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S.kalenoeder,Zie Hexagonaal kristalstelsel.
Skanderbeg, een held der Albaneezen,
vviens eigenl. naam GEORGE KASTRIOTA was.
Hij word in 1404 geb. en was d. jongste zoon
v. Johann Kastriota, heer v. Aematnia, en v.
d. Servische princes Woisawa. Toen sultan
Moerad voor 't eerst Epirus binnendrong, werden d. 9-jarige knaap en zijn drie broeders als
gijzelaars a. d. sultan gegeven. Door lichamelijke en verstandelijke begaaidheden uitmuntende, werd hij in d. Mohammedaanschen godsdienst opgevoed. Op zijn 19e jaar werd hij onderstadhouder en al spoedig verwierf hij door zijn
dapperheid d. naam ISKANDERBEG, d. i. vorst
Alexander. Toen echter na d, dood ztjns vaders
d. sultan in 1432 diens vorstendom in bezit
nam, verbitterde dit SKANDERBEG. Zijn drie
broeders waren reeds a. een langzaam werkend vergif bezweken en datzelfde lot wachtte
ook hem. Hij ontvluchtte daarom op 29 jarigen
leeftijd uit 't leger en wist d. staatsgeheimschrijver v. d. sultan d. last a. d. bevelhebber v. Kroja (thans Akhissar), in Albania, of
te persen, a. toonder daarvan d. vesting
als a. zijn opvolger over te geven. Nauweltjks
had hij dezen last in handen, of hij vermoordde
d. geheimschrtiver en ontvluchtte naar 't gebergte a. d. Drino. Hier verzamelde hij een
zeshonderdtal vluchtelingen en bergbewoners,
hij liet zich Kroja overgeven en opende des
nachts d. poorten voor zijn aanhangers, 't
Turksche garnizoen werd in d. slaap afgernaakt. Hierop riep hij zijn bloedverwanten
en alle dappere Albaneezen naar Kroja op,
om 't land te bevrijden. Zonder tegenstand
openden d. vestingen haar poorten voor hem
en binnen 30 dagen was hij meester v. geheel Albania. Vervolgens riep hij d. naburige
vorsten te Lissus (thans Alessio) bijeen. Dezen
erkenden hem als hun opperheer en betaalden schatting. Met 8000 ruiters en 7000 voetknechten rukte hij nu tegen een Turksch
leger v. 40 000 man onder Ali-Pasja op en hij
sloeg dezen beslissend; 'tzelfde lot ondergingen
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drie andere pasja's. In Mei 1449 tastte Moerad
zelf hem met 100 000 man aan, doch zonder
gunstig gevolg. Kroja werd daarop in 't volgond jaar door Moerad belegerd, maar SKANDERBEG dwong hem, 't beleg op te breken. Na
d. dood v. dezen sultan hield SKANDERBEG,
hoewel eenige malen geslagen en door d.
afval v. eenige veldheeren verzwakt, zich
toch staande in Albani8 tegen d. legers v.
Mohammed II, zoodat deze hem bij d. vrede
v. 1461 't land moest afstaan. Overgehaald
door d. gezanten v. Venetia en door d. pauselijken legaat, verbrak SKANDERBEG drie jaar
later d. vrede en sloeg hij achtereenvolgens
twee der uitstekendste veldheeren v. d. sultan.
Eindeltjk trok Mohammed zelf met 100 000 man
n. Albania, maar hij kon voor Kroja niets uitvoeren. Herhaaldelijk door SKANDERBEG geslagen, moest hij 't land verlaten. Spoedig daarna
(1466) overl. SKANDERBEG te Alisso, waar hij
ook begraven word. Hij liet een onmondigen
zoon, Johan, na, dien hij a. d.republiek Veneti8 toevertrouwde. d. Oorlog duurde nog 12
jaren, eer d. Turken Kroja vermeesteren en 't
land onderwerpen konden.
Skandina vie, Zie Scandinavia.
S.kapolieth is een tetragonaal kristalliseerend, kleurloos (soms wit, grauw, groen, geel
of rood gekleurd), half doorzichtig of ondoorzichtig mineraal, dat iets harder is dan apatiet„ 't soort. gew. 2,63 a 2,79 heeft en uit een
silicaat v. aluminium, calcium en natrium
bestaat, waarnevens meestal wat chloor voorkomt. 't Komt o. a. voor in Noorwegen (Arondal), in Zweden (Tunaberg, Malsjo, Sjosa), in
Finland (Pargas), bij 't Baikalmeer (zeer groote
kristallen) en op verscheidene plaatsen v. d.
Vereen. Staten v. Noord-Amerika.
S.kaptar-Jokull, een vulkaan in 't Z. v.
IJsland, t. O. v. d. Hekla, bekend door zijn
hevige uitbarsting v. 1713, een uitbarsting,
zoo geweldig, dat zij nog die v. d. Krakatau
in 1883 overtrof.
Skara, een oude stad in d. Zweedsehe
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prov. West-Gothland, sedert d. lie eeuw d.
zetel v. een bisschop, met een prachtige oude
domkerk, een gymnasium, een veeartsenijschool, een doofstommeninstituut en 3500 inw.
S.karaborg, een deal (len) v. 't Zweedsche
landschap West-Gothland, gelegen tuss. 't
Wetter- on 't Wenermeer, met een oppervl. v.
155 vk. mtjlen en 247 000 inw. (1890). 't Bevat
d. vruchtbaarste streken v. geheel Zweden en
heeft tot hoofdstad Mariestad. Haver, rogge,
tarwe on gerst zUn d. voorn. voortbrengselen;
d. industrie is onbeduidend; spoorwegen on
't GOtakanaal bevorderen er 't verkeer.
Skarbek (FRIEDRICH FLOR rAN, graaf), een
vaderlandlievend Poolsch schrijver on dichter,
geb. 15 Febr. 1792 to Thorn, sedert 1818 hoogl. in
d. staathuishoudkunde to Warschau. Zeer verdienstelijk heeft hij zich gemaakt voor 't Poolsche armen- on gevangeniswezen, waaraan hij
sedert 1828 als rijksreferendaris gin zorgen
kon wijden. d. Selzer v. Rusland benoemde
hem in 1830 tot staatsraad, kamerheer en lid
v. 't Bestuur; in 1831 word hij lid, in 1844
president v. d. commissie v. d. instellingen v.
weldadigheid. In 1858 uit d. staatsdienst getreden, overl. SBARBEK 25 Oct. 1866 to Warschau. Hij schreef o. a. „Staatswirtschaft"
(4 dln, 1820—'21), „Geschichte des Herzogtums
Warschau" (2 dln, 2e dr. 1876), een geschiedenis
v. Polen onder Alexander I on Nicolaas (in
't Poolsch, 2 dln, 1877), een autobiographic (in
't Poolsch, 1878), d. humoristische „Raise ohne
Ziel" (2 dln, 1824), romans en drama's.
Skat is een ster v. d. 3e grootte in 't sterrenbeeld de Waterman, door Bayer met d aangeduid. Rechte klimming: 341° 32'. Zuiderdeclinatie: 16' 40'.
Skeat (WALTER WILLIAM), een Engelsch
taalkundige en dichter, geb. 21 Nov. 1835. to
London, sedert 1878 hoogl. in 't Angel- Saksisch
to Cambridge. Hij vertaalde d. liederen on
balladen v. Uhland (1864) on d. gedichten v.
Burger, Schiller on Arndt, gaf met Morris d.
„Specimens of early English" on „Specimens
of English literature" uit, richtte in 1864 met
Furnivall d. ,Early English Text Society" en
in 1873 d. „English Dialect Society" op en
gaf bovendien in 't Licht „Piers the Plowman"
(5 dln, 1867—'81), „Barbours Bruce" (1870—'77),
„Aelfrics Lives of Saints" (1881—'82), een
„Etymological dictionary of the English language" (2e dr., 1884 e. v.), een „English etymology" (1887 e. v.) en met Mayhew d. „Concise
dictionary of Middle English" (1889).
Skelton, een ntivere stad in 't Engelsche
graafs. York, met 12 000 inw. (1891).
Skipton, een stad in 't Engelsche graafs.
York, a. d. boven-Aire on a. 't kanaal v. Liverpool n. Leeds, met een mineraal bad on 10000
inw., die handel in graan en vee drUven on a.
katoenindustrie doen.
Skobelew (MICHAEL DIMITRIJEWITSJ), een
Russisch generaal, geb. 17 Sept. 1843. Hij
onderscheidde zich in 1873 in d. veldtocht tegen
Khiwa en ward in 1874 militair-gouverneur
v. 't Ferghanagebied on in 1877 luitenant.generaal en divisie-commandant; als zOodanig
.maakte hij d. oorlog tegen d. Turken mee.
Aan 't hoofd v. 't 4e armeekorps bezette htj
10 Dec. Plewna en 9 Jan. 1878 nam hij 't Sjibkaleger gevangen. In 't voorjaar v. 1880 met
't opperbevel over d. 2e expeditie tegen d.
Tekke-Turkmenen belast, bestormde 111112 Jan.
1881 Geok-Tape; voor daze zegepraal, die d.
Russen d. doortocht n. Merw verschafte, word
sicoisucw generaal der infanterie. Naar s.Petersburg teruggeroepen, deed MI zich Kier op
verschill. wUzen kennen als een vurig voor-
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stander der Panslawistische parttj en als een
heftigen vtjand v. Duitschland en d. Duitsche
politiek. tJ overl. 7 Juli 1882 to Moskou. Zie
Nomikow, „Scobeleff and the slavonic cause"
(1883), en Ossipowitsj, „Michael Dimitrijewitsj
Skobelew" (1887).
Skoda (JosEPH), geb. 10 Dec.1805 to Pilsen,
in Bohemen, studeerde to Weenen in d. geneeskunde, waar hij in 1843 hoogl. ward. Hij schreef
o. a. „Abhandlung fiber Auskultation and
Perkussion" (1832) en overl. 13 Juni 1881.
S.koeptsjina is d. benaming voor d. Servische nationale vergadering.
Skoetari, ook Scutari, Scodra en Skadar,
een stad in 't Turksche vilajet Noord-Albania,
gelegen in eon vruchtbare vlakte a. d. Bojana,
die uit 't meer v. Skoetari komt. ZU is d.
zetel v. een gouverneur, v. verscheidene consuls en v. een Griekschen bisschop en telt
omstreeks 25 000 inw., onder wie 16 000 Mohammedanen. d. Industrie is belangrtjk, vooral
d. fabricage v. geweven on wollen stollen;
ook is er veel handel. Skoetari is d. stapelplaats v. Albania.
Skoetari (Turksch Iskudar of Uskiidar en
in d. Oudheid Chrysopolis), een stad in 't Turksche vilajet Stamboel, op d. Aziatischen never
v. d. Bosporus gelegen en a. d. spoorweg n.
Ismid, tegenover d. Gouden Hoorn; d. stad
wordt tot d. voorsteden v. Constantinopel gerekend. Ztj is een der voorn. handelsplaatsea
v. d. Levant, telt vele magaztjnen, bazaars,
moskeeen, een beroemd klooster v. derwisjen,
een zomerpaleis v. d. sultan en omstreeks
70 000 inw., die belangrijko ztjde- on katoenindustrie drUven; verder heeft d. stad groote
leerpakhuizen en beroemde wijnbergen in d.
omtrek. Uit d. onrustige wateren in d. zeeengte v. Skoetari verheft zich d. 22 M. hooge
Kiskoelosi, d. i. meisjestoren, ook Leandertoren genaamd, d. laatste v. een aantal torens,
die eerttjds d. straat versperden. Ten Z. der
stad ligt eon groot cypressenbosch, waarin d.
voorn. Turken hun begraafplaatsen hebben.
Skoleciet is een monoklien of triklien
kristalliseerend, kleurloos, wit, grauwachtig,
geelachtig of roodachtig wit mineraal, dat iets
harder is dan apatiet, 't soort. gew. 2,2 k
heeft en uit een water bevattend silicaat v.
aluminium en calcium bestaat. 't Komt o. a.
voor op IJsland, op d. Faer6er, op Staffa en
in Auvergne.
Skopin, een stad in 't Russische gouvern.
Rjasan, met 10000 inw. on handel in land bouwgereedschappen, leer on zeep.
Skorodiet is een rhombisch kristalliseerend, groen, blauw, rood of bruin, doorschijnend mineraal, dat iets minder hard dan
vloeispaath is, 't soort. gew. 3,1 a 3,2 heeft en
uit een water bevattend arsenaat v. 'per
bestaat. 't Komt O. a. voor in Saksen (Sch warzenberg), in Karinthie, bij Limoges, in Cornwall on in Brazilie.
Skraup of Skroup (FRANZ), een verdiensteltjk componist, in 1801 to Wositz, in
Bohemen, geb.; studeerde to Praag in d.
rechten, doch . wijdde zich later geheel a. d.
muziek on overleed in 1862 als kapelmeester
v. d. Duitsche opera to Rotterdam. — Ook
zijn broader, JOHANN NEPOMUM SKRAUP, geb.
in 1811 en overl. in 1892 to Praag, was een
verdienstelijk componist en tevens leeraar in
d. zang a. 't seminarie v. laatstgenoemde stad.
S.krzynecki (JOHANN), een Poolsch generaal, 8 Febr. 1787 in Galicia gob., studeerde a.
d. hoogeschool to Lemberg en trad in 1807 in
dienst. In 1809 ward hij kapitein on in 1812
gedurende d. Russischen veldtocht bataljons-
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en, daartoe gedwongen, gaf hij 't opperbevel
commandant. Bij herhaling onderscheidde hij
a. Dembruski over (10 Aug.). Als vrijwilliger
zich in d. veldtochten v. 1812, 1813 en 1814 en hij
woonde hij d. gevechten btj Lagor en Gorcommandeerde o. a. 't carre, waarin Napoleon
nachocze bij. Hij vestigde zich te Krakau en
bij Arcis-sur-Aube voor een vijandelijke charge
later in Galicia. Daarna leefde hij te Praag,
d. wijk nam. Na d. terugkeer der Poolsche
totdat hij in 18.38 't bevel over 't Belgische
troepen werd SKRZYNECKI kolonel en commanleger op zich nam, 'twelk hij, ten gevolge der
't
8e
regiment
'
infanterie.
Bij
't
uitdant v.
vertoogen v. Rusland, Oostenrtjk en Pruisen,
broken der omwenteling v. 29 Nov. 1830 volgde
in 1839 moest nederleggen. Sedert dien tijd
hij eerst d. grootvorst Constantijn, doch hij
leefde hij in afzondering te Brussel, totdat
keerde, toen deze met d. troepen aftrok, 3 Dec.
Oostenrtjk hem eenige jaren vOOr zijn dood
n. Warschau terug, waar hij d. zaak v. zijn
d. vergunning gaf, te Krakau te wonen,
vaderland omhelsde. Hij werd door Chlopicki
waar
hij 12 Jan. 1860 overl. — Men vertot brigade-generaal benoemd en ale zoodanig
gelijke „Considerations sur l'etat politique
voerde hij 't bevel in 't gevecht bij Dobre,
de
l'ancienne
Pologne et sur l'histoire de son
dat hij 17 Febr. 1831 tegen generaal Rosen
peuple" (1844, 2 dln).
leverde. Vier uur lang weerstond hij al diens
Skuhersky (FRANZ ZDENKO), een Boaanvallen en, toen hij eindelijk gedwongen
heemsch componist, in 1831 geb. Hij studeorde
werd voor d. overmacht to wijken, volvoerde
te Praag en te Weenen in d. medicijnen, doch
hij zijn terugtocht met zooveel bekwaamheid,
wijdde zich later geheel a. d. toonkunst en
dat d. vijand hem niet durfde vervolgen. In
werd in 1854 muziekdirecteur te Innsbruck.
d. slag btj Grochow (25 Febr.) maakte hij zich
Later werd hij directeur der organistenschool
meester v. 't bekende elzenboschje, dat door
te Praag en vervolgens hof kapelmeester. Hij
d. Russische artillerie bezet was, en ht) redde
componeerde opera's en kerkmuziek. schreef
op dien dag d. eer der Poolsche wapenen. Toen
voorts eenige theoretische werken en overl.
Radziwill d. volgenden dag 't opperbevel nedereinde Aug. 1892 te Boedapest.
legde, werd SKRZYNECKI dan ook ten gevolge
Skwira, een stad in 't Russische gouvern.
daarvan met eenparige stemmen tot opperKiew, a. d. gelijknamige rivier, met 16 000
bevelhebber benoemd. SKRZYNECKI had v. d.
inwoners.
beginne of tot d. gematigde partij behoord;
Skye, 't grootste eiland der middelste groep
hij was een edel mensch, die zich met hart
v. d. Hebriden of Westereilanden, met een
en ziel a. d. eens gekozen zaak toewijdde, doch
evenals Chlopicki twijfelde hij a. Naar goede oppervi. v. 26 vk. mijlen en 15 000 inw. 't Beuitkomst en hij aanvaardde dan ook 't opper- hoort tot 't Schotsche graafs. Inverness en
heeft een mild, doch veranderlijk klimaat. d.
bevel met d. uitroep, dat hij niet meer op
Bergachtige gesteldheid v. d. bodem laat
d. overwinning kon hopen, maar dat hij zijn
slechts d. verbouw v. graan on aardappelen
landgenooten ten minste tot een roemrijken
toe. d. Hoofdbezigheden der bevolking zijn
dood wilde geleiden. Hij reorganiseerde 't leger,
runderen schapenteelt en visscherij. d. Hoofdwekte d. gezonken moed der soldaten op en
plaats is Portree, met 900 inw.
herstelde d. krijgstucht. Men heeft hem verSlaak ('t), een voormalig stroomend water,
weten, dat hij te lang werkeloos zou gebleven
op d. grens der Nederl. prov. Zeeland en
zijn, doch hiertegen wordt hij 't best verdedigd
N.-Brabant gelegen en een verbinding vordoor d. beschouwing, dat zijn bewegingen,
monde v. d. Krammer met d. Mosselkreek.
zoolang Diebitsch vereenigd bij Praga stond,
In 1631 had bier een gevecht plaats tuns.
tot niets anders konden leiden dan tot een
nieuwen veldslag, die ontwijfelbaar ten nadeele Nederlandsche en Spaansche schepen. Sedert
der Polen zou zijn uitgevallen. Toen Diebitsch 1884 is 't Slaak afgedamd en daardoor s. Philipsland met d. vasten wal v. N.-Brabant
zich met 't hoofdleger tegen d. Wieprz geverbonden.
wend had, bewees SKRZYNECKI, dat hij 't gunSlaap (Somnus) noemt men d. normalen
stige oogenblik niet liet voorbijgaan, en hij
toestand, waarin d. hersenen geheel of gedeelsloeg d. Russen onder Geismar dan ook bij
telijk rusten. Doze toestand keert periodiek
Wawer en onder Rosen bij Dembe Wilkie.
elken dag meer of minder gebiedend, naar
Hij maakte echter geen gebruik v. d. behaalde
gelang v. d. individualiteit, terug. Gedurende
voordeelen en liet generaal Rosen ontsnappen.
d. slaap houdt elke willekeurige beweging
Eerst toen d. Russen zich weer trachtten te
op; d. zintuigen zijn voor d. gewone prikkels
vereenigen, besloot hij Sielce te nemen en d.
v. Licht en geluid ongevoelig en d. denkkracht
korpsen v. Rosen en Pahlen II te vernieder hersenen is in d. diepen slaap volkomen
tigen. 8 Apr. sloeg hij d. Russen bij Iganie
opgeheven. Alleen in d. lichteren slaap (zie
en terstond ging hij weer a. 't dralen, totDroom) worden denkbeelden in d. hersenen
dat d. regeering hem gelastte, d. Russische
tot bewustzijn en worden begrippen in phangarde a. d. Narew a. to tasten. 15 Mei betastischen vorm met elk. verbonden; somreikte hij deze met groote overmacht, doch
tijds vormen zich aaneengeschakelde redehij was niet tot d. aanval to bewegen, totneeringen.
dat hij bij Ostrolenka 26 Mei slaags raakte.
Gedurende d. slaap gaan d. function, welke
In dozen slag, een der bloedigste uit d.
v. d. vegetatieve processen afhangen (spijsoorlogen der nieuwere geschiedenis, die bijna
vertering,
bloedsomloop, ademhaling, afscheigeheel door d. blanks wapenen beslist werd,
dingen, dus ook warmteontwikkelmg), voort,
toonde hij een bovennatuurlijken mood. Daze
maar dit alles geschiedt trager dan in d.
werd echter verduisterd door grove. miswakenden toestand; d. pots slaat veel langslagen, die ten gevolge hadden, dat Prondzamer, d. lichaamstemperatuur is lager, d.
zynski, d. bekwaamste strategicus v. 't Poolstofomzetting is minder krachtig, vandaar dat
sche leger, dit verliet. SKRZYNECKI, nu geheel
d. behoefte a. Vernieuwing v. stof (honger)
a. zich zelf overgelaten, trok op Warschau
zich niet zoo snel in d. slaap doet gevoelen
terug. Hij had nu 't vertrouwen v. 't leger
als in wakenden toestand.
geheel verloren. Na d. dood v. Diebitsch nam
d. Duur v. d. slaap bij volwassenen, na eon
Paskewitsch 't bevel over 't Russische leger
normale inspanning v. krachten, is v. 6-8
op zich en trok deze over d. Weichsel. Weder
uur. In 't algemeen heeft d. mensch, die veel
moest SKRZYNECKI hevige verwijten over zijn
denkt, meer slaap noodig dan hij, die veel
moeilijk to verklaren werkeloosheid hooren
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spierarbeid verricht. d. Geleerde moet langer
slapen dan d. arbeidsman.
Slaapbeenderen, Zie Geraamte.
Slaapbol, Zie Papaver.
Slaapdran.ken zijn zelfstandigheden in
vloeibaren vorm, welke slaap teweegbrengen;
zijn ongeveer dezelfde als d. verdoovende
middelen (zie Narcotica). In gezonden toestand
werken d. praeparaten v. opium NI uitstek
als slaapdranken; voorts behooren onder d.
genotmiddelen de zware biersoorten hiertoe.
Bij d. zieken rnensch werken al die middelen
ale slaapdrank, die d. zenuwen, welke door
overprikkeling d. slaap storen, tot bedaren
kunnen brengen; o. a. kunnen bilzenkruid,
bij 't geprikkeld zijn v. d. ronddwalende zenuw,
en veratrine, bij rheumatische zenuwpijnen,
in een drank, slaap teweegbrengen.
Slaapwandelaars (somnambulen, nachtwandelaars) gin in d. eigenlijken zin des
woords menschen, die in slapenden toestand
wandelen. Dit feit is niet bijzonder zeldzaam;
't komt integendeel vrij menigvuldig voor
bij zenuwachtige gestellen, onder d. invloed
v. levendige gemoedsaandoeningen, en bij
kinderen ook zonder opwekkende invloeden.
d. Personen, die in d. slaap opstaan en hun
vertrek verlaten of ook niet verlaten, doen
gewoonlijk onbewust allerlei handelingen, die
zij in wakenden toestand ook gewoon zijn to
doen, met evenveel zekerheid in d. duisternis
als anders bij dag. 't Somnambulisme is een
eigenaardige toestand der hersenen, waarbij
alleen een innerlijk naar buiten werkend bewustzijn bestaat, maar waarbij geen indrukken v. buiten naar binnen worden opgenomen.
d. Uitgevoerde handelingen en somtijds zelis
gesprekken, door slaapwandelaars gehouden,
dragon d. kenmerken v. een zekere soort v.
bewustzijn, voortgesproten uit d. reproductie
of herinnering v. voorafgegane zintuigelijke
indrukken en spiercombinati6n. Een na 't inslapen in d. weg geplaatst, ongewoon meubelstuk wordt omvergeloopen, een vreemde
slaapmakker wordt niet opgemerkt. d. Meeste
slaapwandelaars gaan, na eon zekeren tijd
rondgewandeld en allerlei handelingen volbracht to hebben, die geheel met d. gewoonten
v. 't individu in verband staan, weer naar
bed, blijven voortslapen en herinneren zich bij
hun ontwaken niets v. 't voorgevallene.
Dit is d. algemeenste en eenvoudigste vorm
v. somnambulisme; intusschen geraken d.
slaapwandelaars bij verhooging v. hun somnambulischen toestand somtijds in verrukking
(extase) ; dan beweegt zich bun geheele gedachtenkring ver buiten en boven hun gewone
denkbeelden. Hun geheele ziel, al hun handelingen verkrijgen een gespannen phantastische
richting en beteekenis. 't Onderwerp der
extase hangt v. d. natuurlijke dispositie v.
d. dweper op godsdienstig
't individu
gebied krijgt heilige visioenen, d. verliefde
ziet een aardsche gelukzaligheid.
Naast dozen vorm v. ideo-somnambulisme
(uit zich zelf ontstaan slaapwandelen) staat
't zoogenoemde magnetische somnambulisme.
Dit wordt kunstmatig opgewekt door d. verschill, magnetische bewerkingen en bestrijkingen en maakt' d. hoogsten graad uit v. 't
dierlijk magnetisme (zie Magnetisme, dierljjk).
d. Gevallen v. slaapwandelen moeten altijd
een onderwerp v. onze ernstige bezorgdheid
uitmaken en door bedarende invloeden, door
verwijdering v. ales, wat d. belangstelling
v. d. overspannenden lUder kan schljnon to
verhoogen en wat d. verbeeldingskracht kan
opwekken en prikkelen, door voorzichtig ,
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wakker waken of met, zacht aanroepen bestreden worden. d. Toestand v. extase, die
btj stljging der verschtinselen volgt, is reeds
eon eerste graad v. krankzinnigheid en moot,
bij onvoorzichtig toelaten en prikkelen v. dit
verschijnsel, eindeltjk aanleiding geven tot een
volslagen verlies v. 't verstand.
Slaapziekte (glaapzucht, hypnosis) is een
onoverkomelijke neiging tot slaap, welke
ook bjj betrekkeltjk gezonde personen somtijds
na hevige, uitputtende inspanning of na 't
doorstaan v. folio koude voorkomt, doch
meestal als verschijnsel bij sommige ziekten
wordt waargenomen.
Men ziet slaapziekte dikwijis als verschtjnsel
v. hersenverweeking, v. hersenovervulling, v.
hersenwaterzucht, in den woord v. verschill.
hersenziekten to voorschijn komen. 0 ude linden,
wier hersenen in verweeking beginnen over
to gaan, vertoonen slaapziekte; zoo ook zenuwzinkingkoorts-lijders, met hersenovervulling,'
verder jonge kinderen v. 3-8jaar, met hersenwaterzucht (hydrocephalus acutus). d. Voorlooper en d. stellige begeleider eener hersenberoerte is altijd slaapziekte.
Zij, die a. slaapziekte lijden, kunnen door
zoo'n diepen slaap worden aangedaan, dat ztj
door geen enkelen prikkel daaruit kunnen opgewekt worden, en dat wel some gedurende
twee- on driemaal vier en twintig uren.
d. Behandeling dozer ziekte is, naar gelang
v. d. aanleidende oorzaak, nu eons opwekkend
on prikkelend, dan weerjuist tegenovergesteld,
bedarend en afleidend. In 't eene geval kan
't toedienen v. wijn en spirituosa nuttig zijn,
in 't andere geval moeten koude omslagen om
't hoofd, aderlatingen, bloedzuigers a. d. slapen,
koppen in d. nek worden aangewend.'t Blijkt
dus duidelijk, dat in gevallen v. slaapziekte
een kundig, maar ook doortastend geneeskundige vereischt wordt. — Zie ook d. art.
Nona. Hypnos en Rypnotisme.
Slagader, Zie Blood, Omloop v. 't.
Slagaderbreuk (Aneurysms) is een met
blood gevulde zak, die in gemeenschap staat
met een slagader en door d. verscheuring of
uitzetting v. daze is voortgebracht.
Gewoonlijk verdeelt yen d. slagaderbreuken
in ware en valsche. d. Ware slagaderbreuk is
d. geheele of gedeeltelijko uitzetting aller slagaderwanden (d. slagaderen bezitten drie zoogenoemde rokken of wanden); d. valsche slagaderbreuk is eon, die na d. vaneenscheiding
v. een of moor rokken door uitstorting v. blood
in 't omringende bindweefsel wordt gevormd
en Of door ziekte der slagaderwanden wordt
veroorzaakt (aneurysma spurium spontaneuin)
Of door verwonding eener slagader (aneurysma
spurium traumaticum).
't Ontstaan v. een slagaderbreuk wordt
door een ziekte der slagader voorafgegaan.
Somtilds wordt d. middelste of elastieke rok
ondoorschijnend, geel en dun als vloeipapier,
somtijds ontaardt 14 in een vetachtige sto . ;
ook wordt een weeke, papachtige, zoogenoerpde
atheromateuse stof daarop afgezet, die dikwjls langdurig bestaan kalkachtige bestanddeelen en cholestearineschubjes 'vertoont; ter
zelfder ttjd wordt d. binnenste rok aanmerkelijk
dikker. d. Slagaderbreuk begint gewoonlijk
met een uitwtjking v. d. middelsten rok en
daarna v. d. inwendigen, waarna d. drukking
des bloods d. uitwendigen of bindweefselrok
tot een zak uitzet. 't Is ook mogeltjk, dat d.
uitzetting in d. drie rokken tegeltjk plaats
grtIpt; intusschen is d. eigenlijke kwaal gewoonitjk gelegen in eon ontaarding v. d. elastieken rok.
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d. Slagaderbreuk, welke voorkomt op plaatsen, die v. buiten voor betasting en beschouwing vatbaar zijn (o. a. a. d. hals, in d. knieholte of elders a. d. ledematen), vertoont zich
als een gezwel, dat gelijk met d. polsslag
klopt, welks klopping ophoudt na drukking
v. 't centrale gedeelte der daarmee samenhangende slagader en dat tevens door die
drukking, als 't nog niet te lang heeft bestaan,
ineenzakt, waarna 't, na opheffing der drukking, weer met een eigenaardig ruischend
geluid tot zijn vroegere grootte aanzwelt.
Zij ontstaat gewoonlijk plotseling bij een overmatige krachtsinspanning v. d. lijder en veroorzaakt bij haar ontstaan d. gewaarwording
v. bersten. In d. borstholte wordt d. slagaderbreuk herkend door d. stethoscopische verschUnselen, gopaard met algemeene stoornissen in d. bloedsomloop.
d. Gewone afloop eener slagaderbreuk is,
dat 't gezwel aanhoudend toeneemt en ten
slotte openberst, met een dikwijls hevige
bloeding, die in weinige oogenblikken d. dood
na zich sleept; meestal evenwel vormen zich
in d. zak proppen 'v. vezelstof, die beletten,
dat er zulk een ruime bloedvloeiing ontsta,
en slechts een bloedsijpelen toelaten. 't Ontstaan der proppen kan ook genezing teweegbrengan door verstopping v. 't centrale slagadergedeelte.
't Meest algemeen komt d. slagaderbreuk
voor a. d. groote borstslagader nabij 't hart.
Verder komen veelvuldig voor die in d.knieholte en die in d. dijslagader in d. lies;
overigens konit zij bijna a. alle slagaderen voor.
d. Behandeling bestaat in stremming v. d.
bloedsomloop in, voor or achter d.aangedane
plaats, voor zoover die bereikbaar is. Drukking v. 't gezwel zelf of v. d. slagader,
voordat zij 't gezwel binnentreedt of nadat
zij 't verlaten heeft, kan d. ziekelijke ontaarding onschadelijk maken. Onderbinding v.
d. slagader is een kunstbewerking, die voor
dengene, die met d. ontleedkunde behoorlijk
bekend is, gewoonlijk niet zeer bezwaarlijk
is;, maar, waar eenvoudige drukking verdragen wordt en a. 't doel belooft te beantwoorden, is 't niet raadzaam te opereeren,
omdat dikwijls roosachtige ontsteking, met
opvolgend koudvuur, daarna ontstaat. Bij
groote slagaderbreuken, met zwakken bloedsomloop, bestaat dat zelfde gevaar voor koudvuur en, waar dit volgt, moot 't lid soms
worden afgezet om 't leven to redden.
Slag- of knalgoud, Zie Knalgoud.
Slaghoedjes. Door slaghoedjes verstaat
men geplet koperen dopjes, die d. vorm v.
een afgeknotten kegel hebben, a. 't eene uiteinde gesloten en a. 't andere veelal v. eon
omgebogen rand met kl eine insni)dingen voorzien zijn. Die hoedjes zijn gevuld met 0,033
gram slagkruit en dienen hoofdzakelijk tot
't ontsteken v. d. ladingen der draagbare
wapenen. Hiertoe worden zij geplaatst op een
doorboorde stift, slagschoorsteentje genoemd,
en door d. slag v. d. haan of hamer v. 't percussie-slot ontstoken. Ook dienen zij om, door
middel der slagpijpjes, d. geschutladingen en,
door middel der percussie-buizen, d. springladingen der percussie-projectielen to ontsteken, bovendien worden zij bij d. brandkogels voor geweron gobruikt. 't Mengsel, dat
bij ons tot vulling der slaghoedjes dient,
bestaat uit 2 a 8 dln slagkwik of knalkwik
(zie 't art. knalzure zouten), 1 a 2 dln salpeter
in poeder en 3 a 2 dlh stofkwik.
Volgens sommigen worden d. slaghoedjes
in 1819 door d. wapenfabrikant Debaubert,
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volgens anderen door Joseph Egg to London
uitgevonden, terwijl Prelat on Debaubert ze
in Frankrijk verbeterd hebben. 't Slagkruit,
dat in 1787 door Berthollet werd uitgevonden
en met kaliumchloraat was samengesteld,
werd al spoedig verworpen, omdat 't d. wapens
to stork aantastte. Daarop bezigde men knalzilver, dat to gevaarlijk was in d. bewerking,
on sedert 1818 't knalkwik, dat in 1800 door
Howard uitgevonden thans nog btjna uitsluitend in gebruik is. d. Invoering der slaghoedjes bij ons lager had plaats in 1841.
Sliagkurik of knalkwik Zie Knalzure
,

zouten.

Slagmachine (d.) is een in Engeland in

't begin der 19e eeuw dour Snodgrass uitgevonden machine, die in d. katoenspinnerijen
gebruikt wordt om d. katoenvezels to verdeelen on vreemde bijmengsels to verwijderen.
Slagorde. Hierdoor verstaat men: 1°. d.
opstelling of d. opmarsch der troepen voor
een bepaalden veldslag, zooals zij volgen uit
't doel on d. bestaande omstandigheden, on
2°. d. vaste bepaling, volgens welke een, uit
alle wapenen bestaand korps, een legerkorps,
een samengestelde divisie, in d. regel moot
worden opgesteld, indien goon bijzondere omstandigheden daarin veranderingen noodig
maken. d. Eerste soort v. slagorde zullen wtj
in 't art. Veldslag behandelen, om ons hier to
bepalen tot d. tweede soort, die ook normaalslagorde of normaalstelling kan genoemd worden. Te ver zou 't ons leiden, als wij d.
geschiedkundige ontwikkeling der slagorde
wilden nagaan. Genoeg dus to zeggen, dat
zij afhangt v. d. be wapening der troepen,
v. d. verhouding der verschill. wapensoorten, v. haar onderlinge sterkteverhouding,
v. d. waarde, welke men volgens d. staatkundige on maatschappelijke omstandigheden
a. ieder daarvan toekent. In d. tegenvioordigen
tijd kan men hierbij d. volgende regelen als
algemeen erkend aannemen: 1°. d. Infanterie vormt d. kern v. d. divisie of v. 't
legarkorps. Zij moot minstens op twee, bij
zeer sterke division of korpsen op drie linien
en een reserve opgesteld zijn. d. Bataljons
v. dezeltde linie staan in colonne op deployements-afstand. 2°. d. Artillerie bevindt zich
gedeeltelijk bij d. infanterie in d. eerste linie.
8°. d. Cavalerie wordt achtergehouden ter beschikking v. d. opperbovelhebber. Zij kan
gedeeltelijk op d. beide flanken der infanterie,
ter lengte v. d. tweede linie, gedeeltelijk achter
d. derde linie opgesteld zijn. Zij kan ook naar
d. gesteldheid v. 't terrein op d. eene flank
v. d. infanterie vereenigd gehouden worden. In
't algemeen is 't eon vereischte eener normale
slagorde, dat d. troepen daaruit op d. eenvoudigste on gemakkelijkste wijze tot elke
noodzakelijk schijnende beweging kunnen
overgaan.
In sommige legers zegt men, dat een bataljon
of een eskadron in slagorde (orde v. bataille)
staat, om a. to toonen, dat zij in linie, in
tegenstelling v. in colonne zijn opgesteld. Dit
is nog een overblijfsel uit d. tijd der linietaktiek, toen d. opstelling in linie d. eenige was,
welke voor 't gevecht gebezigd word.
Slagveld wordt 't geheele terrein genoemd,
waarop twee vijandelijke parttjen elk. ontmoeten on slag leveren. Wanneer toevallig
op denzelfden dag twee korpsen v. twee
legers eenige uren v. elk. verwijderd tot een
strijd komen, dan strtjden zij niet op een
slagveld: waar 't onkel voudige vootnemen
on d. enkelvoudige leiding begrensd zijn, daar
is zulks 't slagveld ook. Zoo spreekt men bijv.
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v. d. ontmoeting der Pruisen met Napoleon.
14 Oat. 1806 bij Jena en Auerstadt, niet als
v. een slag en evenmin v. d. geheele ruimte
tuss. Jena en Auerstadt als v. eon slagveld.
Slag- of .knalzilver, Lie Knalzaver en
Knalzure zouten.

Slalcken (d.) behooren tot d. klasse der
buikpootige weekdieren (g asteropoda) en onderscheiden zich v. d. schelpdieren (zie Schelpdieren) door d. volgende kenmerken.
d. Slakken bezitten een v. 't lichaam afgescheiden kop, meestal met afzonderlijke-zintuigen voor gevoel en gezicht. 't Lichaam is
nimmer door een tweeschalige schelp ingesloten, maar Of geheel naakt Of terugtrekbaar
in een meestal spiraalvormig gewonden schelp,
die men hoorn of slakkenhuis noemt. d. Ademhaling heeft plaats door een holte, in welker
wanden d. bloedvaten zich uitspreiden en in
welke d. dampkringslucht door een uitwendige
opening wordt toegelaten, of wel door kieuwen
of eenvoudig door d. huid. Nooit is 't bloedvaatstelsel gesloten; holten (lacunen) in 't
lichaam worden als bloedwegen gebruikt;
't hart bevat steeds slagaderlijk blood. Sommige slakken zijn t weeslachtig ; andere hebben
gescheiden geslachten; eenige leven op d.
grond, d. meeste echter in 't water.
d. Gewone tuinslak en d. huisjesslakken
behooren tot d. orde der longslakken. Beide
hebben a. d. kop vier intrek bare voelers, v.
welke d. langste, die boven d. andere staan,
a. 't uiteinde oogen dragon.
d. Gewone tuinslak of aardslak (Limax rufus)
heeft een naakte, ruwe huid, - zonder hoorn
of schelp; zij bereikt d. lengte v. 1 dM., is
rood, bruin of zwart met breede roods randen
en a. d. buikschijf met zwarte dwarsstreepjes.
't Schild. op d. rug is korrelig ruw en naar
achteren toe eenigszins bultachtig met een
groote vaalwitte longopening a. d. rechterzijde, terwijl d. huid achter 't schild als door
spleten onregelmatig gegroefd is. Dit dier
doet in moos- en bloemtuinen ontzettende
schade on is moeielijk to vernielen. Men zief
hen 't meest, nadat d. bodem door regen stark
bevochtigd is. Zij leggen 20 tot 30 eieren met
witte lederachtige huid onder a. bladeren of
in stompen v. gevelde bowmen.
d. Huisjesslakken (Helix) hebben verhoogde
of bolvormige hoorntjes met verdikten mondrand; btj d. bekendste en vrij algemeen in
bosschen on tuinen voorkomende soort heeft
die hoorn 5 tot 6 bolls omgangen met diepen
naad, geleidelijk in grootte toenemende, d.
laatste omgekruld. d. Mond is schuin en d.
rand een weinig omgeslagen. d. Room is dun,
zeer licht, halfdoorschijnend, met 5 of minder
zwarte dwarsbanden op gelen of witten grond;
d. verscheidenheden in kleur zijn legio. Men
houdt doze slakken voor vrtj wat minder
schadelijk dan d. naakte.
Slakken (vulkanische) noemt men d. poreuze, sponsachtig opgezwollen, in allerlei richtingen door elk. gevlochten, somttjds touwachtig gewonden vormingen, welke d. lava
aanneemt bij 't uitstroomen uit d. werkzame
vuurbergen on fangs d. hellingen. d. Oppervlakte v. d. stroomen geraakt in d. staat v.
slakken door d. ontwikkeling v. gas, die door
d. working v. d. dampkring begunstigd wordt,
terwijl 't zich onder d. oppervlakte bevindend gedeelte der stroomen uit dichte lava is
samengesteld. Onder d. slakken der stroomen
bevinden zich ook dichte, die echter merkwaardig zijn door d. zonderlinge vormen, die
zij somttjds aannemen; sommige geltiken op
groote pljnappels of op artisjokken, andere zou

6

SLA.
men met in elk. gestoken mandjes kunneu
vergeltjken; sommige ztjn gedraaid als dikke
kabeltouwen; andere ztjn plat, dun en als
spiraalsgewijs gewonden linten. Wanneer d.
vulkanische stollen tot d. hoogsten graad v.
slakkenvorming ztjn gekomen, gaan zij over
in kleine, verbrokkelde stukjes, die ale hagelsteenen rondom d. krater nedervalien en
rapilli of lapilli genoemd worden. d. Etna is
er bijna geheel uit samengesteld. Veelal zijn
d. vulkanische slakken zwart, bruin, grijs of
rood gekleurd; sommige zijn glas-, andere
vet-glanzend en met een vernisachtig overtreksel bedekt, terwij1 d. blaasvormige ruimten er in alle richtingen doorheen loopen. Ook
d. basalt-kruinen zijn dikwerf met slakken
bedekt en verslakt basalt is d. stof, waaruit
bij Niedermendig a. d. Rijn d. molensteenen
gehouwen worden (zie Molensteenen). Ook d.
prachtige bruggen over d. Moezel bij Trier en
Coblenz zijn uit basaltslakken gebouwd. Napoleon I had deze voor d. brug gekozen,
welke btj Mainz over d. Rijn zeu gelegd worden. Reeds waren er bijzondere groeven, die
nog heden ten dage d. naam Kaiserbrache
dragon, geopend voor d. verwezenlijking v.
dit plan, toen dit door d. val v. dozen vorst
verijdeld ward. Voorts wordt dit gesteente
in d. Eifel on omliggende streken op velerlei
wejzen bewerkt, o. a. tot troggen of drinkbakken voor 't vee, tot deur- en vensterkozijnen en tot trappen; ja er worden zelfs
huizen uit gebouwd.
Sla.k.ken. Erts, waaruit een metaal gesmolten moat worden, wordt door voorbereidende werkzaamheden geschikter gemaakt
voor d. chemische omzettingen on ontledingen
in d. smeltoven, maar verkrijgt daardoor nog
niet een bepaalde chemische samenstelling.
't Zal nog talrijke deeltjes v. 't moedergesteente bevatten en daarorn een mengsel v.
verscheidene verbindingen zijn. Omdat nu
bovendien tegengegaan moot worden, dat d.
uitges molten metaaldroppels in d. heeten smeltoven zich weer oxydeeren, bevordert men d.
vorming v. een vloeibare slak, die 't metaal,
zoodra 't uit 't erts gereduceerd is, tegen d.
werking der heete lucht beschutten moat.
Voor d. vorming dozer slakken voegt d. smelter bepaalde stolen bij 't erts, in wier keuze
hij zich laat leiden door d. overblijfselen
v. 't moedergesteente. Deze stollen heeten
vloei- of smeltmiddelen (toeslag) on moeten met
die overblijfselen glasachtige zelfstandigheden
(slakken of silicates) vormen. Soms kunnen deze
vloeimiddelen achterwege gelaten worden, n1.
in geval d. overblijfselen v. 't ganggesteente
zelf reeds slakken ter bedekking v. 't vloeibare
metaal kunnen vormen. Als toeslag zijn o. a.
in gebruik: kool, kalk, keukenzout, kwarts,
veldspaath, hoornblende, chloriet, groensteen,
kalksteen, gips, zwaarspaath en leem. In bijzondere gevallen, o. a. btj d. uitsmelting v. cinnaber
en loodglans, noemt - men ijzer en btj d.zilverbereiding zink. Verdere vloeimiddelen ztjn:
borax, vloeispaath, potasch en salpeter. d.
Goede gang v. d. uitsmelting hangt vooral v.
d. vorming en d. samenstelling der slakken,
v. haar smelttemperatuur en v. d. graad harer
vloeibaarheid af. •
Slamat, een der hoogste vuurspuwende
bergen v. Java, op d. grens v. d. residenties
Tegal en Banjoemas gelegen, 3450 M. boven
d. see.
Slang (Serpens) (d.)' is een sterrenbeeld,
gelegen tuss. Bootes, d. Maagd, d. Weegschaal,
Ophiuchus, Hercules en d. Noorderkroon.
Slangen (Ophidia of Serpentes). d. Slangen
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maken een orde uit onder d. reptilien. Ztj
onderscheiden zich v. d. overige dieren in
deze klasse door d. volgende kenmerken : 't
gemis v. d. trommelholte; een enkelvoudig,
onbewegelijk, doorschijnend ooglid; 't doorgaans ontbreken der ledematen.
1)eze dieren zijn eigenl. d. ware kruipende
dieren; hun gang is een voortschuiven v. 't
lichaam door middel der ribben en buikschubben, in gekromd zigzag, langs d. grond, maar
niet, gelijk men schier altijd op of beeldingen
ziet, met een in golven opgehevenen rug. Zij
kunnen evenwel d. kop en 't voorlijf tot
zekere hoogte oplichten en dan als met een
sprong zich op eenig voorwerp neerstorten,
Hun lichaam is rolrond, slank, dunner won
dende naar d. staart; hun kop meestal plat
en breed of driehoekig, met langer onder- dan
bovenkaak; d. beaten der onderkaak zijn gescheiden en d. mond is voor btjzondere verwijding vatbaar. 't Lijf is gewoonlijk op d.
rug en d. zijden bedekt met platte, • dunne,
afgerond vierkante schubben, d. bulk door
dwarse hoornachtige platen, 't hoofd gewoonltjk met een aantal schilden v. verschill.
grootte en gedaante. d. Tong is bij d. slangen
a. d. punt gespleten en kan dan gemakkelijk
ver uit d. mond gestoken worden. Alto slangen ademen in alle Ievenstijdperken door longen. Zij telen voort door eierlegging. d. Meeste
soorten houden zich btl voorkeur op vochtige
plaatsen op, eenige bepaaldelijk in 't water.
Alle slangen bezitten een duidelijk to onderscheiden kop en kunnen in twee afdeelingen
verdeeld worden, die der niet- en die der welvergiftige.
Tot d. eerste afdeeling behooren: d. Typhlinen, kleine, nagenoeg blinde, op aardwormen
gelijkende slangen, die veelal in moerassigen
grond onder steenen leven en larven v. insecten enz. tot voedsel gebruiken; d. Tortricinen,
kleine, dikwijls zeer fraai gekleurde slangen,
die in hoile boomstammen en holten onder
d. grond leven en zich met allerlei kleine
dieren, ook met typhlinen, voeden; d. Pythons,
groote slangen, die d. muil wijd kunnen openen, een paar kromme spoortjes bezitten a.
weerszijden v. d. aarsspleet, op d. rug gewoonlijk bruin, met ruitvormige, zwarte strepen en vlekken gekleurd zijn, moerassige
streken en d. oevers v. groote rivieren bewonen en v. zoogdieren leven; d. Boa's, ook
meestal groote slangen, die zich voornarneltjk op boomen ophouden en, zich met d.
staart vasthoudende, met d. kop naar boneden kunnen blijven hangen (zie lieuzenslang);
d. Acrochordinen, wier lichaam en kop bedekt
zijn met kleine, ruitvormige schubben, die in
een scherpen kam uitloopen, onder welke een
der voorn. soorten is d. Acrochordus ja ounicus
in Oost-Indie; en d. Colubrinen, tot welke
onze gewone watersiang of ringsiang (Coluber
natrix L.) behoort.
d. Andere afdeeling is die der vergiftige
slangen. Velen verkeeren in d. waan, dat alle
slangen vergiftig zijn; dit is evenwel een
grove dwaling; d. niet-vergiftige overtreffen
zoowel in aantal soorten als in aantal individuen d. wel-vergiftige. 't Mechanisme der
afschoiding en uitstorting v. 't vergift is
't volgende.
Bij d. meeste vergiftige slangen heeft elk
bovenkaaksbeen slechts een enkele tand, die
uit 't tandvleesch to voorschijn komt en om
welken to vervangen achter en boven dozen
twee of drie andere, met d. punten naar achteren gericht, tegen 't verhemelte aanliggen.
Door daze tanden loopt een kanaal, dat zich
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dicht a. d. spits a. d. boile voorztjde met een
fijne spleet opent. Btj sommige vergiftige
slangen heeft 't bovenkaaksbeen nog eenige
kleinere, ondoorboorde tanden, die meer naar
achteren op d. gifttand volgen. Eindelijk zijn er
(door Reinwardt 't eerst waargenomen) enkele

slangen, welke achter een rij ondoorboorde
tanden een tand bezitten, die een weinig langer dan d. overige en niet doorboord, maar
gegroefd is. Bij d. Iaatsten wordt in deze
groef d. ontlastbuis eener klier opgenomen, die
in weefsel met d. bovenkaaks-speekselklier
overeenkomt of daarvan slechts een kwab
schijnt to zijn, waarom men ook meent, dat
deze slangen niet tot d. vergiftige behooren.
d. Doorboorde, groote, a. weersztjden vOOr
in d. mond geplaatste tand is 't middel,waardoor d. gittige slangen wonden toebrengen.
en 't venijn in d. toegebrachte wonden storten.
't Gif wordt door een klier afgescheiden, die
langwerpig is, achter en onder 't oog op d.
bovenkaak ligt en door d. slaapspier bedekt
wordt. Zij bestaat uit blinde buisjes, die bij
sommige onverdeeld, bij andere takvormig
verdeeld en in platte lobben of platen gerangschikt zijn, welke door tusschenschotten v.
't vlies, dot d. klier omgeeft, v. elk. gescheiden worden. d. Lange ontlastbuis dezer klier
loopt naar voren en eindigt in een vliezige
scheede, welke d. grond v. d. giftand omgeeft;
Bier wordt 't gif opgenomen in een opening,
a. d. grond v. dien tand a. d. voorzijde gelegen. Buiten deze klier zijn er nog andere
klieren a. d. kop der slangen, nl. langs d.
rand der boven- en onderkaak en onder d.
tong, en een traanklier, achter 't oog; doze
klieren zijn a. d. giftige en onschadelijke slangen gemeen, doch echter niet altijd alle tegeltjk aanwezig. d. Giftklier daarentegen is a.
d. vergiftige slangen alleen eigen en gewoonlijk zijn bij deze d. overige klieren v. d. kop,
voorai die langs d. randen der kaken, minder ontwikkeid.
Wat 't vergif zelf betreft, 't is een kleverig,
geelachtig vocht, dat geen smaak bezit, in d.
lucht tot plaatjes of schubben verdroogt, lang
zijn schadelijke kracht behoudt, in water
oplosbaar, in wijngeest en vluchtige olien
onoplosbaar en noch v. eon basischen, noch
v. een zuren aard is. Met andere dierltjke vergitten en smetstollen heeft 't gemeen, dat
reeds een zeer geringe hoeveelheid tot d.
werking voldoende is. 't Slangenvergif is
onschadeltjk, wanneer 't in d. spijsverteringswegen gebracht wordt, maar .oefent zijn
nadeelige werking uit, wanneer 't door een
woncl of door inbrenging in een ader in d.
bloedstroom geraakt. d. Beet v. alle vergiftige slangen is voor d. mensch niet even ge- .
v. sommige is d. werking buitenge- yarlijk;
woon schielijk; d. dood volgt meestal na
hevige krampen en andere zenuwverschijnselen en 't lijk gaat spoedig in ontbinding over.
d. Vergittige slangen bewonen, op een uitzondering na (Dendraspis), boomen noch struiken, maar verbergen zich in d. donkerste
schuilhoeken of koesteren zich in d. heldersten zonneschijn.
Tot d. afdeeling der vergiftige slangen behoort d. familie der waterslangen of hydrophes, bij welke men vele kleine, dunne tanden in d. bovenkaak achter d. gifttand aantreft. Haar staart is breed, plat en als tweesntjdend; zij ]even tuss. d. keerkringen, zwemmen uitmuntend, zich met d. platten staart
voortwrikkende, voeden zich met visschen on
schaaldieren en worden in voile zee dikwijle
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Voorts behooren nog tot daze afdeeling d.
familie der elapina, die in d. bovenkaak achter
d. gifttand een, twee of meer kleine, ondoorboorde tanden bezitten en wier kop niet veel
breeder is dan 't lijf, alsmede d. familie der
adders of viperina, die in d. bovenkaak a.
elke zijde slechts een (grooten, doorboorden)
tand bezitten en wier hartvormige of driehoekige kop breeder is dan 't licbaam. Onder d.
elapina is d. merkwaardigste d. brilslang (zie
Brilslang) en onder d. adders d. bekendste
ooze inlandsche soort (zie Adder), benevens
d. ratelslang (zie Ratelslang).
Slangendrager (d.), Zie Ophiuchus.
Slangenkruid, Zie Echium.
Slangenstaf, Zie Caduceus.
Slangensteen. In 't albast v. d. zuiverste witte kleur vertoonen zich sornwijlen
dunne lagen v. grijzen of bruinachtig zwarten
bitumineuzen kalksteen, waardoor wolkige,
gestreepte, geaderde en gevlamde teekeningen
of kleurschakeeringen worden teweeggebracht.
d. Beeldhouwers in d. ouden tijd, die d. massa's
v. zoodanig gesteente voor hun kunstwerken
mo isten dienstbaar te maken, bestempelden
doze eigenaardige soort v. albast met d. naam
slangensteen, ook wel met dien v. wolken-,
landkaarten- en forellensteen.
Slangenvvortel, Zie Duizendknoop en
Senega-uortel.

Slangenvvortel

(d. Virginische). Zie

Aristolochia.

Slanghen
een Nederl. geschieden oudheidkundige, geb. te Hoensbroek, in
Limburg, 23 Aug. 1820, en over]. aldaar 14 Oct.
1882. Hij was eerst beambte bij d. belastingen
a. d. provinciale directie te Hasselt, vervolgens bij 't kadaster, daarna rentmeester en
eindelijk burgemeester in ztjn geboorteplaats.
Btj uiterste wilsbeschikking vermaakte hij
aen som v. f 10 000 tot stichting v. een studiebeurs, terwijl hij zijn belangrijke verzameling v. autographen en handschriften a.
't rijksarchief te Maastricht schonk. Van zijn
geschriften noemen wij alleen: „Bijdragen
tot d. geschiedenis v. 't tegenwoordige hertogdom Limburg" (2 dln,1865). Zie uitvoeriger
d. Hand. der Maatsch. v. Nederl. Letterkunde, 1883.
Slapeloosheid (agrypnia, asomnia) is een
ziekte, die 't gevolg is v. een voortdurend
geprikkelden toestand der hersenen, waarbij
daze niet in slaap kunnen geraken. Ztj gaat
veelal gepaard met eon onaangenaam gevoel,
hoofdpijn, neerslachtigheid, prikkelbaarheid,
gebrek a. eetlust enz., terwij1 als aanleidende
oorzaken zoowel aanhoudende geestelijke
inspanning en bovenmatige gemoedsaandoening als overdadig gebruik v. narcotische
middelen, tabak, thee en koflie, kunnen worden
aangemerkt. Tot bestrijding ervan worden
opium, morphine e. a. verdoovende middelen
aangewend, alsmede voetbaden, mosterdpappen. lavementen en verandering v. levenswijs.
(Earns),

Slatius (HENRIcus)

Of HENDRIK SLAET, een

woelziek predikant, die in 1618 en 1619 met
andere bedienaars der kerk wegens Remonstrantschgezinde gevoelens werd afgezet. Te
Oosterland, op 't eiland Duiveland, geb. (omstr.
1580), was htj predikant, eerst op een dorp in
d. prov. Utrecht, vervolgens to Bleiswijk, waar
htj, gedurende d. hitte v. d.Remonstrantschen
strtjd, in 1617 een vinnigen aanval in 't licht
gaf tegen d. contra-remonstrantschgezinde
leeraars, die (daar hun tegenpartij d. openbare kerken in bezit had) „schuurpredikanten"
genoemd worden. In 't volgend jaar werd htj
afgezet en, daar hij d. acte v. stilstand
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weigerde to teekenen, uit 't land gebannen.
Zijn onstuimige hevigheid openbaarde zich
niet alleen in 'tgeen hij tegen d. Gomaristen schreef, wat d. vermeiding nauwelijks
waardig is, maar ook in d. geschriften,
waarin hij 't besluit zijner eigen geloofsgenooten opnam, die van oordeel waren, dat
zulk een heethoofd niet zonder ergernis in
dienst der kerk kon gebruikt worden.Daarop
vestigde hij zich hermeltjk te Delft en hier deed
hij een bitteren aanval op prins Maurits in
een werkje, nd. Klaerlichtende Fakkel" getiteld (1623). Dit was echter 't voorspel v.
erger, want htj nam een werkzaam aandeel
in d. aanslag op 's prinsen leven, a. welks
hoofd d. heer Stoutenburg, zoon v. Oldenbarnevelt, stond. Bij 't ontdekken v. d. aanslag
vluchtte hij, maar hij werd te Rolde, in Drente,
herkend en in hechtenis genomen. Hij had
d. laagheid, in d. kerker een „Klaer Vertoogh"
to schrtIven (uitgegeven op last der staten v.
Holland, drie maanden na ztjn dood), vol
bitterheid tegen d. Remonstranten, waardoor
htj d. gunst v. d. prins en v. zijn rechters
trachtte to winnen. Maar dit mislukte en hij
werd 5 Mei 1623 op 't schavot gedood. — Behalve d. reeds genoemde en aangeduide geschriften zond hij o. a. in 't licht eon „Welbiddens onderwijs, met een Verklaaringe over
't gebed des Heeren" (1621).
Slatoust, een stad in 't Russische gouv.
Oefa, a. d. uitmonding v. d. Tesma in d. bevaarbare Ai on in 't zuidelijk deel v. d.
Oeral gelegen, met 19 800 inw. en geweer- on
ijzerfa brieken.
Slave-Lake, Zie Slavenmeer.
Slaven of Slaven, in d. volkstaal Slowene. d. Slaven behooren, evenals d. Germanen
on Romanen, tot d. Indo-Germaansche volkenfamilie. Hun naam wordt afgeleid v. 't woord
slawa, dat „room" beteekent, door anderen
echter v. stow°, „woord", als volken v. eenerlei taal. Zjj zijn oorspronkeltjke bewoners v.
Europa; echter is 't niet mogelijk op to geven,
wanneer daze volksstam zich v. andere zal
hebben afgescheiden. Waarschijnlijk komen
zij reeds voor onder d. oude namen Scythen
en Sarmaten; ook is door Schafarik bewezen.
(„Slawische Alterthilmer"), dat d. Winden of
Wenden eigenlijk Slaven waren, evenals d.
Sery en. Voorts behoorden tot hen d. Anterk
of Oosteltjke Slaven. Sedert d. 3e eeuw woonden zij a. daze gide der Karpaten, v. Ltineburg tot Rusland d. geheele landstreek bezettende v. d. Oostzee tot Bohemen en Moravia.
Aan d. andere ztjde der Karpaten, waar zij
zich reeds gevestigd hadden in Walachije on
Moldaviti, trokken zij onafgebroken verder en
verder, totdat keizer Herachus hen in d. aanyang der 7e eeuw in Dalmatia opnam, toen
door hen d. rilken Slavoni6, Bosni6, Servia
on Dalmati6 gesticht worden. 't Bulgaarsche
rijk werd door hen in 680 gesticht, 't GrootMoravische in 855, 't Poolsche in d. 8e eeuw
onder d. Lekken, sedert 860 onder d. Piasten,
't Russische onder Rurik in 862 on ten laatste
't Servische onder Stephanus Bogislaw in 1040.
Slechts d. Noord-Duitsche Slaven, die a. d.
Elbe woonden, konden geen eigen rijk vormen.
Onophoudelijk, eerst door d. Franken, daarna.
door d. Duitschers bestookt, warden zij eindelijk overwonnen en smolten zij met andere
volken ineen. Een enkel Mein gedeelte, d.
Sorben in d. Lausitz, heeft zich als afgeBeholden volksstam trass. d. Duitschers afgezonderdgehouden. Al d. bovengenoemde Aiken,
nitgezonderd Rusland, hebben opgehouden to
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onder verschill. namen a. Rusland, Pruisen,
Oostenrijk, Servie, Roemenie, Boelgarije, Montenegro en Turkije.
Reeds bij d. oude schrijvers staan d. Slaven
bekend als een werkzaam, gastvrij, vredelievend yolk, dat in landbouw en veeteelt zijn
bestaan vond. Bij hen ging 't denkbeeld v.
oppermacht uit v. 't patriarchale idee; d.
hoofden der gezinnen kozen hun opperhoofd,
d. Wladika; d. Wladiken kwamen op landdagen bijeen, om recht te spreken en bolastingen te helfen. Iedere landstreek koos verder
gevolrnachtigden, die over vrede en oorlog
beslisten en een algemeenen landvorst kozen.
d. Omgang met Romeinsche volken bracht
hierin evenwel verandering; d. Slavische vorsten zochten dezelfde oppermacht onder hun
yolk to verkrijgen als d. Romeinsche keizers
bezaten; d. Slavische grondeigenaars streetden
naar dezelfde heerschappij over 't yolk, als
d. leenheeren in Duitschland bezaten. In d.
lie eeuw verkregen deze grondbezitters in
Bohemen een ertelijk privilege als adellijke
heeren, in d. beide volgende eeuwen desgelijks in Polen. 't Leenstelsel trad nu met zijn
aanhang op; vorsten en edelen sloten zich
nader a. elk., 't yolk verloor telkens meer en
meer v. zijn rechten. Terval dit in d. Poolsche en Boheernsche geweston plaats greep,
trad in Rusland en in d. Zukl-Slavische landen dezelfde verhouding in 't leven door 't
onderworpen worden v. vreemde volken. Bij
d. noordelijke Slaven werd d. adel spoedig
eigenmachtig beer v. allen grond en bodem
en 't yolk lijfeigen, terwiji d. steden zich niet
zoozeer konden verbeffen en versterken, dat
zij d. adel 't hoofd dorsten bieden; slechts
eenigen waren ten minste sterk genoeg om
eenige rechten te blijven bezitten en bloeiden
door hun handel, o. a. Nowgorod, Kiew en
Pleskow.
d. Godsdienst der oude Slaven was natuurdienst. d. Priesters maakten in hun heilige
boeken gebruik v. een bijzonder runenschritt.
't Christendom drong bij d. oostelijke stammen v. Byzantium uit door, bij d. westeltjke
v. Rome en Duitschland nit; bij dozen waren
Adelbert, Otto en Bonifacius, bij genen Cyrillus en Methodus d. apostelen der heilige leer.
Tegenwoordig bewonen d. Slavische stammen (samen ongeveer 95 millioen zielen) d.
groote landstreek, die zich v. d. Elbe tot
Kamtsjatka, China en Japan en v. d. IJszee
tot d. Adriatische zee uitstrekt. Tot d. Slaven
behooren d. Lausitzer Sorben in Saksen en
Pruisen (met 't geringe overschot der Poladen
of Elbe-oerbewoners in 't Liineburgsche), d.
Czechen in Bohemen en Moravia, d. Slowaken
in noordelijk Hongarije, d. Polen met d. Kassoeben, d. Slowenzen in Stiermarken, Karinthie
en Istria, d. Kroaten in Kroatie en Slavonia,
d. Serben of Illyriers in Hongarije, Dalmatia,
Bosnia, Servie en Montenegro, d. Bulgaren
op 't Balkanschiereiland, in Rusland en in
Oostenrijk en d. eigenl. Russen ten bedrage v.
meer dan 60 millioen zielen.
Slavenhandel (d.), als tak v. industrie
beschouwd en als zoodanig dus wel te onderscheiden v. 't koopen en verkoopen v. slaven,
dat zoo oud is als d.geschiedenis,werd sedert
d. 16e eeuw vooral in bescherming genomen
en aangetnoedigd door Engeland, ten behoeve
v. zijn kolonien in Amerika. Meer dan 200 jaar
werd in Engeland die handel gedreven, onder
d. bescherming der regeering, niet alleen ten
behoeve v. 's lands eigene kolonien, maar ook
voor Spanje en Frankrtjk, en gedurende al dien
tijd werd geen enkele poging gedaan, om
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't sluimerend besef v. d. onrechtvaardigheid v
dergelijken handel in 't volksgeweten to doen
ontwaken. Onder d. eerste koningen uit 't

geslacht der Stuarts schonk men monopolien
a. vereenigingen, uitsluitend opgericht met
't doel dien handel to drijven. 't Voorname
doel, dat Engeland daarrnee beoogde, was, zijn
eigen kolonien in Noord-Amerika en d. Antillen v. slaven te voorzien. d. Engelschen, die
zich gevestigd hadden in d. kolonien, die nu
d. zuidelijke landstreken der Vereen. Staten
uitmaken, hadden natuurlijk grooten lust om
't voorbeeld to volgen der planters in d. Antillen en d. arbeid der blanke dienstboden to
doen vervangen door dien v. slaven uit Afrika,
die met hun sterk gestel door d. natuur bestemd schenen to zijn om die vruchtbare landen to bebouwen, waar d. zon zoo lel Naar
stralen nederzendt. Engeland inoedigde d. kolonisten daartoe aan en hoopte d. talrijke ernigraties, die toen plaats hadden, to doen
ophouden door vele slaven a. d. kolonien to
verschaflen; 't aantal personen toch, die Engeland onder d. tyrannieke regeering v. Karel
II verlieten, nam zoo schrikbarend toe, dat d.
koning zich ertoe genoodzaakt zag, openlijk
zijn onderdanen te verzoeken, een nieuwe vereeniging op te richten tot instandhouding v.
d. slavenhandel. d. Kolonisten v. 't Zuiden
zagen zich veel te gaarne bevrijd v. d. moeielijken arbeid onder d. sub•tropische zon on
waren er veel to verheugd over, dat zij zich
ten behoove v. hun rijstbouw niet behoetden to
wagen in die moeraseige streken met schadelijke uitwasemingen, om niet te bezwijken
voor d. verzoeking dien arbeid voor 't vervolg
a. slaven to kunnen opdragen. d. Noordelijke
staten v. Amerika dachten daar echter anders
over; daar zij d. dienst v. slaven niet zoo
noodig hadden, waren zij meer geneigd naar
d. stem v. hun geweten to luisteren. In 1645
vaardigde Massachusets dan ook een wet nit,
waarbij verboden werd, andere slaven to
koopen of to verkoopen dan die in een rechtmatigen oorlog gevangen genomen waren;
Pennsylvanie on New-Jersey volgden dat
voorbeeld; maar d. invloed der Afrikaansche
Compagnie . en v. andere vrienden v. d. slavenhandel slaagde er altijd in, d. maatregelen,
door die kolonien genomen, door d. regeering
v. Engeland to doen verwerpen en sedert
heeft dat verschil v. gevoelen 't ztine gedaan
tot d. afscheiding der kolonien v. 't moederland. d. Slavernij on d. daaraan verbonden
handel zijn dus 't eerst in Amerika ingevoerd
door Engeland en zij zouden daar nooit bebben bestaan of althans reeds lang door d.
kolonien zelf zijn afgeschaft, indien Engeland
niet zooveel moeite had gedaan om ze in to
voeren on in stand to houden. d. Eerste kreet
tegen dien schandelijken handel is dan ook
in Amerika zelf, in Pennsylvanie, opgegaan
en, lang vOOrdat Clarkson erin slaagde, in
Engeland eenige stemmen tegen d. slavenhandel to winnen, waren vele menschenvrienden
in Amerika hem daarin voorgegaan.
Nauweltjks hadden d. kolonien in Amerika
zich in 1776 onafhankelijk v. 't moederland
verklaard, of d. regeeringen v. Virginie, Pennsylvanie on Nieuw-Engeland vaardigden wetten uit om d. slavenhandel te beletten en.
toen in 1797 d. tegenwoordige Unie tot stand
kwam, schafte deze d. slavenhandel nadrukkeltjk af, welke afschafting sedert een der
grondslagen v. d. constitutie der Vereenigde
Staten uitmaakte; zelfs stolde in 1819 een
nieuwo wet d. doodstraf op d. invoer v. slaven.
In Texas, in Louisiana, op Cuba en in Brazilie
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volgde men evenwel vooreerst dat voorbeeld
aiet en tot d. jongsten tijd is d. slavenhandel
een punt v. geschil tuss. vorschill. streken v.
Amerika gebleven. Amerika ging dus alle
volken voor in 't afschafien der menschonteerende slavernij; Denemarken ging daartoe
over in 1792, btj een wet, die echter eerst in
1804 in working kwam. In Engeland vooral
kostte 't veel moeite. d. afschaffing v. d. slavenhandel to verkrijgen ; jaren achtereen werd er
hevig en lang over in 't parlement gesproken
en, hoe moeilijk nu die handel ook moge to
verdedigen zijn uit een moreel oogpunt, zwaar
wegende politieke en handelsbelangen verzetten zich tegen ztjn geheele afschaffing.
9 Aug. 1842 sloten Engeland en Amerika to
Washington een verdrag ter wering v. d. slavenhandel en 29 Mei 1815 teekenden Engeland
en Frankrijk to London een verdrag voor
'tzelide doel. Engeland had dien handel afgeschaft 25 Febr. 1807; Frankrijk, dat lang eon
dubbelzinnige rol in doze zaak speelde, in
1816; Spanje in 1817 en Portugal in 1827. In
Nederland, dat zich evenwel nooit veel met
d. slavenhandel had ingelaten, werden in 1818
en 1824 wetten uitgevaardigd ter wering en
uitroeiing v. d. slavenhandel. Ook in Brazing
werden in 1834 en 1835 strenge bopalingen
tegen d. slavenhandel gemaakt; niettemin
werd deze nog tal v. jaren op groote schaal
gedreven in bijna geheel Midden- en ZuidAmerika, met inbegrip der Antillen on d.
zoogen. Golfstaten der N.-Amerikaansche Unie,
om v. Afrika maar niet to spreken. Er bestaan thans tuss. nagenoeg alle mogendheden
v. Europa en Amerika overeenkomsten tot
afschaffing v. d. slavenhandel en btj geen
enkele beschaafde natie wordt thans die handel
nog geduld, al worden dan ter sluiks no slaven
op d. niarkten v. vele Afrikaansche steden
door Arabische kooplieden opgekocht. Op hoe
vreesel tjke wijs d. zoogen. slavenjacht d. Malden
daar ontvolkt en tal v. gruwelen na zich
sleept, werd nog in d. laatstejaren door Stanley a. 't Licht gebracht on Livingstone heeft
berekend, dat er, 30 jaar geleden,jaarltjks nog
350 000 menschen levend uit 't zwarte werelddeel werden weggesleept, al bereikten dan ook
maar 70 000 v. hen d. plaatsen hunner bestemming; zoo gruwelijk was d. behandeling dier
ongelukkigen onderweg.
Slavenkust (Beninkust), een kuststreek
in Opper-G'uinea, a. d. Golf v. Guinea, v.
d. mond v. d. Amos of Volta tuss. 1° en
0° 0.-L. v. Greenw. tot a. d. Nigermond in
't 0., a. d. landzijde begrensd door d. negerrijken Dahomey, Joruba on Benin. Zij behoort
deels a. Engeland, deels a. Duitschland on
voor eon ander deel a. Dahomey en is arm
a. water on plantengroei. Echter tiert hier
welig d. kokospaim, wier olie een voornaam
artikel v. uitvoer is. d. Belangrijkste handelssteden a. d. kust ztjn Lagos, Badagry, Whydah,
Groot- en Klein-Popo.
Slavenmeer, d. naam v. twee moron in
Britsch N.-Amerika. 't Greets Slavenmeer (Eng.
Great-Slave-Lake), gelegen in 't noordwestelijk gebied v. Britsch Noord-Amerika. is
390 vk. mUlen groot on wordt gevoed door
d. Groote Slavenrivier in 't. Z., d. afvloeiing
v. 't Aylmar- ens Artilleriemeer in 't N.-O.,
terwijl d. Mackenzie in an westeltjk deel
ontstaat. d. Helft v. 't jaar is 't Groote Slavenmeer dichtgevroren, zijn oevers zijn steil,
in 't N. met wouden bedekt. 't Meer is zeer
vischrUk, terwtjl a. d, oever veel bevers
voorkomen. — 't Kleine Slavenmeer ligt in
't territorium Athabasca v. -Britsch Noord-
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Amerika; zijn afvloeiing stroomt mar d.
Athabasca.
Slavernij noemt men d. instelling, waarbU
door d. eenen mensch over d. ander zulk een
onbeperkte heerschappij wordt uitgeoefend,
dat 't daaraan onderworpen individu weinig
verschilt v. een zaak. Ofschoon d. verhouding
tuss. beer en slaaf in d. loop der tijden vele
wijzigingen onderging, word d. °erste niettemin steeds als d. eigenaar v. d. laatsten beschouwd en kon hij te• zijnen opzichte dergelijke rechten uitoefenen als omtrent alle
andere tot zijn eigendom (patrimonium) behoorenda goederen. In d. oudste tijden, toen
't staatkundig leven der volken nog weinig
ontwikkeld was, was d. instelling der slavernij,
bij d. ruwheid on onbeschaafdheid dier eeuwen
om zoo to zeggen, noodzakelijk; ook in d.
Mozadsche wetgeving vinden wij Naar erkend
en a. wetteltjke voorschriften onder worpen.d.
Vader v. een uitgestrekt gezin (patriarch)
oefende over ztjn kinderen en onderhoorigen
een onbeperkte macht uit en bij d. Aziatische
volken, die onder despotieke regeeringen leafden, werden d. onderdanen als 't eigendom v.
d. opperheer des lands beschouwd. d. Volken,
die onderworpen werden, alsmede d. in d. krijg
gemaakte gevangenen werden door hun overwinnaars in een toestand v. onbeperkte dienstbaarheid gebracht. Op dergelijke wijs ontstond
v. lieverlee 't begrip, dat d. mensch over ztjn
evenmensch oppermachtig heerschen mocht
on dat hi), dien 't toeval ofd. omstandigheden
onder d. heerschappij v. een ander hadden
gebracht, alle aanspraak op vrijheid had verioren. Toen dit denkbeeld eons ingang had
gevonden, ontwikkelde d. slavernij zich meer
en meer; 't werd een volkenrechterlijk begrip,
dat d. overwonnene slaaf word v. d. overwinnaar; ook kon men zich zelf als slaaf
verkoopen en ouders stonden soms hun kinderen voor geld als slaven af. HU, die uit
slavenouders was gob., was zelf slaaf; ook
werden no en dan menschen geroofd, die als
slaven gebruikt of als zoodanig verkocht
werden. Was in oudere Wen d. slavernij een
noodzakelijke instelling en eon levensvoorwaarde voor d. rust en d. veiligheid der overwinnaars, in latere, meer beschaafde tijden,
toen d. overwinnaars andere en betere middelen ten dienste stonden, om zich die rust
on veiligheid to verzekeren, was dit niet meer
't geval; integendeel, waar d. slavernij vroeger
nuttig en noodig was, werd zU v. lieverlee gevaarlUk on onstaatkundig. WU treffen daar vele
voorbeelden v. aan in d. herhaalde slavenoorlogen, waarvan d. oude geschiedenis melding niaakt, vooral bij d. Romeinen, bjj wie
d. slavernij meer ontwikkeld was dan overal
elders. Uit 't begrip der vaderlijke macht
(patria potestas) ontstaan, was d. slavernij bij
d. Romeinen een staatsinstelling geworden,
waarop als 't ware d. geheele staatsinrichting
was gebouwd; in 't Romeinsche recht waren
d. slaven (servi) onder d. goederen gerangschikt; d. macht v. d. hoer over leven en dood
was geheel onbepaald; d. slaaf had goon persoonlUken staat, kon niet als getuige optreden
en ward niet tot d.krUgsdienst toegelaten; hti
had geen famine on wat hU verdiende benoorde a. zijn beer. leder particulier had naarmate v. zUn rtjkdom een grooter of kleiner
aantal slaven, ja ook d. Staat had zijn slaven
(servi publici), die voor d. staatswerken werden
gebezigd. In latere tijden werden d. slaven
soms gebruikt om 't yolk genoegen to verschaffen on moesten als wilds dieren tegen
elk. vechten (gladiatoren). Onder d. keizers
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word 't lot der slaven zoowel uit beweegredenen v. menschelijkheid als uit staatkundige bedoelingen verzacht. 't Recht v. d. hoer
d. slaaf ter dood to brengen werd opgeheven;
't werd d. slaaf zelfs veroorloofd, eon zeker
bedrag v. 't door hem overgespaarde (peculium) voor zich zelf to behouden en zich daarvoor vrij te koopen.
Ook bij d. Germanen e. a. Europeesche
volken was d. slavernij bekend; doch allengs
week zij voor d. invloed der beschaving en
v. 't Christendom, zoodat zij in d.13e eeuw n.
Christus in d. meeste landen v. Europa was
verdwenen of voor d. zachtere lijfeigenschap
had plaats gemaakt.
Een nieuwe uitbreiding ontving d. slavernij
in later° tijden, toen d. Europeanen, na d.
verovering v. d. westkust v. Afrika door d.
Portugeezen, d. bewoners dier streken als
slaven begonnen in te voeren voor d. arbeid
in hun overzeesche bezittingen en kolonien,
waaraan d. slavenhandel zijn oorsprong to
danken had (zie Slavenhandel). Ofschoon d.
meeste beschaafde volken maatregelen namen,
om d. slavenhandel te beteugelen en tegen
to gaan, bleven ztj toch d. slavernij in hun
kolonien dulden. In d. Engelsche kolonien
bleef zij bestaan tot 1838, toen zij op voorstel v. lord Stanley werd opgeheven. In d.
Fransche kolonien werden d. slaven niet
voor 1848 vrij verklaard, nadat vele pogingen
daarvoor to vergeefs in 't werk waren ge.
steld (o. a. door d. dichter-staatsman Lamartine). Ook in d. Nederlandsche kolonien werd
d. slavernij weldra afgeschaft. Nadat reeds
bij vroegere wetten strenge strafbepalingen
tegen d. slavenhandel waren gemaakt, werden
in 't reglement voor d. reg,reering v. Neerlandsch-Indie niet alleen alle slavenhandel,
d. invoer en d. openbare verkoop v. slaven
verboden, maar ook bepaald, dat uiterlijk met
1 Jan. 1860 d. slavernij in geheel Nederl.-India
zou afgeschaft zijn en zelfs dat d. als slaven
v. elders aangevoerde personen vrij zouden
zijn, zoodra zij zich op 't grondgebied v. Nederl.Indi6 rnochten bevinden. Aan d. bezitters der
slaven word bij d. wet v. 7 Mei 1859 als losgeld eon som toegekend, waarvan 't laagste
bedrag f 50 on 't hoogste f 300 was, naar
gelang v. leeftijd on geslacht der vrijverklaarden. Bij d. wet v. 8 Aug. 1862 (Stbl. No.
164) werd d. slavernij in d. kolonie Suriname
opgeheven met 1 Juli 1863; doch d. vrtjgemaakten werden voor 10 jaar onder toezicht
v. d. staat gesteld, wat voornamelijk ten doel
had, hun onderwtjs to doen geven en hen tot
't maatschappeltjk en 't familieleven op to
leiden. Aan d. eigenaren word eon losgeld v.
r 300 toegekend voor elken slaaf, zonder onderscheid v. ouderdom of geslacht. Bij die zeltde
wet werden v. staatswege voor d. tijd v. vijf
jaar premi6n tot eon bedrag v. hoogstens een
millioen gulden uitgeloofd voor d. aanvoer v.
vrije arbeiders, tot aanmoediging der vrije
kolonisatie in Suriname. Eindelijk werd bij d.
wet v. 8 Aug. 1862 (Stbl. No. 165) d. slavernij
met Juli 1863 opgeheven op d. West-Indische
eilanden Curacao. Bonaire, Aruba, s. Eustatius, Saba en 't Nederl. gedeelte v. s. Martin.
d. Tegemoetkoming voor d. vrijgelatenen, zonder onderscheid v. ouderdom of geslacht, werd
bepaald op f 200 per hoofd, doch voor die op
s. Martin op slechts f 30.
Nergens heeft d. vraag aangaande d. afschaffing der slavernij grooteren tegenstand ontmoet dan in d. Vereen. Staten v. NoordAmerika. d. Slavernij was daar indertijd met
goedvinden v. 't Britsche bestuur ingevoerd
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en inderdaad scheen d. instelling daar in d.
Zuidelijke Staten voor d. suiker- en d. katoenbouw onontbeerlijk, zoodat zU er dan ook d.
grootste uitbreiding erlangde. Geen wonder
dos, dat d. bewoners der Zuidelijke Staten
zich hevige tegenstanders bleven betoonen v.
d. afschaffing der slavernij en zich zelfs niet
bekomnaerden om d. afschaffing v. d. negerhandel, die reeds in 1787 door d. Vereen.
Staten was afgekondigd. Toen nu 't vraagstuk
der slavernij zelf al meer on meer op d. voorgrond trad (nadat d. secte der k wakers op godsdienstige en menschkundige gronden reeds in
't begin der 19e eeuw daarop had aangedrongen
en d. staat Pennsylvanie d. slavernij in zijn gebied niet meer duldde), werden d. Noordelijke
Staten, voor wie d. instelling zelf geen levensvoorwaarde was, weldra v. d. noodzakelijkheld der afschaffing overtuigd, terivij1 in d.
Zuidelijke Staten d. meaning, dat zonder d.
slavernij d. katoen-, d. tabaks- on d. suikerteelt
to gronde zouden gaan, d. bovenhand behield.
In d. vergaderingen v. 't congres kon men
tot geen voldoende oplossing geraken, daar
d. stemmen der Noordelijke afgevaardigden
door die v. d. Zuidelijke vertegenwoordigers
krachteloos gemaakt werden. Naarmate a. d.
eene zijde d. overtuiging aangaande d. wenschelijkheid der afschaffing veld won, werd a. d.
andere ztjde d. tegenstand al feller on eindelijk
barstte d. wederzijdsche verbittering in eon
fallen burgeroorlog uit, die v. 1861 tot 1865
duurde en met d. geheele vrijverklaring
aller slaven in d. Noord-Amerikaansche Unie
eindigde. Weldra volgde nu ook, in 1871, d.
emancipate der slaven in Brazili6, terwijl
eveneens op Cuba d. slavernij bij d. wet
werd afgeschaft. Zelfs in d. Portugeesche
kolonien v. Afrika word in 1875 eon scherper
toezicht op die menschonteerende instelling
bevolen, gelijk ook d. sultans v. Madagascar
on Zanzibar, alsmede d. khedive v. Egypte
zich in 1877 en volgende jaren lieten bewegen
om d. in- en uitvoer v. Negerslaven in hun
landen tegen to gaan. Zoo is dan in beginsel
thans d. slavernij in bijna alle landen der
aarde afgeschaft en won d. overtuiging veld,
dat zij in strijd is zoowel met d. wetten der
menschelijkheid als met d. voorschritten v.
elken redelijken godsdienst. Niettemin werkt
hier on daar 't eeuwenoude kwaad nog voort
en bestaan er zelfs in d. Mohammedaansche
Staten v. Afrika on Azi6 nog formeele
slavenmarkten.

Slavische Talen en Letterkunde.

't Oude eigenl. Slavisch of Slavonisch heeft
in vormen on bouw eon opmerkelijke overeenkomst met 't Sanskriet. In onderscheiding
v. d. meeste andere talon in Europa behoett
het, evenals bijv. 't Latijn, noch d. lidwoorden
voor d. verbuiging noch d. persoonlijke voornaamwoorden voor d. vervoeging. Ook bezit
't een nauwkeurige vastheid v. lengte on
kortheid der lettergrepen, een groote vrijheid
v. bouw der volzinnen on een merkwaardigen
rijkdom a. woorden. Schoon 't, geschreven,
op 't oog zeer hard schtint door d. talrijke
medeklinkers, is 't echter in d. uitspraak zeer
welluidend. Uit verschill. omstandigheden
dat 't reeds vOOr onze jaartelling een
ontwikkelde taal was, die echter (althans bij
d. zuidelijke Slaven) een nieuw letterschrift
a. 't Grieksche ontleende, nadat 't oorspronkelijke Indisch-Slavische, waarschijnlijk onder d.
invloed v. volksverhuizingen, in vergetelheid
was geraakt. Doze taal werd door Cyrillus,
d. apostel der Slaven, onder d. invloed v. 't
Grieksch. op een geheel eigenaardige wijs ale
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kerktaal dermate ontwikkeld, dat 't zoogenoemde Kerkelijk-Slavisch een der schoonste
en rijkste talon is geworden. In d. kerkelijke
boeken en bij kerkelijke verrichtingen heeft
't zich staande gehouden, doch overigens is
't als schrijt- en spreektaal geheel in onbruik
geraakt. Heat door Luther 't godsdienstige
element een belangrijken invloed op d. ontwikkeling v. 't Duitsch uitgeoefend, gelijk
reeds eeuwen vroeger 't geval was geweest
met 't Gothisch door Ulfilas. 't Slavisch was
in dit opzicht niet zoo gelukkig, daar d. yolksstam, die er zich v. bediende, 't Christendom
ontving en v. d. Grieksche en v. d.Latijnsche
kerk; zoodat, terwijl Cyrillus in 't Zuiden d.
taal ontwikkelde, in 't Noorden d. invloed v.
Polen, Bohemers e. a. volksstammen op haar
werkte en nieuwe taaltakken deed te voorschijn treden.
't Gevolg dier splitsing v. 't oorspronkelijke Slavisch in onderscheidene takken, die
zoo good als nieuwe talen zijn, was, dat zich
ook meer dan een hoofdstam uit d. Slavische
letterkunde heeft ontwikkeld, met name: d.
Oud-Bulgaarsche, nagenoeg dezelfde als d.
Kerkelijk- slavische; voorts d. Nieuw-Bulgaarsche, d. Groot-Russische, d. Klein-Russische,
d. Wit-Russische, d. Illyrische, d. Chorwalische, d. Wendische, d. Poolsche, d. Boheemsche, d. Slowakische, d. Servische, d. Opperen d. Neder-Lausitzische. d. Letterkundige
voortbrengselen in d. meeste dier taaltakken
bepalen zich geheel of bijna geheel tot oude
volkszangen en dichterlijk ingekleede yolksverhalen, waarvan sommige door Bilderdijk
e. a. in 't Nederl. zijn overgebracht.Overigens
is v. d. voor-christelijke letterkunde der Slavische volksstammen niets meer overgebleven. Ook d. latere is zeer beperkt gebleven,
behalve d. Poolsche, d. Eussische en d. Servische (zie d. art. Polen, Rusland en Servie).
't Illyrisch en 't Boheemsch zijn echter in
d. 19e eeuw uit een langen letterkundigen
slaap begonnen te ontwaken. — Zie Mickiewicz, „Vorlesungen fiber Slawische Literatur"
(1849, 4 dln), Schafarik, „Geschichte der Slawische Sprach e and Literatur" (1869), en Pypin
en Spasovitch, „Geschichte der Slavischen
Litteraturen" (1884).
Slavonie, Zie Croatie en Slaronie.
Slawjansk, een stad in 't Russische
gouvernement Charkow, nabtj d. vereeniging
der Torez met d. Donez, met levendige industrie (zeepziederij, steenzoutwinning), veel
handel (vooral in vee) en 16 000 inw.
Sleeckx (JAN LAMBRECHT DOMIEN), een
Vlaamsch letterkundige, 2 Febr. 1818 to Antwerpen gab., waar hij a. 't athenaeum gin
opleiding ontving en waar hij vervolgens eerst
notaris-klerk en daarna leeraar bij d. staatslagere-hoofdschool ward. Sedert 1844 was

hij redacteur v. d. volgende ttjdschriften:
tylaemsch Belgi6", „De Vlaemsche Belgen",
„De Vlaemsche Stem", „De Schelde'', „De
Lloyd Anversois" on „Le Precurseue. Van.
1861—'79 was SLEECKX leeraar a. d. staats-

normaalschool to Lier, terwtjl hij in laatstgenoemd jaar tot hoofdopziener v. 't lager
onderwijs in Belgib benoemd ward on zich
to Schaarbeek bij Brussel vestigde. In 1885

emeritus geworden, ward hij in 1887 tot lid
v. d. gemeenteraad v. Brussel gekozen. Ztjn
talrtjke werken, te veel om hier afzonderlijk
to noemen, werden voor weinige jaren to
Gent in 17 dln uitgegeven.
Sleedoorn (Prunus spinosa), ook wel
sleepruim on in Groningen sleien geheeten,
behoort tot d. natuurl. fam. der Amandelach-
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Deze doornige heester,
vooral in heggen on •tuss. kreupelhout voorkomende, heeft breed-lancetvormige, dubbelgezaagde bladeren, alleen staande, vOOr d.
bladeren zich ontwikkelende witte bloemen
on zwarte, met een blauwachtig waas overtugen vruchten. Deze vruchten zijn uiterst
wrang en eerst eetbaar, wanneer ztj bevroren
zijn geweest.
Steen, een gemeente in d. Nederl. prov.
Drente, 3 uur t. N.-N.-W. v. Koevorden, met
2900 inw. 't Was d. eerste plaats in Drente,
waar d. Hervormde leer ward gepredikt, on
wet door Menso Alting in 1566.
Sleeswijk (Deensch Slesvig, Duitsch Schlestigen (Arnygdaleae).

wig), een voormalig hertogdom, thans 't noordeltjk deel der Pruis. prow. Sleeswijk-Holstein
vormende. In 't N. wordt 't door d.Konge-Aa
v. Jutland en in 't Z.door d. Eider v. Holstein
gescheiden, terwijl 't in 't O. a. d. Oostzee on
in 't W. a. d. Noordzee grenst (d. laatste wordt
hier „Westzee" geheeten). Langs d. westkust
liggen d. Noord-Friesche eilanden, nl. Nordstrand, Pelworm, Amrum, FOhr, Sylt en Romo;
a. d. oostkust behooren tot Sleeswijk d. eilandjes Alsen on Fehmern; 't eilandje Aro, eveneens voor d. oostkust gelegen, ward in 1863 a.
Denemarken afgestaan. 't Hertogdom Sleeswijk besloeg weleer eon oppervi. v. 166 vk.
mijlen met 460000 inw. (1860). Men onderscheidt nog heden d. volgende landschappen:
a. d. oostkant 't Deensche Wohld (woud),
tuss. d. Kieler en Eckernfi5rder Boezem, 't
schiereiland Schwansen, tuss. laatstgen. inham
on d. Schlei, Angeln, t. N. hiervan tot a. d.
boezem v. Flensburg, en Sundewitt, tegenover
't eiland Alsen; a. d. westzijde Eiderstedt,
tuss. Eider on Husum, on Noord-Friesland,
tuss. Husum on Tondern. Zie voorts 't art.
Sleeswijk-Holstein.
Sleeswijk (Duitsch Schleswig, Deensch
Slesvig), d. hoofdstad v. d. Pruis. prov. Sloes-

wijk-Holstein, met 15 120 inw., gelegen a. 't
westelijk deel v. d. Schleiboezem on bestaande
uit d. stadswijken Altstadt, Lollfusz, Friedrichsberg on Holm (d. 1. (Aland). Op een
eiland ligt 't slot Gottorf, tot 1713 d. residentie
der hertogen, thans kazerne. Sleeswijk heeft
een doofstommeninstituut, een krankzinnigengesticht en een fraaie Gothische dom, oorspronkelijk v. d. 10e tot d. 13e eeuw gebouwd,
doch na d. brand v. 1440 herbouwd. Scheepsbouw, scheepvaart, visschertj, handel on industrie zijn d. voorn. bestaansmiddelen. 't
Regeeringsdistrict Sleeswijk omvat d. geheele
prov. Sleeswijk-Holstein.
Sleeswijk-Holstein, een Pruisische provincie, bestaande uit d. drie deelen Sleeswijk,
Holstein en Lauenburg, die tot 1864 Deensche
hertogdommen waren. 't .Grenst in 't N. a. 't
Deensche schiereiland Jutland (d. KOnigsau

of Konge-Aa is hier d. grensrivier), in 't 0. a.
d. Oostzee, 't Oldenburgsche vorstendom Lubeck, 't gebied der vrije stad Lubeck, benevens
d. Mecklenburgsche groothertogdommen, in
't Z. a. 't gebied der vrtje stad Hamburg en
d. prov. Hannover (met d. Elbe als grensri vier)
en in 't W. a. d. Noordzee. d. Oppervl. bedraagt
342 vk. mtjlen, 't aantal inw. 1 219 500 (1890,
onder wie 21 800 Katholieken en 3600 Joden).
d. Steile oostkust dozer provincie kenmerkt
zich door diepe bochten (d. Neustadter of
LUbecker on d. Kieler bocht) en door smalle
fjordvormige in hammen, zooals die v. Kiel,
EckernfOrd, Flensburg en Apenrade (FOhrde
geheeten); d. Fehmernsond scheidt 't eiland
Fehmern, d. Alsensond 't eiland Alsen v. 't
vastland. d. Westkust is vlak on wordt slechts
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door d. tnonden v. d. Elbe en d. Eider, alsmode door d. daartusschen gelegen Meldorfer
bocht, afgebroken. Ervoor strekt zich d.
Sleeswijksche Waddenzee uit met talrijke
eilanden en ondiepten. Door d. talrijke bochten en fairden ontstonden verscheidene schiereilandjes, die, vooral in Sleeswijk, evenveel
afzonderlijke landschappen vormen. In Hol
stein daarentegen is op deze wijs alleen
Wagrie, 't schiereiland tuss. d. Kieler FOhrde
en d. Neustadter bocht, duidelijk afgezonderd;
't landschap tuss. d. Elbe en d. Eidermond
heet Dithmarschen, 't schiereiland t. N. v. d.
Eidermond Eiderstedt, 't zuidel. deel Storm- Wat d. bodemgesteldheid aangaat,
behoort Sleeswijk-Holstein tot d. Noord-Duitsche laagvlakte; in 't Z.-O. zet zich d. noordel.
landrug over d. grens voort; zich n. 't N.-W.
en vervolgens n. 't N. uitstrekkend, volgt hij
d. Oostzeekust en verheft hij zich 't hoogst
in Holstein (d. Bungsberg, in Wagrie, 159 M.,
d. Pielsberg of Hessenstein 127 M.), waar hij
tevens rijk is a. meren; d. oostel. belling is
zeer vruchtbaar; d. geestgronden a. d. westkant vertoonen een dorren zandbodem, die op
vole plaatsen slechts met heide bedekt is, hier
en daar echter ook met uitgestrekte moerassen. Deze treft men ook in 't westelijk deel
v. Sleeswijk-Holstein aan, dat vuor 't overige
uit uiterst vruchtbare marschgronden bestaat,
die door dijken tegen d. zee worden beschut.
Evenals a. onze k ust zet d. zee ook hier aanboudend slib af en worden er v. tijd tot tOd
v. deze slikken ingedijkt (koggen). Op d. NoordFriesche eilanden strekt zich een duinenrij uit.
't Meeste water behoort tot 't gebied der
Noordzee, waarin d. Elbe, d. zuidelijke grensrivier, met verscheidene zijriviertjes, d. Eider,
d. Arlau, d. Scholmer Au, d. Widau en Brede
Au, d. Ribe-Aa, die in Denemarken ontstaat
uit d. vereeniging v. Gjeldsau en Fladsau, en
eindelijk d. Konge-Aa uitmonden. Tot 't gebled der Oostzee behooren slechts d. Trave en
d. Schwentine. d. Belangrijkste kanalen zijn
't Steckenitz-kanaal, dat d. gekanaliseerde
Delvenau of Steckenitz met d. Trave verbindt,
't Eiderkanaal, dat v. d. Eider naar d. Kieler
FOhrde loopt, en 't belangrijke Noord-Oostzeekanaal (zie dat art.). Mineralen levert Sleeswijk-Holstein zoo goed als niet. Bij Segeberg
treft men lagen steenzout en gips aan; d.
geest- en marschgronden leveron turf. Landbouw en veeteelt zijn d. hoofdbezigheden der
bevolking; in d. vruchtbaarste streken v.
't 0. wordt tarwe verbouwd, in d. nabijheid
v. Altona is d. ooftbouw belangrtjk. Aan veeteelt wordt vooral op d. marschgronden gedaan,
terwiji vischvangst 't meest a. d. Oostzee
wordt uitgeoefend; in d. Waddenzee treft men
oesterbanken aan. d. Industrie is alleen in d.
grootere steden v. belang, o. a. in Kiel en
Altona (scheepsbouw), Neumfinster (lakenfabrieken), Rendsburg en Flensburg. In d.
steden a. d. Elbe, d. Eider en d. Oostzee, met
name Altona en Kiel, zijn handel en scheepsbouw v. gewicht.
d. Oudste bevolking v. Sleeswijk-Holstein
was reeds v. Germaanschen stain. In Sleeswijk
bestond deze uit Cimbren, Jutten, Angelen
en Friezen, in Holstein uit Saksers. Toen
echter v. d. 2e tot d. 6e eeuw talrijke scharen
't land verlieten en n. Britanni8 trokken,
wonnen in Sleeswijk d. Denen allengs veld
en zij vermengden zich met d. Jutten en
Angelen, over wie zij tevens d. heerschappij
erlangden. (Zie over d. geschiedenis v. Holstein dat art.). In Sleeswijk of Zuid-Jutland,
zooals 't oorspronkelijk heette, heerschte een
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Deensche koning. d. Grens tuss. Sleeswtjk en
Holstein was v. oudsher d. Eider. In 810 werd
't land t. N. v. d. Eider tot a. d. Schlei a.
keizer Karel d. Groote afgestaan. Nadat 't
opgehouden had deel uit to maken v. 't
groote Frankenrijk, ward Sleeswijk in d. 10e
eeuw evenals Jutland met Denemarken vereenigd. Doch reeds in 934 wilt Hendrik I 't
land tuss. d. Eider en d. Treene en Schlei a.
zich to onderwerpen en hij maakte er d.
Duitsche mark Sleeswijk van; Otto 1 stichtte
't bisdom Sleeswijk en v. toen af vond 't,
Christendom er allengs ingang. Nadat keizer
Koenraad II in 1027 d. mark Sleeswijk a.
Denemarken had afgestaan, werd 't land door
Deensche stadhouders bestuurd. In 1150 verhief koning Svend v. Denemarken Waldemar
I tot hertog v. Sleeswijk en deze legcle in
1152 d. leenhulde a. d. Duitschen iceizer af;
doch in 1248 erkende hertog Abel d. Deer'.
schen koning als leenheer. d. Pogingen v. d.
Deensche koningen om hun leenrecht to doers
golden, bezorgden hun neerlaag op neerlaag
en veroorzaakten tevens een verwijdering
tuss. beide landen, zoodat d. hertogen v,
Sleeswijk zich allengs nauwer bij d. graven
v. Holstein aansioten. Aan eon v. dozen,
Gerhard III, stood hertog Waldemar V,
toen hij koning v. Denemarken was geworden, in 1326 zijn hertogdom Sleeswijk ale
Deensch leen af en tevens werd door d. Constitutio Waldemariana bepaald, dat Sleeswijk
nooit met Denemarken zou vereenigd worden.
Wei gaf Gerhard In Sleeswijk in 1330 a. Waldemar V terug, toen deze d. Deensche kroon
verloor, maar behield zich 't opvolgingsrecht v. zijn huis voor. Toen in 1376 d. Sleeswijksche hertogelijke stam uitstierf, maakten
d. graven v. Holstein, Heinrich en Klaus, aanspraken op Sleeswijk, doch eerst door 't verdrag v. Nyborg (1386) werd graaf Gerhard VI
v. Holstein met Sleeswijk beleend en hem 't
erfopvolgingsrecht voor zijn huis verzekerd,
zoodat v. toen af 't hertogdom SleeswijkHolstein bestond. Then in 1459 Adolf VIII v.
Sleeswijk-Holstein zonder nakomelingeii stierf,
lieten rich d. standen v. Holstein in 1460 bewegen tot d. verkiezing v. koning Christiaan 1
v. Denemarken als hertog v. Sleeswijk on graaf
v. Holstein onder 't voorbehoud, dat Sleeswijk en Holstein hun rechten on vrijheden
ongeschonden behielden en dat zij ten eeuwigen dage zouden vereenigd blijven. In 1474
kreeg Christiaan I v. keizer Frederik III d.
leenheerschappij over Dithmarschen en tevens
worden Rolstein, Dithmarschen on Stoirtnarn
vereenigd tot eon hertogdom verheven. Onder
koning Frederik I (1523—'33) werd d. hervorming in Sleeswijk-Holstein ingevoerd. Zijn
drie zonen verdeelden in 1544 d. bezittingen
v. 't huis Oldenburg, zoodat drie linies ontstonden: d. koninklijke linie, die in Denemarken tot 1863 geheerscht heeft, d. Haderslebener en d. Gottorper linie. d. Tweede stierf
reeds in 1580 uit on een nieuwe verdeeling
had plaats tuss. koning Frederik II en hertog
Adolf I v. Holstein-Gottorp. Zoo was Sleeswijk-Holstein dan verdeeld in een koninklijk
on eon hertogeltjk leen, welke beide deelen
echter zeer verbrokkeld waren. Sleeswijk was
een Deensch, Holstein een Duitsch leen.
Denemarken trachtte 't huis Gottorp door
oorlogen ertoe to dwingen, d. zelfstandigheid
op to geven, doch to vergeefs; eerst in 1721 zag
koning Frederik IV v. Denemarken zich heer
v. 't geheele land en in 1773 werd Christiaan VII ale zoodanig door grootvorst Paul
v. Rusland uit d. Gottorpsche linie erkevd
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tegen d. afstand v. d. graafschappen Oldenburg
en Delmenhorst. Btj d. ontbinding v. 't Duitsche rijk (1806) werd Holstein tot onafscheidelijk deel v. Denemarken verklaard; 't Weener
Congres merkte 't als deel v. d. Duitschen
bond aan, Sleeswijk echter niet en d. wensch
der beide hertogdommen, een gemeenschappelijke grondwet te erlangen, werd niet vervuld,
hoezeer ze zich ook op d. bepaling v. 1460
beriepen, volgens welke ze „ten eeuwige
dage" zouden vereenigd blijven. d. SleeswijkHolsteiners hoopten echter, dat ze spoedig
hun zelfstandigheid zouden herkrijgen, als
d. koninklijke Deensche linie uitstierf —
Christiaan VIII en zijn zoon Frederik waren
d. eenige overgebleven manlijke leden — zou
d. kroon v. Denemarken a. d. vrouweltjke
linie en Sleeswijk-Holstein a. hertog Christiaan
v. Augustenburg vervallen en dus zelfstandig
worden. Doch d. „open brier, dien Christiaan
VIII 8 Juli 1846 uitvaardigde, sloeg deze hoop
den bodem in; hij bevatte d. bepaling, dat
d. geheele Deensche staat volgens Deensch
erfopvolgingsrecht zou overgaan en Sleeswijk
en Lauenburg, dat Denemarken in 1814 voor d.
afstand v. Noorwegen had gekregen, behoorden tot dien staat. Christiaan VIII werd
in Denemarken opgevolgd door Frederik VII,
zijn kinderloozen zoon, die zich voornam
Sleeswijk zoo noodig met d. wapenen a.
Denemarken te verzekeren. Daarop stelden
d. Sleeswijk-Holsteiners prins Frederik v.
Augustenburg a. 't hoofd v. een voorloopige
regeering en zij maakten zich v. d. citadel v.
Rendsburg meester. Frederik Wilhelm IV v.
Pruisen trok partij voor hen; d. Duitsche
Bond zelfs, die vroeger doof was geweest
voor hun wenschen, verlangde d. initjving v.
Sleeswijk-Holstein bij Duitschland. Zoo brak
d. oorlog uit; in d. aanvang waren d. Denen
gelukkig; 9 Apr. zegevierden zij bij Bau; doch
d. kans keerde: generaal Wrangel behaalde
met Pruisische en Duitsche bondstroepen 23
en 24 Apr. 1848 d. overwinningen bij Sleeswijk
en Oeversee, bezette 2 Mei Friedericia en trok
tot Jutland door; doch d. behaalde voordeelen
werden to niet gedaan door d. wapenstilstand
v. Malmo, 26 Aug. 1848, door Engeland en
Rusland tot stand gebracht. 1 Apr. 1849 was
d. wapenstilstand ten einde; d. Denen beproefden een landing bij EckernfOrde, doch werden
teruggeslagen. Nadat vervolgens 13 Apr. d.
Dfippeler Schansen door d. Beieren en Saksers
bestormd, 20 Apr. Kolding bezet en 7 Mei d.
Denen bij GudsO verslagen waren, besloot
men tot d. belegering v. Friedericia. Doch 't
Leger werd 6 Juli door d. Denen overvallen,
waarop d. Russen moor invloed kregen, vooral
door d. toenmalige onmacht v. Pruisen on
Duitschland. 10 Juli 1849 kwam wederom
een wapenstilstand tot stand en werd er eon
voorloopig bewind aangesteld. d. Onderbandelingen leidden hoe langer hoe moor tot
onderdrUkking der beide hertogdommen; een
nieuwe veldtocht der dappere SleeswtjkHolsteiners onder 'generaal Von Willisen eindigde met d. nederlaag bij Idstedt, 24 on 25
Juli. 't Protocol, dat 2 Aug. 1850 to London
door Engeland, Rusland on Frankrijk onderteekend on ook door d. Bondsdag werd goedgekeurd, bepaalde, dat d. Deensche staat in
zijn geheel zou blUven bestaan. Sleeswijk
moest in Jan. 1851 worden ontruimd, Holstein
word in Febr. eveneens a. Denemarken overgegeven, terwijl een tweeds Londensch protocol, echter geenszins door d. Bondsdag
goedgekeurd, d. troonsopvolging in Denemarken regelde. Nadat d, hertog V. Augustenburg
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tegen een geldsom afstand had gedaan v.
zijn aanspraken, begonnen d. Denen met
hardheid en ge weld d. Sleeswijk-Holsteinsche
nationaliteit uit to roeien on dit gaf ten slotte
tot d. tweeden Deensch-Duitschen oorlog (v.
1864) aanleiding. Frederik VII was 15 Nov.
1863 kinderloos gestorven en zijn opvolger,
Christiaan IX, ontwierp een staatsregeling
voor geheel Denemarken, waarin ook Holstein-Lauenburg begrepen was. Daarop verkiaarde zich Sleeswijk-Holstein voor Frederik
VIII v. Augustenburg, die zUns vaders afstand
niet wilde erkennen, en d. Bondsdag list ender
generaal Hake Saksische en Hannoversche
troepen tegen Deneinarken aanrukken (23
Dec. 1863). Doch Oostenrijk en Pruisen kwamen
op grond v. 't Londensche protocol op tegen
d. erkenning v. hertog Frederik door d.
Bondsdag en eischten v. bun leant, dat koning
Christiaan IX d. grondwet v. Nov. 1863 zou
intrekken. Toen deze eisch echter werd afgeslagen, rukten d. Oostenrijkers en d. Pruisen
onder Von Gablenz on Wrangel 't land binnen.
1 Febr. trokken ze d. Eider over, 3 Febr.
sloeg Gablenz d. Denen bij Oberselk, 5 Febr.
trokken d. Pruisen onder prins Frederik Karel
over d. Scblei en in d. nacht v. 5 op 6 Febr.
ontruimden d. Denen 't Danewerk, bun sterke
vesting t. W.-Z.-W. der stad Sleeswijk. Gablenz
vervolgde hen en sloeg ze 6 Febr. nogmaals
bij Oeversee. d. Duitsche bondstroepen, door
d. politiek v. d. Bondsdag in een scheeve
positie gebracht, werden door Wrangel tot
d. terugtocht gedwongen on v. nu of list d.
Bondsdag d. zaak tuss. d. groote mogendheden (Pruisen on Oostenrijk) uitvechten. d.
Uitnoodiging v. Engeland, Rusland en Frankrijk tot een nieuwe Londensche conferentie
werd v. d. hand gewezen. Prins Friedrich
Karl bestormde d. Duppeler Schansen on
geheel Jutland werd bezet. Nadat ook d.
onderhandelingen, die gedurende d. wapenstilstand v. 11 Mei tot 26 Juni waren
aangeknoopt, tot niets hadden geleid, natnen
d. Pruisen onder Herwarth 't eiland Alsen
(29 Juni) en reeds 13 Juli stond Vogel von
Falckenstein bij kaap Skagen. 't Goheele vastland was door d. Denen ontruimd, die zelfs
ter zee ongelukkig waren (bij Rtigen, Helgoland en Sylt). Op d. wapenstilstand v. 18 Juli
volgde 30 Oct. 1864 d. vrede v. Weenen, waarbij
Christiaan IX alle aanspraken op SleeswijkHolstein on Lauenburg ten gunste der beide
Duitsche groote mogendheden list varen. Algemeen verwachtte men nu, dat d. erfprins v.
Augustenburg tot hertog zou worden uitgeroepen, maar Pruisen wilde geen zelfstandigen staat tuss. zich en Denemarken zien;
slechts onder zeer beperkende bepalingen
(vereeniging v. leger en vloot der hertogdommen met die v. Pruisen, afstand v.'t voor
't Noord-Oostzeekanaal benoodigde gebied,
overgave v. post en telegraphic) a. Pruisen
e. a.) wilde Bismarck hertog . Frederik erkennen, doch Pruisen en Oostenrijk konden 't
over doze bepalingen niet eons worden. Btj
d. Conferentie v. Gastein (14 Aug. 1865) word
bepaald, dat d. beide genoemde mogendheden
Sleeswijk-Holstein samen in bezit zouden
krtjgen; Pruisen zou Sleeswijk, Oostenrijk
Holstein besturen, terwijl Lauenburg door
Oostenrijk a. d. koning v. Pruisen werd afgestaan. d. Wipe, waarop Oostenrijk Holstein
bestuurde, wekte d. ontevredenheid v. Pruisen:
d. spanning tuss. d. beide mogendheden word
steeds grooter en, toen Oostenrijk d. beslissing
over d. rechten v. d. pretendent 1 Juni 1866
a. d. Duitschen Bond opdroeg en d. Hol-
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steinsche standen 11 Juni bijeenriep, liet Pruisen v. Sleeswijk uit zijn troepen Holstein
binnenrukken. Daarmee was d. oorlog a.
Oostenrtjk verklaard, waarin ook d. Duitsche
Bond gewikkeld werd. Doze Duitsch-Oostenrijksche oorlog v. 1866 eindigde met d. vrede
v. Praag (23 Aug. 1866), waarbij Oostenrijk zijn
rechten a. Pruisen afstond. Nadat dit rijk bij
verdrag v. 27 Sept. 1866 v. Oldenburg ook d.
aanspraken v. 't hues Sleeswijk-Holstein-Gottorp had gekregen, word 24 Jan. 1867 d. initjving
v. Sleeswijk-Holstein bij Pruisen voltrokken.
't Zou een provincie v. d. Pruisischen staat
uitmaken, waarbij 1 Juli 1876 ook Lauenburg
als kreits werd gevoegd. Door bewerking v.
Napoleon werd in art. 5 v. d. Pragervrede d.
beperking ingelascht, dat Noord-Sleeswijk a.
Denemarken zou worden afgestaan, zoodra d.
bevolking uit eigen beweging d. wensch daartoe to kennen had gegeven. Daze bepaling,
welke licht een bron v. moeilijkheden worden
kon, werd echter in Oct. 1878 in overleg met
Oostenrijk opgeheven. Zie uitvoeriger: Greve,
„Geographic und Geschichte der Herzogttimer
Schleswig und Holstein" (1844), Von Osten,
„Schleswig-Holstein in geographischen und
geschichtlichen Bildern" (2e dr. 1877), en Moller,
„Geschichte Schleswig-Holsteins" (nieuwe dr.,
3 din, 1888).
Slenaken, een kleine gemeente in d.
Ned. prov. Limburg, 1 112 uur v. Gulpen, met
circa 600 inw. In haar nabijheid heeft men
een der hoogste verheffingen in ons land,
nl. d. Bescheilberg, 210 M. boven A. P.
Sleutel (Een) is een werktuig, waarmee d.
pal v. een slot wordt opgelicht en vervolgens d.
schieter in- of uitgeschoven wordt. Hij bestaat
uit 't oog, 't lijf of d. schacht en d. baard; bij
d. uitgeboorde sleutels heeft men een holte
of pop (pOpsleutels). Door d. baard wordt d.
pal opgeheven en d. schieter voortgestuwd.
Sleutelbeen, Zie Geraamte.
Sleutelbloem (Primula). Dit plantengeslacht behoort tot d. natuurl. fam. der sleutelbloemigen (Primulaceae) en volgens 't sexueele
stelsel tot d. le orde der 5de klasse (Pentandria kionogynia). d. Tot dit geslacht behoorende soorten ztjn fraaie planten met sierlijke,
vaak welriekende bloemen, die schermsgewijs
op d. top v. een langeren of korteren bloemstengel zijn ingeplant en door een omwindsel
omgeven worden. 't Ztjn overblijvende planten,
ze bloeien in 't voorjaar (April, Mei) en zouden
daaraan ('t ontsluiten der lente) haar naam
to danken hebben. d. Sloutelbloemen brengen
een rozet v. wortelbladen en geen bebladerden
stengel voort, een bijzonderheid, die ze v.
alle overige primulaceen onderscheidt. d. Kelk
is klok- of buisvormig, 5-tandig of -slippig;
d. bloemkroon eveneens 5-slippig, trechterof trompetvormig. Vijf meeldraden zijn a. d.
bloemkroonslippen tegenovergesteld geplaatst,
terwijl d. doosvruchten a. haar top met 5 of
10 kleppen openspringen. In ons vaderland
komen drie soorten voor, nl.: d. stengellooze
sleutelbloem (P. acaalis), d. hoogstengelige sleutelbloem (P. elatior) on d. gewone sleutelbloem
(P. communis). Alle hebben breede, stompe,
onregelmatig getande bladeren met een gevl eugelden bladsteel, die op een vr(j stevigen
wortelstok zijn ingeplant. d. Laatstgenoernde
soort heeft kleine bloemen, die geel en v.
binnen v. vijf roodachtige vlekken voorzien
zijn. Bij daze soort is d. bloemkroon altijd
minder of meer gesloten, in tegenstelling met
d. beide andere, die een waterpas uitstaanden
zoom doen zien. d. Stengellooze sleutelbloem
heeft een korten bloemstengel. d. Hoogsten-
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gelige sleutelbloem komt met d. gewone sleutelbloem in uiterltjk eenigszins overeen, cloth
onderscheidt zich v. daze door haar uitgespreide bloemen en doordat d. bloemkelk
dicht tegen d. bloemkroon is aangelegen. d.
Kleur v. d. bloemen der beide laatstgenoemde
soorten is oorspronkelijk zwavelgeel; daze
kleur is echter ten gevolge der kweeking
dikwijls aanmerkeltjk gewijzigd.
Sleyden (PH. W. VAN DER), een Nederl.
ingenieur bij d. Waterstaat die later door
't kiesdistrict Arnhem naar d. Tweeds Kamer
der Staten-Generaal werd afgevaardigd en
8 Mei 1894 in 't kabinet Roell als minister
v. Waterstaat, Handel en Nijverheid optrad,
Sliedrecht, een gemeente in d. Nederl.
prov. Zuid-Holland, 2 1,/2 uur t. W. v. Gorkum,
a. d. • Beneden-Merwede en a. d. spoorweg v.
Gorkum n. Dordrecht, met veel handel in
rijshout, biezen en hoepels en ruim 10 00C
inw. (1892; tegen 6500 in 1840).
Sliewen, Sliwno of Islirnje, een stad
in Oost-Roemelie, t. Z. v. d. Balkan, met
20 900 inw. en lakenfabricage.
Sligo, een graafsch. in d. Iersche prov.
Connaught, a. d. Atlantischen Oceaan, met
een oppervl. v. 34 vk. mijlen en 98 850 inw.
(1891). 't Land is deels moerassig, deels bergachtig en daardoor niet vruchtbaar; a. d.
oostelijke en zuidelijke grens treft men vele
meren aan. Aileen d. vlasbouw is v. eenig
belang; overigens wordt er weinig landbouw
uitgeoefend. Veeteelt, visscherij, spinnerij on
linnenweverij zijn d. voorn. middelen v. bestaan. d. Hoofdstad, ook Sligo geheeten, a. d.
uitmonding der Garr° w in d. Sligobocht, is
een vrij aanzienlijke handelsplaats en d. zetel
v. een bisschop, met 10 275 inw. en levendige
linnenindustrie, scheepvaart en zalmvangst.
Men vindt er d. overblijfselen v. een oude
abdij, alsmede in d. omtrek der stad tal v.
oude grafheuvels on 't zoogenaamde Reuzengraf, een monument v. 'outer ruwe steenblokken.

Slijkvulkanen, Zie Vulkanen.

Slijm (Mucus) beet in d. volkstaal elke
vloeibare, kleverig taaie stof; in d. geneeskunde noemt men slijm 't voortbrengsel der
slijmvliezen en vooral der daarin vervatte
sl(jmkliertjes (follicu/i s. glandulae muciparae).
Dit bestaat hoofdzakeltjk uit epitheliumcellen,
uit kleine, microscopisch ternauwernood v.
ettercellen to onderscheiden, cellen (slombolletjes of slijmlichaampjes, welke op zichzelf
slechts jonge, onrijp afgestooten epitheliumcellen zijn) en uit eon kleverig vocht,'t slijmvocht, waarin, behalve verschill. zouten, een
stikstofhoudende zelfstandigheid, die d.kleverigheid v. 't slijm teweegbrengt, d. slijmstof
(mucine), is opgelost. 't Slijm is in koud water
onoplosbaar en verschilt v. d. etter daardoor,
dat er geen vetbolletjes in voorkomen. Daarenboven zijn in 't normale slijm geen korrelbolletjes voorhanden, die intusschen bij d.
lichtsten vorm v. ontsteking der slijmvliezen,
in d. gewonen catharrus, reeds gevormd worden, waaruit dan 't zoogen. snucopus ontstaat.
d. Bestemming v. 't slijm is d. slijmvliezen
door een gladdes voor vele scheikundige invloeden ondoordringbare laag te beschermen:
daarom vindt men op verschill. plekken v.
't lichaam (in d. darmen, d. neusholte, d. keel)
een bijzonder groote hoeveelheid sltjmafscheidende klieren.
Slijmberoerte is een uitdrukking, die
alles behalve wetenschappelijk, maar toch ir.
't dageltjksch leven to algemeen in gebruik
is, om d. behandeling daarvan over to slaan
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Men bestempelt gewoonlijk met slijmberoerte
3en plotseling ontstaande bewusteloosheid,
net opbruising v. schuim uit d. mond of neus.
Een drenkeling, een gewurgde of opgehangene, een longlUder, die plotseling a. adornnood bezwijkt, een Alder a.wezenlUke hersenberoerte vertoont, seder op ztjn beurt, dit
verschUnsel, zonder dat daarmee eenige kenmerkende opheldering omtrent d. aard der
ziekte wordt geleverd.
Sommige ltjders a. vallende ziekte vertoonen
bij elken aanval deze slijmopbruising met
bewusteloosheid. Enkele zeer bewegelUke,
driftige personen vertoonen dit sltjmopbruisen
met bewusteloosheid na een aanval v. hevige
woede. In d. beide laatste gevallen vooral is
d. toestand v. d. lUder meestal zonder eenig
gevaar.
Slijm.koorts (Febris pituitosa) is een ziekte,
wier verschijnselen grootendeels overeenkomen met die v. gastrische en catarrhale
koorts. Daze naam dagteekent uit d. tijd, toen
men onder ziek zijn nog niet verstond een
toestand even natuurlijk, even onvermijdelijk
samenhangend met d. werking der dierlijke
organen als d. gezonde toestand, maar d. ziekte
als een boozen geest beschouwde, die in 't
lichaam huisvestte onder 't beeld v. kwaad
bloed, zwarte gal, koorts enz. 't Heirleger
koortsen vooral groeide dagelijks aan, toen
d. daemonische opvatting v. dit spookbeeld
sneer veld won.
In lateren tijd is men teruggekomen v. dat
ontologische begrip; wig zullen dit met een
voorbeeld ophelderen. d. Maag, die tot d.
sptjsvertering gal noodig heeft, kan daarvan
door een zeer geregelden samenloop v. omstandigheden to veel en ook to weinig krij.
gen; krtjgt zij to weinig, dan staat d. spijsvertering stil ; d. galbestanddeelen‘ worden
niet op d. plaats, waar dit anders geschiedt,
afgescheiden, dock kleuren d, huid on vergiftigen 't blood; zoo ontstaat d. geelzucht;
krijgt d. maag daarentegen to veel, dan ontstaan braking en vermeerderde stoelgang, met
versnelling v. d. bloedsomloop, zoogenoemde
galkoorts; in geen der beide gevallen is dus,
gelUk men zulks vroeger meende, een galdaemon in 't lichaam, maar d. werking der
gal is gewUzigd op grond v.natuurlijken aanleg der betrokken organen.
Aangezien nu slgmkoorts gem afzonderlijke ziekte volgens ons tegenwoordig standpunt der geneeskunde kan genoemd worden,
is 't best d. beschrijving v. haar achterwege
to laten.
Slijmvisschen. d. Slijmvisschen (Blenniidae) maken een lam. uit in d. onderorde der
stekelvinnige visschen (Acanthopteri). Hun
kenmerken zUn deze: hun lichaam is langwerpig, meestal zUdelings samengedrukt, bedekt met een sltjmerige, naakte huid, somwijlen ook met kleine schubben; hun rugvin
is lang, terwijl d. buikvinnen, slechts door
twee of drie stralen gesteund, onder d. keel
of d. borst geplaatst zUn; 't achterhoofd is
afgeplat en vormt een gelijkzUdigen driehoek,
waarvan d. naar voren gerichte punt zich in
een midden-kam tot boven d. oogkassen voortzet. d. Zwemblaas ontbreekt.
Doze visschen leven in zee. d. Familie telt
d. volgende geslachten : Blennius, Salarias,
Myxodes, Clinus, Stichaeus,Gunellus (waartoe d.
botervisch, Gunellus vulgaris, behoort), Zoar/vs (waartoe d. puitaal, Zoarces viriparus, zie
Puitaal, behoort), Dictyosoma en Anarrhichas,
waartoe d. zeewolf behoort.
Slijm vises (Membrana mucosa) wordt 't
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vlies v. 't menscheltjk (dierlijk) lichaam genoemd, dat als voortzetting der uitwendige
huid d. inwendige holten en kanalen v. 't
menschelUk lichaam op d. oppervlakte, welke
bestemd is om met d. buitenwereld in onmiddelltjk verband to staan, bekleedt. Men ziet
deze instulping der uitwendige huid o. a. aan
d. opening v. d. mond, d. neus, d. oogen, d.
pisbuis en d. endeldarm. 't SlUmvlies bezit
met geringe afwijkingen dezelfde weefselinrichting als d. huid ; d. vrije oppervlakte wordt
gevormd door epitheliumlagen, welke evenals
d. opperhuid voortdurend afschilferen, maar
daarbU met behulp der vloeibare afscheiding
tot een kleverig bekleedsel ('t slUm) ineenvloeien. Dit epithelium (zie Epithelium) is
verschillend in vorm, naar gelang v. d. plaats,
waar 't slijmvlies zit; bijy. op d. tong is
plaat-epithelium voorhanden, in d. keelholte
fiikker-epithelium, diaper naar beneden in d.
slokdarm en in d. luchtpUp weder plaat-epithelium, in d. maag daarentegen gedeeltelijk
plaat-, gedeelteltjk cylinder-epithelium, in d.
darmen alleen cylinder-epithelium.
Onder d. epitheliumlaag volgt een vezelachtig, taai weefsel, dat zeer schaars verspreide,
overlangsche, spoelvormige cellen bevat. Dit
is 't eigenl. slijmweefsel; 't vormt een ongelijke oppervlakte, vertoont op sommige plaatsen v. 't lichaam vrij sterke verhevenheden
of tepeltjes en vormt afzonderlijke heuveltjes (bUv. op d. tong) of een geheel wollige
oppervl. (bijv. op d. dunne darmen). Tuss.
deze verhevenheden liggen kliertjes on zakjes,
die 't slijm afzonderen (in d. mondholte zun
dit enkelvoudige zakjes, met of zonder opening a. d. vrije oppervlakte; a. d. oogleden
vormen deze kliertjes druifvormige vertakkingen en worden zij Meibohmsche klieren ge
noemd).
Onder d. slijmweefsellaag ligt een zeer losse
celweefsellaag (submuceus bindweefsel), waardoor 't slijmvlies zelf met d. omliggende deelen wordt verbonden.
Alle slijmvliezen zijn rijk a. haarvaten; d.
meeste vertoonen ook fijne en rake zenuwvertakkingen.
't Slijmvlies is 't middel v. gemeenschap
met d. geheele buitenwereld. Daardoor worden d. voedingsstofren opgeslurpt on d. verbruikte stollen afgescheiden; sommige zintuigen ontvangen hun zintuigelliken prikkel
door middel v. 't slijmvlies, o. a. 't reukorgaan on d. tong. 't Speeksel, 't tranenvocht,
't alvleeschklier-sap, d. gal, d. melk en d.
urine worden door d. slUmvliezen als 't ware
gefiltreerd on tot d. eigenaardige stof omgezet,
die op d. plaats, waar zip wordt afgescheiden,
behoort to zUn.
d. Ziekten der slUmvliezen zUn to veelvuldig en in haar verschUnselen onderling to
verscheiden, om daze bier ter plaatse to kunnen behandelen.
Slijmzirur is een wit poeder, dat in koud
water zeer weinig en in alcohol onoplosbaar
is. 't Ontstaat o. a. uit dulciet on melksuiker
door voorzichtige oxydatie met salpeterzuur.
d. Zouten v. 't slijmzuur zijn ook moeiltjk
oplosbaar.
Slijpsteen of wetsteen noemt men in
't algemeen elken steen, welke tot 't slUpen
of scherp maken v. snUdende werktuigen geschikt is. In 't bUzonder verstaat men onder
slijpsteenen rondo, op molensteenen gelUkende
steenen, wat d. vorm betreft, welke om eon
spil of as, die door 't middelpunt gaat, bevestigd gin en met een kruk in een ronddraaiende beweging worden gebracht, door d.
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hand, d. voet, water of stoom. Gewoonlijk

bevindt zich onder d. steen een bak, d. slijptrog genoemd, die met water gevuld is, waardoor d. steen gevoerd wordt, zoodat hij bij
elke ronddraaiing met water wordt bevochtigd,
waarbij to gelijker ttjd ook 't afslijpsel wordt
weggewasschen. Onder wetsteenen daarentegen
verstaat men steenen, die een langwerpigen
vorm hebben en alleen met d. hand geregeerd
worden.
In 't dagelijksch leven worden verschill.
steensoorten tot slijpen, wetten en aanzetten
gebruikt, doch meestal wendt men daartoe
verschill. soorten v. zandsteen, thonschiefer
on kalksteen aan. Vooral zijn hiertoe d. zandsteensoorten geschikt, wegens d. groote hardheid der kwartskorrels, waaruit zij hoofdzakelijk bestaan, d. gelijkvormige sarnenstelling
en d. vastheid, die in alle richtingen dezeltde
is. Vandaar, dat deze vrij algemeen worden
aangewend, zoowel voor grovere als voor
fijnere slijperijen, waartoe vooral d. dichte en
fijnkorrelige grauwacke-, kolen- en bonte
zandsteen behooren. d. Slijpsteenen, nl. d. draaisteenen, waarvan men zich in ons vaderland
bedient, komen meestal uit d. groeven v.
Bentheim en Gildehaus. Niet alleen worden
werktuigen v. ijzer en staal op zandsteen geslepen, maar ook andere delfstoffelijke zelfstandigheden, o. a. agaat en chalcedoon to
Oberstein, granaten to Wardkirch en Podsedlitz en porphier to Elfdaler. Tot 't wetten v.
zeisen en sikkels wordt een zeer fijn korrelige zandsteen aangewend; veelal worden die
steenen kunstmatig uit kolenzandsteen vervaardigd, o. a. in onderscheidene streken v.
Frankrtjk. d. Steen wordt tot dat einde fijn
gestooten, tot een deeg gekneed, gevormd on
als steengoed in d. oven gebakken. Zie ook
't art. Oliesteen. Houten en andere schijven,
op 't rondo gedeelte met amaril bedekt, komen
ook als slijpsteenen meer en meer in gebruik

en hebben vele voordeelen, voor 't afwerken
en polijsten v. metalen voorwerpen, boven d.
gewone zand- of biksteenen sltjpsteenen.
Slikken (Deglutitio) wordt d. handeling

genoemd, waarbij vaste of vloeibare lichamen
uit d. mond in d. maag worden gebracht. 't
Slikken bestaat uit een reeks v. aanvankelijk willekeurige, vervolgens onwillekeurige
spiersamentrekkingen, welke d. in d. mond
vervatte stof achtereenvolgens naar beneden
stuwen. d. Organen, welke hierbij in werking
komen, zijn: d. tong, 't weeke gehemelte,
vooral d. beide gehemeltebogeb, d. strotten.
hoofdklep, d. strot (pharynx) en d. slokdarm.
't Slik-ken begint daarmede, dat d. tong d. spijsbrok togen 't gehemelte aandrukt on dozen,
terwijl zij eerst vooruit en daarop langzamerhand naar achteren schuift, achter d. tongwortel dringt. Daar wordt d. spijsbrok door

't weeke gehemelte overgenomen,d.gehemeltebogen klernmen zich om d. spijsbrok en d.
huig wordt naar boven getrokken, om 't
indringen der stof in d. neusholte to verhinderen; tevens wordt 't strottenhoofdklepje

naar beneden en 't strottenhoofd zelf naar
boven on voren onder d. tongwortel bewogen ;
daardoor wordt een hellend vlak geboren,
waarbij d. ingang in 't strottenhoofd gedeeltelijk door 't klepje, gedeeltelijk door d. daaroverheengeschoven tongwortel is afgesloten;
v. nu of a, nemen d. onwillekeurige spieren
d. werking der willekeurige over on drijven
doze door wormvormige samentrekkingen v.
d. verschill. spiervezelringen d. stof in d. slokdarm en zoo verder in d. maag.
't In d. strot en a. 't weeke gehemelte achter-
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geblevene wordt nog later langzamerhand

naar beneden gedreven door een eigenaardige
inrichting v. 't aldaar aanwezige slijmvlies.
dat bekleed is met een laag flikkerepithelium

(zie Epithelium), welks flikkerbeweging een
richting heeft v. voor en boven naar achter
en beneden, zoodat daardoor een vochtstrooming wordt teweeggebracht, die d. achtergeblevene spijsvezeltjes of vloeistoffen naar
d. maag drijft.
Dat 't gewicht der stoffen niet zoo bijzonder
veel tot 't slikken afdoet, blijkt uit 't vermogen,
zoowel vloeibare als vaste spijs to slikken
bij vlakke en zelfs omgekeerde plaatsing v.
't lichaam, gelijk ons kunstenmakers doen
zien, die, op 't hoofd staande, een glas vocht
uitdrinken ; ditzelfde blijkt ook uit d. houding,
waarin d. meeste zoogdioren, vooral die, welke
v. een langen hals voorzien zijn, o. a.'t paard
en d. giraffe, eten; doze brengen, wanneer zij
grazen, d. kop niet naar boven en dus moot
d. spijsbrok opstijgen. 't Tegendeel hiervan
zien wij bij d. meeste vogels, wier sliltwerktuigen niet zoo volmaakt zijn; deze moeten
voor 't slikken v. vloeibare spijzen 't hoofd
naar boven houden, om een hellend vlak to
krijgen.
't Slikken kan, bij d. groote sameng;esteldheid der werking, a. verschill. afwijkingen zijn
blootgesteld; d. grootste on algemeenste hinderpalen bij 't slikken worden teweeggetracht
door onvolkomen sluiting v. d. neusholte of
v. 't strottenhoofd ; bij doorboring of verkeerde
werking v. 't harde of weeke gehemelte komt
d. spijs of drank in. d. neusholte en vervolgens door d. neus terug; bij ziekelijke ontaarding der strottenhoofdklep of onregelmatige werking der op- en vooruittrekkende
spieren (stylohyoidei, mylohyoidei en geniohyoidei)
v. 't strottenhoofd komen d. vreemde stoffen
in 't strottenhoofd en veroorzaken zij 't verslikken, dat men ook noemt in 't verkeerde
keelgat komen.
Voorts wordt 't slikken somtijds verhinderd
door vernauwingen of verlammingen v. d. strot

of v. d. slokdarm.

Slinge of Slingerbeek (d.), ook Bredevoortsche of Aaltensche beek genoemd, vloeit
in d. Nederl. prov. Gelderland, door d. gemeenten Winterswijk, Aalten, Wisch on Doetinchem on ontlast zich in d. Ouden-IJsel.
Slingeland of Slingelandt (PIETER VAN),
een Nederl. schilder, 20 Oct. 1640 to Leiden op
d. Oude Vest gob. .Elij had Gerard Douw tot
leermeester ett volgde dezen niet alleen in d.

trant zijner composition, maar evenaarde hem
ook in netheid en overtrof hem zelfs in uitvoerigheid. Houbraken brengt v. dit laatste
een paar voorbeelden bij en zegt o. a., dat
VAN SLINGELAND een stukje schilderde, waarin
een bootsgezel was afgebeeld, in wiens geweven
muts men duidelijk d. draadjes en d. loop v.
't weefsel kon zien. Dezelfde schrijver zegt
ook, dat deze uitvoerigheid d. schilder verbazend veel tijd kostte; zoo moot VAN SLINGELAND o. a. drie jaar gewerkt hebben a. een
portretstukje der familie Meerman en vier tot
zes woken a. 't schilde'ren v. eon kanten bef.

Overigens zijn in z i,jn stukken koloriet, houding
en penseelbehandeling even keurig. 't Spreekt
v. zelf, dat hij niet veel schilderijen nagelaten
heeft; 's Iiijks museum to Amsterdam bezit
er eon van, dat eon meesterstuk is. Dit stelt
eon „binnenhuis" voor met eenige figuren,
waaronder een vioolspeler, een zingende boor

en een schreeuwende jongen. —
LAN D overt. 7 Nov. 1691.
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Slingelandt (simoN VAN), eon

beroemd
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Hollandsch staatsman, in 1664 uit een aanzienlijk geslacht geb. Hij genoot een voortreffelijke opvoeding en was zoowel met d.
nieuwere als met d. oude talon vertrouwd,
terwijl hij vooral door zijn kennis v. 't Grieksch
uitmuntte. Aan d. Leidsche hoogeschool, waarheen hij zich op 17-jarigen leeftijd begaf, genoot
hij 't onderwijs v. verschill. beroemde hoogleeraren. Doch wellicht nog meer dan hier
werd hij gevormd door 't onderricht v. on d.
omgang met zijn naaste familieleden, onder
wie vooral zijn oom v. moederszUde, d.
schrandere Simon v. Beaumont, secretaris der
Staten v. Holland, en zijn wader Govert v.
Slingelandt genoemd moeten worden, welke
laatste eerst als pensionaris v. Dordrecht,
vervolgens in verschill. buitenlandsche zendingen on eindelijk als secretaris v. d. Raad
v. State d. lands zeer belangrijke diensten
bewees. Hoe gunstig d. jonge SLINGELANDT
bekend stond, blijkt voldoende hieruit, dat
hij, op nauwelijks 26-jarigen leeftijd, na d.
dood zijns vaders, tot diens opvolger in zijn
hoogst gewichtige betrekking benoemd word.
Hoezeer hij daarvoor berekend was, bleek
vooreerst gedurende d. oorlog met Frankrijk,
waaraan d. vrede v. Rijswijk een einde
maakte, on vooral tijdens d. spoedig daarop
gevolgden Spaanschen successie-oorlog, toen
hij, terwijl velen zich door d. sluwe Fransche
staatkunde om d. tuin lieten leiden, 't besluit
wist uit to lokken, dat men zich tot 't uiterste
tegen d. aanmatigingen v. Frankrijk verzetten
zou. Nadat d. krijg elf jaar lang met d. meeste
krachtsinspanning gevoerd was, werd er vrede
gesloten. Van toen of was SLINGELANDT'S
ijverig streven erop gericht, d. welvaart
binnen 's lands (die door allerlei omstandigheden verminderd was) te doen herleven, d.
eendracht tuss. d. verschill. gewesten des
vaderlands te bevorderen en d. geldmiddelen
v. d. staat uit d. toestand v. verval weer
op to heffen. Onder d. maatregelen, die SLINGELANDT vooral in 't belang v. onzen kwijnenden
handel wist to doen nemen, behooren die ten
opzichte v. 't zeewezen, dat zeer was achteruitgegaan, daar 's lands vloot in die dagen
niet meer dan een schaduw was v. onze ontzagwekkende zeemacht v. weleer. d. Nieuwe
verordening omtrent d. regeling der in- en
uitgaande rechten, die hij wist te bewerken
(1725), was een meesterstuk v. staatkundige
wijsheid, zoowel in 't belang v. 's lands
schatkist als in dat v. d. koophandel. Hoe
dikwerf ook in zijn pogirken ten algemeenen nutte gedwarsboomd en hoe dikwerf ook zijn voorstellen schipbreuk leden
op 't eigenbelang on d. naUver v. d. verschill.
gewesten der republiek, toch bracht SLINGELANDT veel tot stand en werd d. roam v. zijn
bekwaamheden on zijn edel, rechtschapen
karakter steeds grooter. Geen wonder dan
ook dat hij, na d. dood v. d. algemeenen
schatmeester der Unie, d. bekwamen Hop,
tot diens opvolger in dit aanzienlijk ambt
benoemd en dat hem niet lang daarna, op
reeds 64-jarigen leeftijd, 't schitterendst bewijs
v. vertrouwen gegeVen word, toen hij, na d.
dood v. J. van Hoornbeek, tot raadpensionaris
v. Holland benoemd werd, een ambt, in die
dagen des te belangrUker, omdat 't land toen,
na d. dood v. Willem III, zonder stadhouder
was. — In dezen nieuwen werkkring spreidde
SLINGELANDT een groote mate v. doorzicht
en bekwaamheid ten toon;in verschill. aangelegenheden maakte hij zich voor 't vaderland hoogst verdienstelUk; en, hoewel
Diet bU machte was alle kwaad to keeren,
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aangezien men zijn wijze raadgevingen ter
hervorming v. d. staat meermalen in d. wind
sloeg, toch waren zijn maatregelen, ten opzichte v. 't bestuur der Nederl. republiek getroffen, ons geheele land ten zegen. humors
zijn waakzaam toezicht op alle takken v.
bestuur, zijn zorg voor alle bronnen v.
welvaart, zijn verstandig beheer der geldmiddelen droegen veel bij, om d. lasten to
verlichten, d. welvaart to doen herleven en
d. uitgeputte krachten v. d. staat allengs to
herstellen. Groot was dan ook 't vertrouwen
op SLINGELANDT'S kunde en vaderlandsliefde,
alsmede d. eerbied voor 's mans wijsheid en
deugd. Dit geldt niet alleen v. 't binnenland,
maar ook d. achting, dien d. staat naar buiten
genoot, was daarvan voor een good deel
't gevolg. Was d. verhouding v. verschill.
staten v. Europa, ten gevolge der handelwijze
v. d. Duitschen keizer, zeer gespannen, 't
gelukte onzen raadpensionaris een bevrediging der verschill. belangen to bewerken,
welke onder d. naam 't Weener verdrag vermaard is geworden en die d. rust in Europa
voor eenigen tijd herstelde. Later in d.
krijg tuss. Oostenrijk en Rusland a. d. eenen
en Frankrijk, Spanje en Sardini6 a. d. anderen
karat moist SLINGELANDT onze onzUdigheid,
hoezeer ook bedreigd, to bewaren en eindelijk,
onder medewerking v. Engeland, voorwaarden
ter bemiddeling a. d. oorlogvoerende mogendheden a. to bieden, waarvan d. gewenschte
vrede 't gevolg was. Als een bijdrage, hoe
hoog SLINGELANDT in d. staatkundige wergild
stond aangeschreven, vermelden wij d. woorden, die d. bekwame Engelsche staatsman
Chesterfield in zijn „Brieven" omtrent hem
bezigde, waarin hij hem noemt „d. bekwaamsten staatsdienaar en eerlijksten man,
dien hij ooit kende"; terwijl hij horn d. vereerenden naam „vriend, leermeester en leidsman" geeft. Een tweede bijdrage, welke als
't oordeel eons vreemdelings over SLINGELANDT to meer waarde heat, leest men in
een bericht over SLINGELANDT'S „Staatkundige
Geschriften" in een Engelsch tijdschrift(„The
Monthly Review", Apr. 1784), dat vole jaren
na zijn dood uitkwam: „Niemand bekleedde
d. post v. raadpensionaris met meer waardigheid v. karakter of met dieper doorzicht v.
d. gesteldheid en belangen v. zijn land. Hij
was wel is waar raadpensionaris in vreedzame tijden, doch 't was door voorzichtig
en beleidvol handelen, dat hij die dagen
vreedzaam maakte, met alleen voor onze
republiek, maar ook voor andere landen v.
Europa. Hij volvoerde grootere dingen in d.
stilte v. 't kabinet dan die, welke anderen
deden uitblinken to midden der bewegingen v.
binnenlandsche onlusten of v. buitenlandschen
krijg, welke wijsheid niet zelden zou hebben
kunnen voorkomen en wier gevolgen altijd
verderfelijk zijn. Doch d. faam verheft altijd
met luider stemme dat verstand, 'twelk zich
vertoont in onrustige tijden, dan veel verhevener talent, dat zulke tijden voorziet en
voorkomt. SLINGELANDT'S tegenwoordigheicl
strekte tot eer der vergaderingen, in welke
hij voorzat, en zijn naam werd in d. kabinetten
v. Weenen, London en Versailles met eerbied
genoemd. Hij zette een nieuwe mate v. waardigheid en invloed bU a. 't ambt door hem
bekleed, hoewel deze in vroegeren tijd v. groot
gewicht en aanzien was geweest in d. Vereenigde Gewesten door d. bekwaamheden
on verdiensten v. zijn uitnemende voorgangers."
In d. laatste jaren zijn levens Teed SLINGE-
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LANDT zeer a. d. jicht, zoo zelfs, dat hij in 1732
en vooral in d. zomer v. 1733 herhaaldelijk bij
geschrifte met nadruk op zijn ontslag uit d. door
hem bekleede betrekking aandrong. Telkens
echter liet SLINGELANDT zich ertoe overhalen,
op dat verzoek terug te komen; hij bleef dan
ook als raadpensionaris werkzaam, totdat d.
dood 1 Dec. 1736 onverwachts een einde a. zijn
nuttig leven maakte. Hij bereikte d. leeftijd
v. 73 jaren, waarvan hij er ruim 46 in d.
gewichtigste betrekkingen ten bate v. 't vaderland had besteed.
Hoogst merkwaardig en thans nog lezenswaard zijn SLINGELANDT'S „Staatkundige Geschriften", welke in vier deelen uitkwamen,
en zijn veelal zaakrijke inleidingen tot d.
,Petitien" v. d. Raad v. State. — Men zie
over SLINGELANDT d. door d. Maatschappij v.
Nederl. letterkunde te Leiden in haar vergadering v. 1817 bekroonde „Lofrede op d.
Raadpensionaris Simon v. Slingelandt", door
datthijs Siegenbeek (in d. „Verhandelingen
v. d. Maatsch. der Nederl. Letterkunde'' III),
en „Letters written by Philip Dormet Stanhope, Earl of Chesterfield, to his son Philip
Stanhope".
Slingeneyer (ERNEST), een Belgisch schilder, in 1824 op een dorp in Oost-Vlaanderen
geb. Hij studeerde te Antwerpen en te Rome,
bezocht verschill. landen v. Europa en Afrika
en werd in 1870 tot lid v. d. Belgische academie benoemd, welker vergaderzaal hij met
13 fraaie stukken versierde. Bekend zijn v.
hem vooral: „d. Schipbreuk v. Le Vengeur"
(in 't museum te Keulen), „d. Slag v. Lepanto"
(in 't museum te Brussel), „Carthago" (in 't
bezit v. koning Leopold v. Belgie) en „d.
Dood v. Claessens" (een bezitting v. wijlen
Z. M. Willem III der Nederlanden).
Slinger. Een slinger is elk lichaam, dat
zich om een vast punt kan bewegen. Men
onderscheidt twee soorten v. slingers, d. enkelvoudige en d. samengestelde. d. Enkelvoudige
slinger is elk lichaam (m), klein genoeg, om 't
als een enkel punt te mogen beschouwen,
dat a. een draad Cm, onrekbaar en zonder
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v. m in twee krachten ontbinden, v. welke
d. eene d. richting v. d. draad heeft en dus
door d. weerstand v. d. draad opgeheven
wordt; d. andere is loodrecht op d. draad en
werkt dus in d. richting v. d. raaklijn a. d.
cirkelboog m'm in-, die door 't punt m moet
doorloopen worden; wordt dus 't zware punt
m' losgelaten, dan heeft 't in m d. snelheid
verkregen, behoorende tot d. valhoogte, die
gelijk is a. d. projectie v. m' m op Cm,
welke snelheid 't verder doet opklimmen tot
in m", 't zal bier weer beginnen te dalen,
vervolgens door m gaan en in m' terugkomen
en dit zou in 't oneindige moeten voortduren,
zoo niet d. tegenstand v. d. lucht en d. wrijving in 't ophangpunt d. beweging eindelijk
geheel deden ophouden.
d. Boog
, bij Oen schommeling doorloopen, wordt slingerwijdte (amplitude), d. daarbij
behoorende hoek slingerhoek genoemd.
d. Tijd, dien d. slinger besteedt om d. boog
m' m" te doorloopen, d. zoogenaamde slingertijd,
zal met d. slingerwijdte veranderen: maar,
zoo deze laatste zeer klein wordt genomen,
zal 't verschil tuss. d. opvolgende slingertijden Nina onmerkbaar zijn.
Zij 1 d. lengte v. d. slinger (d. i. d. afstand
Cm) in meters, g d. versnelling der zwaartekracht en t d. slingertijd in seconden, dan
heeft men bij kleine slingerwijdten
/
t
—.
g

Hieruit volgt: 1°. dat d. slingertijden v.
enkelvoudige slingers zich verhouden als d.
vierkantswortels uit d. lengten.
2°. dat, wanneer twee even lange slingers
bewogen worden door twee standvastige
krachten, wier versnellingen g en g' zijn, d.
slingertijden omgekeerd evenredig zullen zijn
met d. vierkantwortels uit d. versnellingen.
3°. dat d. slingertijd onaf hankeltjk is v. d.
slingerwijdte.
Uit d. formule t = it

— kan men d. lengte
11

v. d. secondeslinger vinden, want / =

g t"
7t 2

en,

hierin t = 1 sec. stellende, is / = 0,994. Deze

gewicht, hangt. Elk ander lichaam, dat om
een waste as slingert, is een samengestelde
slinger. Als d. draad verticaal hangt, zal 't
punt m in evenwicht zijn; wordt echter d.
slinger in een anderen stand (Cm') gebracht,
dan kan er geen evenwicht meer zijn, daar
d. verticaal, door m' getrokken, niet door 't
ophangpunt C gaat. Men kan dan 't gewicht

lengte hangt of v. d. versnelling der zwaartekracht. Te Amsterdam is zij 0,994 M., te Parijs
0,993866 M., onder d. evenaar 0,990925 M.
't Bovenstaande is ook v. toepassing op d.
samengestelden slinger; hiertoe moet men
echter eerst d. lengte v. zulk een slinger bepalen. Hierdoor verstaat men d. afstand v.
't slingerpunt tot 't ophangpunt. Die afstand
is gelijk a. d. lengte v. d. enkelvoudigen slinger, welke zijn schommelingen in denzelfden
tijd als d. samengestelde zou volbrengen. 't
Slingerpunt bezit d. eigenschap, dat, wanneer
men d. slinger omkeert en in 't slingerpunt
ophangt, 't voormalige ophangpunt slingerpunt wordt.
d. Slinger dient tot 't meten v. d. versnelling der zwaartekracht op d. verschill. punten
v. d. aarde en als een gevolg daarvan om d.
gedaante v. d. aarde, d. massa der bergen en
d. dichtheid der aarde te bepalen. Ook bezigt
men hem tot regelaar v. d. uurwerken. Huygens was d. eerste, die in 1657 d. slinger tot
regeling v. d. gang der klokken heeft aangewend. Ook heeft Foucault met een slinger d.
dagelijksche omwenteling der aarde proefondervindelijk bewezen.
Door compensatie-slinger verstaat men een
slinger, waarbij d. verlenging v. d. stang bij
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een verhoogde temperatuur zoodanig wordt
vereffend, dat d. afstand tuss. 't ophangpunt
en 't slingerpunt altijd dezelfde blijft, 'tgeen
volgens 't bovenstaande volstrekt noodzakelijk is, als d. slinger zijn slingeringen in
onveranderltjken tijd moet volbrengen. d. Slinger wordt hierbtj sarnengesteld uit eenige
ramen, die zoodanig met elk. verbonden
dat 't tweede raam op d. onderrand v. 't
eerste of buitenste staat, 't derde a. d. bovenrand v. 't tweede hangt, 't vierde weer op 't
derde staat en d. slinger a. 't vierde hangt.
't Eerste en 't derde raam en d. slinger zetten
zich dan naar beneden uit, 't tweede en 't
vierde naar boven en hierdoor kan men d.
verplaatsingen, die 't slingerpunt ten gevolge
der uitzetting deels naar beneden deels naar
boven ondervindt, juist a. elk. gelijk maken.
d. Ramon bestaan dan afwisselend uit twee
verschill. metalen en w el 't tweede en 't vierde
uit een metaal, dat meer uitzet dan 't metaal
der andere ramen. Een andere soort v. compensatie-slinger bestaat uit een glazen stang,
a. welke een glazen flesch hangt, tot zekere
hoogte met kwik gevuld; er wordt dan zooveel kwik in d. flesch gedaan, dat d. daling
v. 't slingerpunt ten gevolge v. d. uitzetting
der glazen staaf en flesch juist opgewogen
wordt door d. rijzing v. dat punt ten gevolge
der uitzetting v. 't. kwik.
Slingerplanten, Zie Lianen.
Slink of Slinge (d.) is een beek in d.
Nederl. prov. Gelderland, die nabij d. Prui
sische grens ontspringt, door d. gemeenten
Winterswijk, Groenlo, Ruurlo en Borkelo
stroomt en zich in d. Berkel ontlast.
Sloane (HA.Ns), een Engelsch genees- en
plantkundige, vooral bekend als reiziger en
door zijn verzamelingen, die d. grondslag
legden tot 't beroemde Britsche museum, geb.
16 Apr. 1660 te Killeleah, in 't Iersche graafs.
Down. Hij studeerde eerst te Cambridge en
vervolgens to London in d. natuurwetenschappen en d. geneeskunde. In laatstgenoemde
plaats genoot hij o. a. 't onderwijs v. d. beroemden plantkundige John Ray, die zich
bijzonder tot SLOANE voelde aangetrokken,
ook in lateren tijd voortdurend briefwisseling
met hem onderhield en zijn verdiensten hoog
waardeerde; d. laatste brief nog, dien Ray
stervende (1705) dicteerde, was a. SLOANE
gericht. Intusschen begaf SLOANE zich op
23-jarigen leefttjd n. Parijs, waar hij. o. a. d.
grooten Tournefort leerde kennen. Vandaar
begaf htj zich n. Montpellier, waar hij zich
verder bekwaamde en v. 't ondervas en
d. leiding des verdienstel tiken plantkundige
Magnol genoot. HU bevlijtigde zich zeer om
d. in 't wild groeiende planten in d. nabtjheid
v. Montpellier en andere landstreken v.Frankrijk to verzamelen en keerde in 1684 n. zijn
vaderland terug, in 't bezit v. een aanzienitjke
collectie planten, waarvan htj er vele gaf a.
zijn ouden leermeester en vriend Ray, die ze
gebruikt heeft voor zijn „Historia plantarum".
SLOANE legde zich verder to London, onder
leiding v. d. beroemden Sydenham, op d. praktijk der geneeskunde toe en ging,, als arts v.
d. tot gouverneur v. Jamaica benoemden hertog v. Albemarle, in 1687 op reis n. d. Antillen.
Hij bleef 18 maanden op Jamaica on besteedde
er !feel v. zijn ttjd, vooral na d. dood des
hertogs, tot 't doen v. natuorkundige onderzoekingen on 't maken v. verzamelingen v.
voorwerpen v. natuurlOke historie; hU bracht
clan ook !Ai zijn thuiskomst in 1689 0. a. een
800-tal plantensoorten v. die reis mode.
Reeds in 16&5 lid geworden v. d. Royal
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Society v. London, ward hij daarvan in 1693
secretaris en als zoodanig gaf hij, gedurende
d. 23 jaar, dat htj in die betrekking werkzaarn
was, dl. XIX —XXIX der „Philosophical Transactions" uit. In 1694 ward hij benoemd tot
geneesheer v. 't Christus-hospitaal on dit bleef
htj 36 jaar lang, zijn bezoldiging geheel en al
ten nutte dier inrichting bestedende. In 1716
ward htj a. 't hoofd v. d. militairen geneeskundigen dienst geplaatst, uit welke betrekking 14 zijn ontslag nam, toen htj in 1727
lijfarts v. koning George II ward.
SLOANE was behalve om zijn geleerdheid
en liefde voor d. wetenschap ook om zijn
rechtschapen inborst binnen en buiten 's lands
met eere bekend. Op velerlei wijze ward dan
ook a. zijn verdiensten hulde gebracht; zoo was
hij o. a. lid v. d. Maatschappij v. Wetenschappen to s. Petersburg, Berliin en Gottingen, alsmede v. d. Fransche Academie; ook ward hij in
1716 door koning George I tot baronet verheven on was hij v. 1719 tot 1735 voorzitter
v. d. Koninklijke Maatschappij v. Geneeskunde.
Eerst onder-voorzitter v. d. Royal Society,
volgde hij in 1726 Newton als voorzitter op en
dit bleef htj 15 jaar, toen hij zich a. alle mogeltjke ambten onttrok en op zijn buitenverblijf
to Chelsea ging leven, waar hij 11 Jan. 1753
in hoogon ouderdom overt. Bij testament
stond hij zijn natuurhistorische verzamelingen
on zijn 50 000 dln groote, a. handschriften rijke
bibliotheek a. d. Staat af.
Van SLOANE'S geschriften vermelden wij:
„Catalogus plantarum, quae in insula Jamaica
sponte proveniunt" (1696) en „A voyage to the
Islands Madera, Barbados, Nieves, S. Christophers and Jamaica, with the natural history
of the herbs" (1707-172.5, 2 dln fol., met platen).
't Plantengeslacht Sloanea L. in d. natuurl.
fam. der lindenachtigen (Tiliaceae) is naar
SLOANE genoemd.
Slobbe, Zie Eend.
Slochteren, een gemeente in d. Nederl.
prov. Groningen, 1 uur t. N.-O. v. Hoogezand,
een oppervl. ,v, ruim It 000 HA. beslaande on
bevolkt door circa 10 500 inw. (1892; tegen
6500 in 1840). Behalve 't gelijknamige dorp
(met een fraai bosch en 't huis „Fraylemaborg") behooren ertoe d. dorpen Schildwolde,
Helium en Siddeburen en een menigte buurten
of gehuchten.
Slodtz is d. naam eener Fransche, doch
oorspronkelijk Belgische kunstenaarsfamilie,
v. welke wij vier laden vermelden.
SEBA6TIA AN SLODTZ, beeldhouwer, in 1655 to
Antwerpen geb., verwierf zich grooten roam
onder d. kunstenaars, die a. d. versieringen
der paleizen v. Lodewijk XIV arbeidden. Onder
zijn werken worden vermeld d. standbeelden
v. Hannibal (d. gouden ringen tellende der
in d. slag bij Cannae gesneuveldeRomeinsche
ridders) in d. tuin der Tuilerieen on v. s. Ambrosius in d. kerk der Invaliden, alsmede d.
groep v. Proteus on Aristeus in 't park v.
Versailles. HU overl. to Part's in 1726, nalatende d. volgende Brie zonen:
SEBASTIEN RENE SLODTZ, made een goad beeldhouwer, omtrent wiens arbeid wtj evenwel
geen nadere vermelding vinden.
PAUL AMBROISE SLODTZ, schilder, ward professor a. d. academie v. schilderkunst on
teekenaar v. 't kabinet des konings en overt.
in 1758.
RENE MICHEL SLODTZ, bekend onder d. naam
MICHEL ANGR, in 1705 to Parijs geb., overtrof
verreweg gin broeders. HU behaalde, 21 jaren
oud, d. tweeden prijs der beeldhouwkunst en
vertrok dientengevolge op kosten des konings
-
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n. Rome, in welke stad hij 17 jaar vertoefde.
Te Parijs teruggekeerd, waar zijn naam reeds
met veel lof vermeld werd, zag hij zich tot
lid der academie bonoemd en volgde hij zijn
broeder Paul op in diens betrekking als teekenaar v. 's konings kamer en kabinet; hij
overl. er in 17(34. Under zijn werken munten
inzonderheid uit „s. Bruno, d. kroon afwijzende, hem door een engel aangeboden", in
d. s. Pieterskerk te Rome, en 't grafmonument v. Languet, pastoor v. s. Sulpice, te
Parijs. Evenwel wordt d. zonderlinge composite v. doze tombe door velen gelaakt.
Sloe ('t), een voormalige tak der WesterSchelde, tuss. d. Zeeuwsche eil. Zuid-Beveland
en Walcheren. 't Werd in 1870—'71 ten behoeve v. d. Zeeuwsch-Brabantschen spoorweg
afgedamd.
Sloep, Fr. chaloupe, Eng. sloop, Deensch en
Noorsch slupe, Nelersaks. slaup ; waarschijnlijk verwant met sluipen, omdat dit vaartuig
overal licht doorheen sluipt. Sloepen zijn
lichte vaartuigen v. onderscheidene vormen,
maar altijd met een mast en soms met, soms
zonder dek, soms ook geheel open en ingericht voor riemen. d. Engelsche sloep is een
vlug besneden en zeer snelzeilend vaartuig,
dat d. Noordzee en 't Kanaal met niet te
groote ladingen oversteekt. d. Groenlandsche
sloep is geheel open, heeft hoog oploopende
boegen, wordt met vier man geroeid en met
een riem bestuurd. Zij worden veel gebruikt
op d. kusten, hebben 't voordeel, dat zij heen
en weer kunnen varen, zonder om te keeren,
welke manoeuvre. bij zware branding, altijd
gevaarlijk is, en rijzen gemakkelijk voor d. zee.
d. Zeeschepen zijn altijd minstens v. een sloep
voorzien, om d. correspondentie met andere
schepen en met d. wal te onderhouden. d.
Groote oorlogsschepen hebben tot acht sloepen.
Naar een globale berekening moeten d. sloepen
zooveel menschen kunnen bergen, dat, als
door een of ander ongeval 't schip in zinkenden
staat mocht verkeeren, zijn bemanning in d.
sloepen kan opgenomen worden; dit evenwel
zou, vooral a. boord v. d. groote oorlogsschepen,
die een bemanning hebben, afhankelijk v.
't aantal stukken geschut, licht eenig bezwaar
ondervinden. d. Scheepssloepen worden door
verschill. benamingen aangeduid, die, ten deele
althans, haar bestemming aangeven. d. Barkas
is een zeer zware sloep, bestemd om ankers
uit te brengen en dergelijk zwaar werk te
verrichten; ook dient zij tot 't overvoeren v.
troepen en tot 't doen v. landingen, in welk
geval in d. barkas een carronade wordt opgesteld. d. Kleine of werk sloep dient ook tot 't verrichten v. scheepswerk en 't doen v. gewapende
expediti6n. d. Groote sloep dient sleclits in
enkele gevallen tot 't verrichten v. scheepswerk, doch is hoofdzakelijk bestemd tot 't overbrengen v. aanzienlijke gezelschappen en personen. d. Giek is een lange, smalle sloep v.
vier of zes riemen, doorgaans gebezigd door
d. commandant, doch in spoed vereischende
gevallen. d. Officiers-sloep of kotter is bestemd
tot soortgelijke diensten als d. groote sloep.
d. Groote en d. kleine of hekjol worden voor
alle dagelijksche diensten gebruikt. d. Vier
eerstgenoemde sloepen worden op 't dek geplaatst, als 't schip in zee is; d. overige a.
stutters of davits buiten boord, 'tzij op zij v.
't schip, 'tzij achter a. 't hek. Bij d. meeste
sloepen bestaat d. gelegenheid om masten in
te zetten en te zeilen.
Sloet van de Beele (LUDOLF ANNE
JAN WILT baron), een verdiensteltjk Nederl.
oudheidkundige, staatsman en rechtsgeleerde,
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geb. in d. gemeente Voorst, 28 Mrt 1806, en
overl. te Arnhem, 10 Dec. 1890. Hij studeerde
en prornoveerde te Utrecht in d. rechten en
was achtereenvolgens advocaat en procuraur
te Zutphen, griffier v. d. Staten v. Gelderland,
president v. d. Raad v. toezicht op d. Nederl.
Staatsspoorwegen, gouverneur-generaal v.
(gedurende d. jaren 1866—'71) en
lid v. d. Tweede Kamer der Staten-Generaal
te 's-Gravenhage, voorts president-curator der
Leidsche hoogeschool en lid v. d. Hoogen
Raad v. Adel. Van zijn talrijke geschritten
noemen wij „'t Jachtbedrijf onzer voorouders"
(1849), „Bijdrage tot d. kennis v. Gelderland"
(1852—'55), „Oorkondenboek der graafschappen
Gelre en Zutphen tot d. slag v. Woeringen"
(1872—'7, „d. Heilige Ontkommer of Wilgefortis" (1883), „d. Dieren in 't Germaansche
volksgeloof en volksgebruik" (1887—'88) en
„d. Planten in 't Germaansche volksgeloof en
volksgebruik" (1889). Voorts schreef hij een
aantal opstellen en bijdragen in zeer verschill.
ttjdschritten, o. a. in d. „Vaderl.Letteroeteningen", 't „Nederl. jaarboek voor rechtsgeleerdheld en wetgeving", d. „Nieuwe bijdragen voor
rechtsgeleerdheid", „'t Tijdschrift voor staathuishoudkunde statistiek", d. „Mededeelingen en verslagen der Koninkl. Academie v.
Wetensch.", d. „Verhandelingen dierzelfde
Academie", d. „Handelingen der Maatsch. v
Nederl. Letterkunde to Leiden", „d Taal- en
Letterbode", „d. Gids" en „cL Geldersche
volksalnianak". Prof. Kern te Leiden heeft in
d. „Levensberichten der atgestorven leden.
der Maatsch. v. Nederl. Letterkunde", jaargang 1892, een boeiende schets v. dezen veelztjdig begaafden edelman gegeven, die „door
zijn persoonlijkheid d. hoogen stand, waartoe
hij behoorde, rneer luister heeft bijgezet dan
hij er a. ontleende".
Sloet tot Oldhuis (BARTHOLOMEUS WILLEM ANNE ELISA baron), een broeder v. d. voorg.,
was een ervaren staathuishoudkundige en
verdienstelijk dichter. Gel). op d. huize „Beele"
onder Voorst, 13 Oct. 1808, overl. hij te Zwolle,
17 Juni 1884. Evenals zijn broeder studeerde
hij te Utrecht in d. rechten; hij woonde met
dezen d. 10-daagschen veldtocht bij en werd
na zijn promote burgemeester v. Hengelo.
Later werd hij lid (in 1838) en president (v.
1851—'77) der arrondissementsrechtbank to
Zwolle, lid v. d. Zwolschen gemeenteraad,
districtsschoolopziener, lid v. d. Provinciale
Staten v. Overijsel en lid v. d. Tweede kamer
der Staten-Generaal. Warm voorstander en bevorderaar v. d. staathuishoudkunde en d. landbouw, riep SLOET TOT OLDHUIS in 1846 d. Staaten Landhuishoudkundige congressen in 't
Leven, waarvan hij jaren lang d. trouwe voorzitter was. Ook behoorde hij, met I. A. v.
Roijen en G. Luttenberg, tot d. oprichters v.
d. Overijselsche „Vereeniging v. Provinciale
welvaart". Over 't algemeen vond al 'coat op
d. ontwikkeling v. 't Nederl. yolk betrekking
heeft, in hem een ijverig voorstander. bedert
1840 redigeerde SLOET 't „Tijdschrift voor
Staathuishoudkunde en Statistiek", waarin d.
meeste opstellen v. zijn hand zijn. Ook als
gelukkig beoefenaar der dichtkunst, zoomede
door zijn geestige gesprekken verwierf hij
zich d. vriendschap en achting v. velen. Van
zijn dichterlijken aanleg getuigen : 't „Studentenkoor" (een cantate, door B. TV anstadt op
muziek gezet, 1828), „Antigonus de Makkabeer" (een treurspel, 1830, 2e dr.1865), „Poezij"
(1835), „Lierzang op 't tweede eeuwfeest der
Utrechtsche hoogeschool" (1836), „Uit mijn
dichterlijk leven" (1869), „Herfstdraden" (1873)
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en „Winteravondbrood" (1877). Van s mans
overage geschriften noemen wtj nog d. „Levensschets v. P. O. C. Vorsselman de Hoer"
(1843), „Handboekje der Staathuishoudkunde"
(1851), „Het Zwolsche Diep" (1856), d. vertalingen v. een paar staathuishoudkundige werken v. Droz en Dumont en een „Proeve v.
bouwstoffen voor d. gesehiedenis v. d. Nederl.
landbouw" (met W. J. D. v. Iterson, 1874).
Voorts leverde hij een aantal btjdragen in
proza en poijzie voor verschill. jaarboekjes,
volks-almanakken en tijdschriften. SLOET TOT
OLDHUIS bemoeide zich ook met d. koloniale
aangelegenheden. Zoo was hij lid der „Staatscommissie tot onderzoek en beoordeeling der
onderwerpen v. d. Nederl. wetgeving voor d.
.West-Indische bezittingen" (1852) en v. d.
„Staatscommissie voor d. kolonisatie v. d.
Indischen Archipel" (1857—'58).
Sloet tot Oldhuis (ADRIAAN GUSTAAF
ARTHUR baron), zoon v. d. vorige, werd geb.
8 Sept. 1834 to Hengelo, waar zijn vader destijds burgemeester was. Hij studeerde en promoveerde to Groningen in d. rechten en vestigde zich als advocaat to Zwolle, waar hij
achtereenvolgens plaatsvervangend kantonrechter, archivaris der gemeente, districtsschoolopziener (sedert 1873) en inspecteur v.
d. 3e Inspectie bij 't Lager Onderwijs (prov.
Groningen, Friesland, Drente en Overijsel)
werd (sedert 1890). In een breedvoeriger beschouwing v. dezen nog tot d. levende tijdgenooten behoorenden ambtenaar to treden,
verbiedt zoowel 's mans edel karakter als d.
aard v. dit werk.
Sloezk, een stad in 't Russische gouv.
Minsk, met vele kerken, een synagoge, een
gymnasium on 20 000 inw., die handel drijven
in vlas, graan en hout.
Sltijd of handenarbeid is een nieuwe tak
v. onderwijs, die zich d. alzijdige ontwikkeling
v. 't kind ten doel stelt en daze tracht to
bevorderen door een dOelmatige oefening v.
oog en hand. Men heeft verschill. soorten v.
slajd, als papier-, hout-, boekbinders-, mandjesmakers-, figuurzagers- en schrijnwerkersslOjd. Karton on hout zijn echter altijd d.
grondstoften ter bewerking, terwij1 men zich
behalve V. 't mes, als grondwerktuig, bedient v.
passer, winkelhaak, hamer, beitel zaag, schaaf,
schroef enz. 't SlOjd-onderwijs, dat men niet
moat verwarren met 't eigenlijke ambachtsonderwijs, heeft een groote opvoedende waarde,
dear 't vermogens in 't kind tot ontwikkeling
brengt, die anders licht bltjven sluimeren ;
bovendien wekt 't d. liefde voor handenarbeid
op; 't bevredigt d. zucht naar zelfwerkzaamheid, bevordert d. opmerkzaarnheid on kweokt
d. zin voor schoone vormen aan. Daarom worden in vele landen pogingen in 't werk gesteld
om 't gewone onderwijs op d. lagere yolksschool a. to vullen met slajd- of handenarbeid,
een oorspronkeltjk Zweedsche plant, en 't
vorsteltike landgoed Naas (niet ver v. GOthaborg), waar een seminarium voor slOjd gevestigd is, wordt jaarl(jks door tal v. onderwilzers e. a. belangstellenden uit verschill.
landen v. Europa en Amerika bezocht. Ook
to Amsterdam bestaat reeds eenigen ttjd een
„Vereeniging tot bevordering v. 't onderwijs
in handenarbeid" en d. Maatsch. „tot Nut v.
't Algemeen" deed ten onzent een onderzoek
instellen naar d. waarde en belangrijkheid
v. bedoeld leervak; zie 't rapport der cornmissie nit 't hoofdbestuur v. genoemde maatschappU, getiteld „'t Onderwijs in handenarbeid
in Nederland" (1893). Zie ook Stam en van
Wamel, ,Onderwijs in handenarbeid" (1892).
,

heet 't gedeelte
der voedingsbuis, dat tuns. strot en maag
ligt, als een vliezige buis a. d. hals, achter
't onderste gedeelte v. 't strottenhoofd begint
on langs d. ruggegraat n. d. onderbuik loopt,
waar d. slokdarm 't middelrif doorboort on
met een trechtervormige opening in d. maag
uitloopt (cardia). Ale d. slokdarm ledig is,
dan liggen d. wanden tegen elk. aan.
d. Wanden bestaan uit een stark spiervlies,
gevormd door een groote hoeveelheid overlangsche en dwarse spiervezels (op sommige
plekken worden ook enkele dwarsgestreepte
spiervezels gevonden); a. d. buitenzijde is een
bindweefselvlies, dat d. buis met d. omliggende weefsels verbindt, en a. d. binnenzijde
is een sltjmvlies, dat kegelvormige tepeltjes
vormt on met plaatepithelium bedekt is;
daarenboven is d. slokdarm rijk aan druifvormige klieren, die sltjm afscheiden.
d. Ziekten v. d. slokdarm zijn vooral ontstekingen met d. daarop volgende k walen
(verzwering, vernauwing, kankerachtige ontaarding e. a.). Doze zijn meestal gevaarltjk,
omdat ztj, door d. ligging v. 't orgaan, niet
vatbaar zijn voor dadelijke geneeskundige
behandeling on voorts omdat ztj gewoonlijk
in d. aanvang miskend worden on bij toeneming een zekeren, meestal langzamen hongerdood ten gevolge hebben.
Slonim, een stad in 't Russische gouv.
Grodno, a. d. Shara, met 4 kerken, eon slot
on 23 000 inw.
Sloot (NICOLINA MARIA CHRISTINA), een
Nederl. schrtjfster, bekend onder 't pseudoniem
MELATI V. JAVA. Zij werd geb. 13 Jan. 1853 to
Samarang, op Java, doch woonde sedert 1871
in Nederland, eerst to 's-Gravenhage, vervolgens to Roermond on to Amsterdam. Van haar
talrijke verhalen, novellen on romans noemen
we: ,d. Jonkvrouw v. Groenerode" (3e dr. 1885),
„d. Familie v. d. resident" (2e dr. 1875), „Fernand" (2 dln, 2e dr. 1889), ,Dorengathe" (2e dr.
1885), „La Renzoni" (2e dr. 1886), „Van slaaf
tot vorst" (2 dln, 1888) en „Verdwenen" (2 dln,
1889). Voorts schroef ztj eon menigte bijdragen
in verschill. letterkundige Nederl. en Indische
tijdschriften, soms ook onder 't pseudoniem
Slokdarm (Oesophagus)
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Sloren. Dit is een benaming, eigen a.
Noord-Brabant, en beteekent verplant koolzaad.
't Kool- of raapzaad toch wordt gewoonitjk
in d. nazomer gezaaid, maar soms ook eerst
in massa uitgezaaid om dan to worden verpoot. Dit laatste komt met voordeel to pas,
als andere bezigheden of d. weersgesteldheid
d. zaaiing op d. gewonen tijd niet toelaten of
men eerst nog 't land beter voor 't koolzaadgewas wil voorbereiden en daartoe maar tijd
noodig heeft. 't Koolzaadplanten kan laat, in
Oct. of zelfs nog in Nov., geschieden en heeft
niet alleen in Noord-Brabant, maar ook in
andere streken v. Nederland plaats, hoewel
't woord sloren voor d. uitgepote koolzaadplanten, en zoo ook sloorzaad voor koolzaad,
nagenoeg alleen in eerstgenoemd gewest in
gebruik is.
Slot (Een) is een v. metaal vervaardigde
inrichting a. een deur, een la of kilt, die a.
een ieder, niet voorzien v. een daarop passend hulpwerktuig (sleutel),. 't openen belet.
Sloten worden tegenwoordig met behulp v.
machines fabriekmatig gemaakt; vroeger warden ze door enkele werklieden (slotenmakers)
vervaardigd. d. Hoofdbestanddeelen v. elk
slot zip' 10. d. schieter, scheut of tong en 20. d.
pal. d. Eerste schiet bij 't sluiten uit 't binnenste v. 't slot achter een pla.atje of kram
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of in een gleuf en d. tweede houdt d. schie.
ter in d. stand, dien d. bezitter v. d. sleutel
hem gegeven heeft. d. Sleutel heft d. pal op
en stuurt d. schieter voort. Eenslagsslot n zijn
sloten, bij welke d. schieter reeds bij den
omdraaiing v. d. sleutel geheel in- of uitgeschoven is; bij tweeslagssloten moet men d.
sleutel tweemaal ronddraaien. Men onderscheidt: kastsloten, bij welke d. werkende deelen als 't ware in een kast opgesloten zijn
en die meestal voorkomen a. buitendeuren,
inlaatsloten, die in een holte op d. zijvlakte
v. 't hout geheel zUn ingelaten en vooral
a. schuifladen en kleerkasten voorkomen,
insteeksloten, die in een holte op d. smallen
kant v. 't hout geheel aijn ingelaten en voornamelijk a. kamerdeuren voorkomen, hangsloten, v. een beugel voorzien en vrij hangende,
en kunstsloten. Tot d. laatste behooren d. lettersloten, zonder sleutel, d. Bramahsloten,
omstreeks 1795 uitgevonden, en d. Chubbsloten,
in 1818 uitgevonden door Chubb. Zie ook D.
Grothe „Mechanisclie Technologie".
Slot. Al spoedig na 't uitvinden der draagbare vuurwapens was men erop bedacht middelen uit to vinden, die op een gemakkelijke
wijze d. lading konden ontsteken. Aanvankelijk
geschiedde dit door 't steken v. een gloeienden
ijzerdraad door 't zundgat, doch men bracht
zeer spoedig 't zundgat zijwaarts v. d. loop aan,
schudde buskruit in een pan en ontstak dit
door middel v. eon lont. Dit londslot bestond
uit een haan, tuss. welks lippen een brandende lont werd vastgeklemd, die door d.
working v. een trekker op 't pankruit werd
neergeslagen. 't Radslot, dat in 1517 to Neuronberg werd uitgevonden, bestond uit een getand ijzeren rad, dat door 't losdrukken v. d.
trekker een draaiende beweging aannam tagen
een stalen plaat en zoodoende gloeiende staaldeeltjes op 't pankruit deed vallen. Dit slot
werd in d. 16e eeuw bij d. cavalerie ingevoerd, doch 't lontslot bleef bij 't voetvolk
bestaan. Gedurende d. eerste dertien jaren v.
d. 17e eeuw werd bij 't radslot d. stalen plaat
door een vuursteen vervangen; doch a. Lodewijk X1V komt d. eer toe 't steenslot (in 1630
in Frankrijk uitgevonden) algemeen in gebruik
to hebben gebracht. Hij richtte in 1671 't eerste
regiment op, dat met steenslot-geweren gewapend was. d. Vuursteen verving nu d.
lont in d. haan en opende gelijktijdig bij 't
neerslaan een pandeksel, zoodat d. afgeschuurde, gloeiende staaldeelen v. dat deksel
op 't pankruit vielen. Nadat in 1807 't slagkruit in Engeland tot 't ontsteken der lading
bij jachtgeweren in gebruik was gekomen,
trachtte men dit ontstekingsmiddel ook op
d. militaire wapenen toe to passen. Hierin
was ons land niet achterlijk on reeds in 1827
werd een gedeelte v. 't Indische leger v.
slaggeweren voorzien. In 1841 werd hier to
lande 't slag- of percussie-slot volgens 't Belgische stelsel aangenomen. Een ander slot is
dat v. 't naaldgeweer, in 1831 door Dreyse uitgevonden. Hierbij wordt 't slaghoedje niet v.
buiten op 't schoorsteentje geplaatst, maar 't
slagkruit bevindt zich in een cartoonen spiegeltje, in d. patroon zelf, tuss. d. lading en
't projectiel on d. ontsteking heeft plaats
door een spitse naald, die in d. as v. 't geweer
is aangebracht on bij 't aftrekken door middel v. een spiraalveer door d. kruitlading
heen in d. slagsas gedreven wordt. 't Slagof percussie-slot is in hoofdzaak zoodanig
ingericht, dat op 't door een schoorsteentje
verlengde zundgat, dat in d. loop of in d.
staartschroef v. een kamer voorzien (patent.
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staartschroef) is, een slaghoedje geplaatst
wordt, waarop nu een hamer (haan) neerkomt, die 't slagkruit doet ontploilen, dat,
door 't schoorsteentje gaande, d. lading ontsteekt. Om 't afvuren gemakkelijk en spoedig
door d. drukking v. d. vinger to kunnen doen
plaats hebben, zijn verschill. deelen v. 't slot
noodzakelijk, die gezamenlijk a. d. slotplaat
bevestigd zijn, terwijl doze tegelijk d. inwendige deelen v. 't slot tegen beschadiging beschermt.
Bij 't steenslot verschillen slechts d. uitwendige deelen v. die v. 't slagslot. Buitendien heeft men nog velerlei wijzigingen in d.
samenstelling der sloten
kettingslot, 't omyekeerde slot, 't spillenslot, 't slot v. Console),
wier beschrijving hier ons bestek niet gedoogt. Wij dienen echter nog melding to
maken v. 't snellerslot, waarbij d. vinger v. d.
schutter niet rechtstreeks op d. staart der
stang drukt, maar dit geschiedt door een spanner, welke door eon zeker mechanisme in
beweging wordt gebracht.
Sloten, een gemeente in d. Nederl. prov.
Noord-Holland, 1 uur t. Z.-W. v. Amsterdam,
met circa 8 000 inw. Behalve 't gelijknamige
hoofddorp behooren ertoe SloterclUk, Osdorp,
d. Overtoom e. a. plaatsen. 't Dorp Sloten
wordt reeds vermeld in 't midden der lie
eeuw. — Sloten, vroeger algemeen Slooten geschreven, is ook d. naam v. een gemeente
in d. Nederl. prov. Friesland, 1 1/2 uur t. N.-W.
v. Lem mer on nabij 't Slotermeer, met 700 a 800
inwoners.
Slowacki (Jumus), eon Poolsch dichter,
gob. 23 Sept. 1809 to Kremenez in Volhynie
en overl. 4 Mrt 1849 to Parijs. Een tijdlang,
na 't voleindigen zijner studidn, was hij
ambtenaar bij 't ministerie v. Financien to
Warschau, doch, hierin voor zijn dichterlijken
aanleg weinig bevrediging vindende, gaf hij
zich geheel a. d. letteren over; hij bezocht Dresden, ParUs, London, Geneve, Florence, Rome
en Constantinopel on schreef o. a. d. volgende
dichtwerken: „Hugo", „Mind° we", .Marya
Sztuart", „Mazeppa" on „Lila Weneda".
Slowaken heeten d. West-Slaven, die
't N.-W. v. Hongarije bewonen, alsmede 't deel
v. Moravie, dat a. Hongarije grenst. Hun aantal bedraagt circa 2 mill. (voor 1/2 Protestantsch, voor 1/2 Kath.). 't Zijn mearendeels
boeren, die in 't bergland a. veeteelt on kaasbereiding doen. Hun taal is eon dialect v.
't Tsjechisch. d. Slowaken vormden in d. 9e
eeuw d. kern v. 't Groot-Moravische rijk, dat
in 907 door d. Magyaren vernietigd werd.
Slowenen, ook Winden of Wenden, een
tak der zuidoostelijke Slaven, die 't Oostenrijksche kustland, 't grootste deel v. Krain,
't Z.-0. v. Karinthie, Beneden-Stiermarken on
't Z.-W. v. Hongarije (tuss. Raab on Mur) bewonen. Hun aantal bedraagt 1,2 mill. In d.
genoemde streken hebben zich d. Slowenen,
door d. Avaren uit Pannonie verdreven, gevestigd a. 't eind der 6e eeuw. Karel d. Groote
veroverde hun land en lijfde 't als Windische
Mark bij zijn rijk in. Later ontstonden hieruit
d. hertogdommen Stiermarken, Karinthie on
Krain, die ten deele gegermaniseerd werden.
d. Taal der Slowenen is nauw verwant a.
't Servo•Croatische dialect. Als oudste taalgedenkteeken bezitten zij d. zoogen. „Freisinger Denkmaler", die v. liturgischen inhoud
zUn on uit d. 100 eeuw dagteekenen. Van dozen
tijd of tot a. d. Hervorming bestaan er goon
Sloweensche geschriften. Als d. eigenlUke
schepper der Sloweensche poezie moot Franz
von Preschern (1800 — '49) worden aangemerkt;
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v. d. nieuwe dichters noemen we Toman, cultuur gerekend worden. 't Voordeel, dat zij

Levstik, Krek en Stritter.
Sluier, een doek v. gaas of eenig ander
dun weefsel ter bedekking v. 't hoofd of
't aangezicht der vrouwen. In 't Oosten vertoonen d. vrouwen zich v. oudsher niet anders
dan gesluierd op straat; in 't Weston echter
is d. sluier meer een artikel v. weelde, ofschoon
hij sours gebezigd wordt om 't aangezicht
tegen zonneschijn, stof of koude to beschutten.
Daar d. sluier een vast attribuut der nonnen
is, beteekent d. uitdrukking „d. sluier aannomen" zooveel als in een klooster gaan, non
worden. Figuurltjk staat 't woord ook voor
vermomming, voorwendsel; bijv. „onder d.
sluier v. d. nacht" of „v. 't geheim".
Sluikhandel, Zie Smokkelen.
Sluipwespen (Ichneumonidae). d. Sluipwespen maken een of, volgens d. nieuwere
schrijvers, twee familiOn uit (Ichneumonidae
en Braconidae) in d. orde der vliesvleugelige
insecten (Hymenoptera). 't Onderscheid tuss.
beide familien is zeer goring: d. insecten der
eerste hebben 2 terugloopende aderen in d.
voorvleugels, die der tweede slechts een ader;
daarbij komt dan verder een verschill. habitus.
Wij mogen in dit work beide veilig als den
familia aannemen.
Aan soorten is d. familie der sluipwespen
wel d. rijkste onder d. hymenoptera. 't
Lichaam dozer weapon is meestal slank, somwijien uitermate dun en tenger, voornameltjk
in 't achterltjf; d. voorvleugels zijn steeds in
volkomen cellen verdeeld; d. sprieten zijn
borstel- of draadvormig en lang en bestaan
uit vele (14-60) kleine leedjes, v. welke 't
eerste gewoonlijk eenigszins dikker dan d.
overige is; d. kop is naar alle zijden gemakkeltjk beweegbaar en door een soort v. hals
v. 't borststuk afgescheiden; d. eierlegger is
dikwijis een uitwendig orgaan, bestaande uit
drie, a. elk. gesloten borstelachtige draden,
binnen een uit twee zijdelingsche stukken
samengestelde scheede.
d. Sluipwespen zijn zeer levendige on bewegelljke dieren, die onophoudelijk v. d. eene
plaats naar d. andere vliegen en die voortdurend met hun lange sprieten om zich tasten.
Men ziet ze overal rondvliegen en in allerlei
sluiphoeken dringen; zij zoeken er d. larven
en poppen v. andere insecten of spinneneieren, verwonden d. eerste met haar eierlogger on laten door dit orgaan in d. wond
een eitje glippen of kleven 't halverwegen in
wondje vast, waardoor d. grootste helft
buiten d. huid zitten blijft. Uit daze eieren
ontwikkelen zich pootlooze larven, welke
binnen 't lichaam v. 't gewonde dier eerst v.
d. vetstoffen, later vd meer edele deelen !even;
daze larven ztjn meestal wit of lichtgeel gekleurd, vleezig en cylindervormig, met eon
ronden, hoornachtigen kop, waarop twee rondo
plekken, als niet ontwikkelde oogen, en monddeelen bemerkbaar zijn. Wanneer doze larven
volgroeid ztjn, kruipen zij gewoonlIjk door
een opening in d. huid buiten haar woondier
en spinnen ztj zich in een ztjden cocon in,
waarin ztj tot pop veranderen; andere soorten
worden pop binnen 't lichaam v. haar woondier. d. Sluipwesp-cocons gin dikwtjls tegen
elk. aan gesponnen, wanneer d. larven in
grooten getale binnen een enkel insect hebben
geleefd; bij eon paar soorten wordt d. cocon
in d. open lucht a. een langen spinseldraad
opgehangen.
Men ziet, dat d. sluipwespen v. d. vernieling
v. andere insecten leven; vele soorten moeten
tot d. nuttige dieren voor landbouw en bosch

aanbrengen door 't vernielen v. schadelijke
rupsen, is somtijds verbazend groot.
Sluis, niet zelden bijgenaamd In Vlaanderen, is een stad in dat gedeelte der Nederl.
prov. Zeeland, 'twelk vroeger Staats-Vlaanderen heette. Zij komt in d. 13e en 14e eeuw
voor onder d. naam „Lammensvliet" en ontleent haar tegenwoordigen naam a. d. sluis
in haar thans verzande haven, die in 't Zwin
uitkomt on in d. 15e eeuw een der vermaardste
Nederl. havens was, daar er d. handelsschepen
binnenvielen voor Brugge, toen een der
voorn. koopsteden v. Europa. d. Stad is thans
slechts een schaduw meer v. 'tgeen zij vroeger
was; zij telt ruim 2500 inw., die hun bestaan
vinden in eenigen handel, scheepvaart, kustvisscherij on landbouw.
Vermaard was vroeger 't kasteel, in 1386
door Karel VI, koning v. Frankrijk, gebouwd
naar d. bastille to Parijs. 't Was zeer sterk,
doch ward in 1794 door d. Franschen grootendeels verwoest, terwijl 't overgeblevene in
1821 voor afbraak verkocht is. Beschrijving
on afbeeldingen v. dit merkwaardige kasteel
vindt men in d. „Zeeuwschen Volks-Almanak"
v. 1842, door H. A. Callenfels en J. ab Utrecht
Dresselhuis. d. Laatstgenoemde beschreef in
't jaarboekje „Zeeland" voor 1854 „d. Oorsprong
en d. opkomst v. Sluis" en gaf in 'tzelfde work
voor 1852—'54 en 1856 een geschiedkundig
verslag v. ,'t Beleg V. Sluis" door Parma.
In 1405 sloegen d. Engelschen 't beleg voor
Sluis, doch, hun admiraal doodeltjk gewond
zijnde, broken zij 't beleg op. Gedurende d.
oorlog tuss. d. Hoekschen en d. Kabeljauwschen was Sluis steeds d. partij der eersten toegedaan, 't Werd daarom in 1492 door hertog
Albrecht v. Saksen belegerd. Philips v. Kleef
voerde 't bevel in d. stad en verdedigde haar
kloekmoedig; doch, toen 't buskruit in brand
geraakt was, kwam hij in onderhandeling en
gaf hij haar na eon beleg v. 2 maanden over. In
1584 verklaardo d. stad zich voor d. Algemeene
Staten; haar gewicht inziende, sloeg Parma
in 1587 't beleg voor Sluis, dat door Groeneveld verdedigd werd. 't Beloofde ontzet v. Leicester kwam niet opdagen en d. stad moest zich
overgeven, na 7 stormen to hebben afgeslagen
(4 Aug.), en bleef in d. handen der Spanjaarden
tot 1604, toen zij door prins Maurits heroverd
word. In 1606 deden d. Spanjaarden een poging
om Sluis to heroveren en bijna was 't hun
gelukt, zoo niet door toevallige omstandigheden d. stad behouden ware gebleven. Twee
maal, in 1621 en in 1624, herhaalden d. Spanjaarden hun pogingen tot herovering, doch
telkens to vergeefs. In 1747 ging Sluis zonder
slag of stoot in d. handen der Franschen
over. In 1794 ward 't andermaal door Moreau
belegerd. 't Werd toen door generaal v. d.
Duyn hardnekkig verdedigd; doch, toen ziekte
en uitvallen d. bezetting tot d. helft versmolten hadden on er goon hoop op ontzet
meer overbleef, ward d. stad 27 Aug. bij verdrag overgegeven. Zie Camp, „Verhaal v. 't
beleg der vesting Sluis in Vlaanderen in
't jaar 1794" (1822).
Sluizen ztjn waterkeeringen, die beletten, dat 't hoogere buitenwater naar binnen
stroomt, 'tgeen ten gevolge zou hebben,
dat d. lager gelegen landen overstroomd
werden, of die omgekeerd, als 't buitenwater
laag is (gala btj ebbe), 't binnenwater
tegenhouden. Dergelijke waterkeeringen ztjn
zoodanig ingericht, dat d. gemeenschap tuss.
't buiten- en 't binnenwater, waar 't belang dit vordert, kan worden hersteld of ver-
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broken. In waterloopen v. geringe afmetingen
wordt 't doel bereikt door een schuif, die
tusschen vaste sponningen op en neer beweegbaar is; in dat geval echter geeft men a. d.
keering veelal niet d. rtaam sluis, maar dien
v. spui.

Een eigenlijke sluis bestaat uit gemetselde
hoofden en zware houten deuren, dio d. afsluiting uitmaken. Gewoonitjk zijn er twee
deuren die om doorbuiging to voorkomen,

naar d. zijde v. 't hoogste water uitstaan,
gelijk in d. onderstaande figuur zichtbaar is.
't Is duidelijk, dat d. hoofden d. druk v. 't
buitenwater op d. deuren moeten kunnen
weerstaan en er dan geen gevaar bestaat voor
't bezwijken v. d. deuren, wat wel 't geval zou
zijn, indien beide deuren in 'tzelfde platte vlak
gelogen waren. 't Is om die reden, dat er, als d.
wijdte der opening 't gebruik v. een deur zou
veroorloven, nochtans twee deuren aangetrof-
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fen worden. Aan d. uitwatering v. rivieren en
kanalen, ook a. zeedoksluizen, vindt men op
geringen afstand v. elk. twee paar deuren,
zoogenaamde vloed- en ebdeuren, die beide
naar buiten uitstaan. 't Doel is gemakkeltjk
to raden: bij vloed komt 't buitenwater opzetten en doen d. buitenste deuren dienst;
bij eb daarentegen loopt 't water buiten d.

keering af, staat 't binnenwater hooger en
wordt dit door d. binnendeuren tegengehouden.
Dergelijke waterkeeringen waren reeds vO6r
d. 13e eeuw bier to lande bekend. Omstr. 1253
vindt men in d. oude oorkonden, in een
manifest v. graaf Willem II, melding gemaakt
v. een bijzondere soort v. sluizen, „schutsluizen" genoemd, die sedert een uitgebreide
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toepassing hebben verkregen. In genoemd
manifest wordt gesproken v. 't aanleggen
eener spoije to Sparendam ; doch er is grond
om to vermoeden, dat daarmee een schutsluis
bedoeld is. 't Is uit dien hoofde waarschijnlijk,
dat •d. genoerndo sluizen een Nederlandsche,
niet (zooals men wel eens gemeend heeft)
eon Italiaansche uitvinding zijn. 't Laatste

-
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vermoeden heeft hierin zijn oorsprong, dat er
in 1481 in 't kanaal v. Piovego, in d. nabijheid
v. Padua, een schutsluis is gebouwd.
In streken, waar geen, althans geen beVaarbare rivieren gevonden worden on waar toch
waterwegen voor 't onderling verkeer noodig
zijn, trachtte men in d. bestaande behoefte
to voorzien door 't graven v. kanalen. 't Is
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daartoe echter niet altijd voldoende een
waterloop to maken. Vooreerst kan 't verschil
in waterstand a. 'd. oorsprong en d. mond zoo
groot zijn, dat daardoor 't afloopende water een
snelheid verkagt, die to groot zou zUn voor
bevaarbaarheid v. 't kanaal. Ten andere
kan d. ligging der oevers dermate verschilien,
dat 't water op 't eene gedeelte v. 't kanaal
to diep beneden d. oever blijft, terwijl 't op
een ander gedeelte d. omliggende landen zou
overstroomen. In d. opgenoemde gevallen
wordt 't kanaal in vakken of panden afgescheiden, door paren v. sluizen, die tusschen
zich in een sluiskamer of schutkolk vormen,
binnen welke d. schepen zich kunnen ophouden. d. Waterspiegels in d. onderscheidene
panden zullen verschill. hoogten hebben en d.
Born dozer verschillen zal gelUk zijn a. 't verschil in waterstand a. d. oorsprong en a. d.
mond. 't Verschil in waterstand noemt men
't verhang. Hoe grooter 't totale verhang
is, in des to meer panden zal 't kanaal
moeten worden verdeeld.
Om d. dienst der schutsluizen to verklaren,
zullen wij ons voorstellen, dat er een vaartuig,
v. boven of komende, langs 't kanaal afvaart.
Aan een schutsluis gekomen, opent men een
schuif in een der bovenste .deuren, terwijl d,
volgende deuren geheel gesloton blUven. 't
Water uit 't bovenpand stroomt dan in d. sluiskamer of schutkolk, totdat a. beide zUden d.
waterstanden geltjk zijn. Daarna worden d.
deuren geopend on wordt 't vaartuig binnen
d. sluiskamer gevoerd. d. Deuren worden nu
gesloten en d. schuif in d. andere deuren wordt
geopend. 't Water stroomt dan uit d. sluiskamer in 't benedenpand, totdat wederom
a. beide zUden d. waterstanden gelijk zijn.
Daarna opent men die deuren on laat men
't vaartuig in 't benedenpand overgaan en
zoo bij iedere volgende schutsluis. In d.
figuur (zie vorige bladz.) ziet men een paar
deuren on d. schuit geopend, waardoor 't
water uit 't bovenpand in d. sluiskamer, die
hier slechts gedeeltelijk zichtbaar is, overvloeit. Telkens als er een vaartuig v.'t bovenin 't benedenpand overgaat, gaat er zooveel
water made over, als een bak bevatten kan,
die d. horizontale doorsnede der sluiskamer
tot basis en 't verhang tot hoogte heeft..'t Is
daarom noodig d. sluiskamer niet grooter to
nemen dan volstrekt noodzakeltjk is. Ter
plaatse waar men een binnen- en een buitenhaven heeft, treft men ook schutsluizen aan, om
d. schepen v. d. eene in d. andere to doen overgaan. 't Is duidelUk, dat in kanalen al d.
deuren naar d. zUde v. 't bo venwater een
scherpen hoek moeten vormen en dat d.
schuiven in d. deuren, die 't bovenpand afsluiten, buiten, in d. andere binnen d. sluiskamer behooren aangebracht to zUn.
Sluter (KLAAS), een geniaal Nederl. beeldhouwer uit d. 14e eeuw, v. wiens lev ensbyzonderheden weinig bekend is. Hertog
Filips v. Bourgondiii noodigde hem a. zUn
hof to Dyon en benoemde hem tot hertogelUk
„ymagigr". Aldaar vindt men een buitengewoon kunstig praalgraf v. d. Bourgondischen hertog door KLAAS SLUTER vervaardigd, alsmede een ander kunstgewrocht, onder
d. naam „Mozesput" bekend, welks zeshoekig
voetstuk d. standbeelden v. Moies, David,
Jeremia, Zacharia, Dani61 on Jesaja draagt.
Smaak (G'ustus) heat 't zintuig, door middel waarvan wjj proeven, waardoor d. tong
en 't slUmvlies v. 't weeke gehemelte bepaalde indrukken v. verschill. stoffen opnemen,
die door zenuwen naar d. hersenen geleid
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worden on welke door geen ander zintuig
kunnen worden waargenomen. GelUk bij andere
zintuigwerkingen kunnen daze indrukken zelf
en d. wtjze, waarop zij op d. smaakzenuwen
werken, niet voldoende worden verklaard;
slechts d. voorwaarden kunnen worden opgogeven, waaraan voldaan moat worden, om
smaakgewaarwordingen to weeg to brengen.
Allereerst moot d. stof, die gesmaakt of geproefd moat worden, in d. vloeistof, welke d.
tong bedekt, 't speeksel, oplosbaar zUn; is dit
niet 't geval, dan veroorzaakt zij eon gewaarwording op d. tong, welke dan geen smaak
kan wurden genoemd, maar gevoel, omdat
d. tong tevens een fijn orgaan voor 't tastgevoel is. Behalve d. oplosbaarheid der stof is
er een tweede voorwaarde, nl. dat d. stof in
aanraking kome met dat gedeelte der slUrnvliesoppervlakte, waarin zich d. smaakzenuw
(nervus glossopharyngeus) uitbreidt, en wel met
d. achterste helft v. d. tong, 't weeke gehemelte en eon gedeelte v. d. strot. Van d.
twee overige zenuwen, d. ondertongzenuw
(nervus hypoglossus) en d. tongtak v. 't be
zenuwpaar (ramus lingualis nervi trigemini),
dient d. eerste tot regeling der spierwerking
d. tweede voor 't tastgevoel. Eerstgenoemde
zendt haar takken naar d. spieren v. d. tong,
laatstgenoemde naar d. voorste helft der tong;
daze eindigt in d. zenuwlussen en papillen v.
d. punt der tong, die daardoor 't fijnste tastorgaan v. ons geheele lichaam is. Dat smaak
en tastgevoel geheel verschill. zintuigwerkingen zijn, blijkt daaruit, dat bijv. een kristal
v. d. zeer oplosbare chinineacetaat, dat, achter in d. mond gebracht, stark bitter smaakt,
voorzichtig op d. top der tong geplaatst, geen
smaakgewaarwording veroorzaakt; terwijl
omgekeerd dikwijls beenstukjes, uit 't vleesch
op d. achterste helft der tong gebracht, ongemerkt worden ingeslikt en daarentegen d.
fijnste ongelUkheden in sptjs of drank a. 't
gevoel v. d. punt der tong niet ontgaan.
d. Ziekelijke afwUkingen v. dit zintuig zUn:
gemis a. smaak, reeds bij een dik catarrhaal
beslag op d. tong of na overprikkeling, bij
sterke rookers, dikwijls aangetroffen, en verkeerde smaak (bij gastrische ongesteldheden
bUy. smaakt alles bitter, waarschtjnitjk ten
gevolge v. d. abnormale samenstelling v. 't
speeksel). Sommige menschen missen oorspronkelijk d. gewaarwording v. een bepaalden smaak, bUy. v. zuur, v. rottig, v. zoutig.
Dit gebrek staat gelijk met d. ongevoeligheid
der oogen v. sommige menschen voor bepaalde kleuren, voor groen of rood.
Ook in figuurlijke beteekenis heeft't woord
smaak iets zeer individueels. 't Gevoel v.
welbehagen toch, dat verschill. personen btj
't aanschouwen v. kunstvoorwerpen a. d. dag
leggen, is zeer verschillend. En, daar zelfs
omtrent 't „ware schoone" telkens groot verschil v. gevoelen blijkt to bestaan, zegt 't
spreekwoord terecht: „De gustibus non est
disputandum", d. i. Over d. smaak valt niet
to twisten.
Sma.k is d, naam v. eon vaartuig, dat men
op onze binnenwateren, 't meest naar d. ztjde
v. Duitschlaiid, en op sommige Duitsche
rivieren aantreft. d. Vorm is lomp, achter en
vooraan even breed, eon weinig oploopende
en met een verheven dek. d. Mast heeft een
gaffe', waaraan 't grootzeil gevoerd wordt;
ook is er eon boegspriet tot steun voor
d. mast, waarop d. leiders der stagzeilen
worde,n uitgehaald. 't Roer is vrjj groot. Aan
weerszUden is een zwaard aangebracht. d.
Smakken zUn zeer geschikt tot lichters, uit-

SMA.
hoofde zij, door hun vorm, een groote lading
kunnen innemen; bij d. grootste kan zij tot
60 lasten bedragen.
Smaland, een landschap in 't Z. v. Zweden,
bestaande uit d. lens Jonkoping, Krono berg en
Kalmar (met uitzondering v. d. eilanden). 't Beslaat een oppervl. v. 574 vk. mijnen, met 570 000
inw. d. Harde ondergrond v. gneis maakt landbouw op vele plaatsen onmogelijk, terwijl deze
evenmin op d. uitgestrekte zandgronden kan
worden uitgeoefend. d. Voorn. producten v.
d. bodem zijn aardappelen en haver. d. Kustvlakte tegenover 't eil. Deland is zeer zandig
en grootendeels met berken- en dennenwouden bedekt. Dorpen en steden treft men slechts
weinig aan. d. Bewoners zijn levendige, bedrtjvige menschen. d. Naam Smaland (d. i.
klein land) is al komstig v. d. kleine stukken
bouwgrond, die vroeger over 't grootendeels
met wouden bedekte landschap verspreid
lagen.
Smaldeel of eskader noemt men een
der drie hoofdafdeelingen, waarin een vloot
verdeeld wordt. d. Hoogst aanwezige vlagofficier is bevelhebber v. d. geheele v loot en
tevens v. 't eerste eskader. d. Volgende heeft
't bevel over 't 2e en d. daarop volgende over
't 3e eskader. leder v. die eskaders is,althans
indien 't aantal schepen dit noodig maakt,
weer in sectien onderverdeeld.
Smalkalden (Duitsch Schmalkalden), een
stadje v. circa 8000 inw. in 't midden v.
't ThUringer woud, a. een riviertje v. denzelfden naam, in een nauw dal gelegen en
behoorende tot 't regeeringsdistrict Cassel der
Pruis. prov. Hessen-Nassau. In d. omtrek
zijn vele mijnen, voornamelijk ijzermijnen,
wier producten binnen d. stad in fabrieken
verarbeid worden. Vroeger was Smalkalden
een vrije heerltikheid, welke in 1360 door d.
burggraven v. Neurenberg deels a. Hessen,
deels a. Hennenberg verkocht werd en, bij
't uitsterven v. 't laatstgenoemde stamhuis,
geheel a. Hessen kwam. Zie Wagner, „Geschichte der Herrschaft Schmalkalden" (1849),
en Wilisch „Schmalkalden and seine Umgebung" (1884).
Smalkaldisch verbond. Dit verbond,
dat in d. geschiedenis der kerkhervorming
een belangrijke plaats bekleedt, werd in d.
bovengenoemde stad Smalkalden 27 Febr.
1531 gesloten door d. Protestantsch gezinde
vorsten Keurvorst Johan v. Saksen, zijn zoon
Johan Frederik d. Grootmoedige, Philips,
Ernst on Frans, hertogen v. Brunswijk en
Luneburg, Philips, landgraaf v. Hessen, Wolfgang, vorst v. Anhalt, Gerhard on Albrecht,
graven v. Mansfeld, benevens d. steden
Straatsburg, Ulm, Constanz, Reutlingen, Memmingen, Lindau, Biberach, Isny, LUbeck,
Maagdenburg on Bremen. Later voegden er
zich nog bij: Barnim en Philips, hertogen v.
Pommeren, Johan, George en Joachim, vorsten
v. Anhalt, on d. steden Esslingen, Brunswijk,
Goslar, Gottingen, Eirnbeek, Augsburg, Frankfort, Kempten, Hannover en Minden. Aanvankelijk voor 9 jaar gesloten, maar 24 Dec. 1535
voor 10 jaren vernieuwd on geplaatst onder
d. leiding v. d. keurvorst v. Saksen on d.
landgraaf v. Hessen, had 't ten doel d. handhaving der godsdienstvrijheid tegen d. aanvallen der R.-Katholieken en tevens v. d.
burgerlijke vrijheid tegenover d. heerschzucht
v. keizer Karel V, die inbreuk trachtte to
maken op d. zelfstandigheid der rijksvorsten
en rijkssteden. 't Verbond nam zeer toe in
kracht, nadat bij d. boven aangeduide ver
nieuwing 't besluit genomen was, een bonds-
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leger v. 10 000 man voetvolk en 2000 ruiters
op d. been to houden. Kort daarn.a (1537)
word d. omschrijving v. d. Protestantsche
leerbegrippen, welke Luther (oorspronkeltjk
als verweerschrift tegen eon door d. paus
beraamd concilie) had opgesteld 1 ), door eenige
voorname godgeleerden to Smalkalden onderteekend en als d. uitdrukking v. d. Protestantschgezinden on dus v. 't verbond aangenomen. Van toen of voerde 't verbond,
meester v. een groot gedeelte v. Duitschland,
een verdedigenden en, waar 't geraden scheen,
ook een aanvallenden oorlog tegen d. keizerlijken on pausgezinden; doch, hoe schitterend
ook d. vooruitzichten der verbondenen waren,
vooral daar d. keizer herhaaldelijk in 't nauw
gebracht werd door d. vijandelijke houding der
Turken on d. oorlogen met Frankrijk, werd
toch weldra d. kracht v. 't verbond door
verschill. aanleidingen gebroken. In d. eerste
plaats moet hierbij genoemd worden d. onderlingo verdeeldheid der verbondenen zelf, gedeeltelijk veroorzaakt door d. minachting,
waarin d. landgraaf v. Hessen gebracht was
door zijn dubbel huwelijk,hoewel ondersteund
door een laakbaar advies v. Luther zelf, alsmede door d. eigenzinnigheid v. d. Saksischen
keurvorst Johan Willem, die velen tegen hem
innam. Doch nadeelig was ook voor 't verbond,
dat men, to veel steunende op eigen kracht, to
zeer alle vreemde hulp afwees en zich nu to
veel, dan to weinig hechtte a. Frankrijk, dat
wel 't verbond wilde ondersteunen als tegenwicht tegen d. keizer, maar daarom nog niet
geneigd was tot 't begunstigen der Protestanten als zoodanig. Wel had 't verbond bij d.
veldtocht v. 1546 een krachtigen arm in d.
dapperen veldheer Sebastian Schastlin, die
met gelukkigen uitslag d. overtocht over d.
Donau beproefde, ten einde a. 't keizerltIke
leger, dat uit Italie opdaagde, d. aantocht to
betwisten, maar d. naijver der beide bovengenoemde hoofden v. 't verbond verlamde
d. krijgsbewegingen v. Schastlin; bovendien
werd d. keurvorst tot d. aftocht gedwongen,
doordien d. keizer hem on d. landgraaf in d.
rijksban gedaan on Maurits v. Saksen dienvolgens d. landen des keurvorsten in bezit
genomen had. Wel heroverde d. keurvorst
spoedig daarna zijn grondgebied; maar toch
stonden hij en d. landgraaf zoo goed als alleen,
toen d. keizer hun 24 Apr. 1547 bij MUhlberg
slag leverde; door d. uitkomst v. dien veldslag vielen d. beide genoemde vorsten in
's keizers handen en 't geheele Smalkaldisch
verbond werd vernietigd.
Smallenburg (NicoLAAs), een uitstekend
vadorlandsch rechtsgeleerde, werd 1 Dec.1761
to Nootdorp, in Delfsland, waar zijn vader
predikant was, geb. Hij kwam op d. Latijnache school to Delft, waar hij 't uitmuntende
onderricht v. d. rector Hendrik Hoogeveen
genoot. Uit d. hoogste klasse dezer inrichting
werd hij naar d. academie bevorderd, 12 Mrt
1779, on hij hield bij die gelegenheid een
„Oratio Vitelliae, ad Lucium Junium Brutum,
pro filiis perduellibus intercedentis'. Aan
Leiden's hoogeschool studeerde hij in d. rechtsgeleerdheid on promoveerde hij 8 Oct. 1785, na
1 ) Deze Smalkaldische artikelen (Articuli
Smalcaldici) zijn onder d. symbolische geschriften der Evangelisch-Luthersche kerk
opgenomen. Masheincke heeft er (Berlijn 1837)
een uitgave v. bezorgd naar 't oorspronkelijke
handschrift v. Luther, bewaard in d. boekerij to Heidelberg.
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d. openbare verdediging Airier „Dissertatio
Juridica inauguralis ad Fragmentum Julian',
ex Lib. ejus 19 Digestorum" (1785). Na korten
tijd d. rechtskundige prakttjk in Utrecht uitgeoefend te hebben, werd htj in 1788 tot hoogl.
in d. rochten te Franeker beroepen en aanvaardde hij dit ambt met een inaugureele oratie
„De officio eius qui Romana Jura feliciter
tradere studet". Twee jaar later werd SMALLENBURG n. Leiden beroepen en aanvaardde hij
't professoraat, 1 Nov. 1790, met een „Oratio
do praecipuis elegantioris Jurisprudentiae
Romanae subsidiis" (1791). HU was in deze
betrekking tot groot nut voor d. wetenschap
en v. ztjn vele leerlingen, die hem als een
vader beminden, gedurende meer dan 40 jaren
workzaam geweest, toen hem 't emeritaat verleend werd. In dat ttjdsverloop was SMALLENBURG driomaal rector magniticus der hoogeschool en dat wel in 1795-1796, 1805--1806 en
1820-1821. BU 't nederleggen v. zijn rectoraat
sprak hij d. volgende redevoeringen uit:
„De viro justo, civium optimo ac felicissimo"
(1796), „De eo, quod pulchrum est in studio
Juris Romani" en „Narratio eorum, quae Academiae Lugduno-Batavae anno praeterito evenere" (1820-1821). Na 't nederleggen v. 't professoraat ging SMALLENBURG op zijn buitenverbltjf te Warmond wonen, waar hij 20 Juli
1836, op 74-jarigen ouderdom, overl.
In On vak maakte SMALLENBURG zich bijzonder verdiensteltjk door d. uitgave, met
aanmerkingen verrijkt, v. Schulting's beroemd geschrift „A. Schultingii notae ad
titulos Digestorum de Verborum Significatione et Regulis Juris. Edidit atque animadversiones suas adjecit N. Smallenburg" (1799)
en vooral door „A. Schultingii notae ad Digesta seu Pandectas. Edidit atque animadversiones suas adjecit N. Smallenburg" (1804-1835,
7 din).
Dat SMALLENBURG a. veelomvattende kennis
nederigheid paarde, bewijst zijn uitmuntend
werkje „Primae Lineae Juris Civilis Belgici,
imprimis secundum Codicem Napoleonticum"
(1820, 2e ed. aldaar 1825), een boekje, waaraan
Mr. A. de Pinto getuigde : „dat 't onberekenbaar veel nut gesticht heeft en nog dageltjks
sticht, waaraan alien, die er d. eerste gronden
v. 't hedendaagsche recht uit geput hebben,
dankbaar erkennen oneindig veel verschuldigd
te zijn".
Stond SMALLENBURG hoog als geleerde, niet
minder muntte hij als mensch uit. Groot
was dan ook d. mate v. liefde en achting,
die ztjn vele leerlingen hem toedroegen. Zie
't opstel v. Mr. A. de Pinto in „Algemeene
Konst- en Letterbode" v. 1836, II, zoomede
M. Siegenbeek, „Geschiedenis der Leydsche
Hoogeschool" H, en N. C. Kist, „Memoria
Nioclai Smallenburg,
r.in „Ann.
clarissim
Acad." 1836—'37.
Sznaningerland, een gemeente in 't
Z.-0. der Nederl. prow. Friesland, ter grootte
v. circa 12 500 HA. en bevolkt door 10 400
inw. (1892). Behalve
hoofdplaats, Drachten,
behooren er o. a. d. volgende dorpen toe :
Oudega, Ntjega, Opeinde, Korte-Hemmen,
Boornberge en een deel v. Rottevalle.
Smalt, Zie Kobalt.
Srnaragd, een der schoonste edelgesteenten, v. een fraaie, eigenaardig groene kleur,
doorzichtig met eon zwakke dubbele straalbreking; 't komt gekristalliseerd voor in
hexagonale prisma's, aan Naar einden v.
andere vormen voorzien. ZUn hardheid houdt
't midden tuss. die v. topaas en kwarts; 't
geeft, door 't eerstgenoemde gekrast, een wit
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streekpoeder. 't Soortelijk gewicht ligt tuss.
2,677 en 2,725. 't Bestaat, evenals beryl, uit
een silicaat v. beryllium en aluminium en
bevat meestal wat ijzeroxyde.
Men vindt 't mineraal in d. heuvel v. Barat
(bij Limoges, in Frankrijk) en in 't dal Habach
(btj Pinzgau, in Salzburg), waar 't in micaschiefer voorkomt. Ook heeft men 't v. uitnemende schoonheid aangetroffen in 't district
Katharinenburg, in Siberie, waar men 't in
kristallen v. 40 cM. lengte en 25 cM. dikte
gevonden heeft. Doch 't eigenitike vaderland
v. dit kostbare edelgesteente is Nieuw-Granada. 't Waren vroeger d. groeven v. Muzo
en Somendoco in 't dal v. Tunka, niet ver
v. Nieuw-Carthago, welke Europa en 't Oosten
v. smaragden voorzagen, 'tgeen thans gedeeltelijk nog 't geval is. In d. 16e en 17e eeuw
trok Spanje aanzienlijke hoeveelheden smaragd uit Peru, die 't n. Azi6 uitvoerde. In
d. eerste tijden na d. verovering bewerkten
d. Spanjaarden d. groeven v. Muzo met 't
zwaard in d. eene en 't houweel in d. andere
hand. Voor twee aldaar gevonden smaragden
werden door Karel V 219 000 goudguldens betaald; hun grootte is niet bekend. 't Aandeel
der kroon in d. winst bedroeg, wat die mtjn
aanging, in d. eerste vtjftig jaren 300 000 dollars. Hoewel ook in d. oudheid en in d. Middeleeuwen uitstekende smaragden in d. handel
waren, ztjn zij toch na d. ontdekking v.
Zuid•Amerika eerst meer algemeen bekend
geworden.
Reeds in d. Oudheid was smaragd wegens
zijn schoone, groene kleur en omdat 't eon
voortreffelUk politoer aanneemt, als edelgesteente zeer gezocht. Hoewel 't wat hardheid
aangaat voor vele edelgesteenten moot onderdoen, weegt 't bevaIlige der kleur tegen dit
nadeel op. Men gebruikt smaragd voor vele
voorwerpen v. sieraad (ring- en naaldsteenen,
armbanden). In d. Heilige Schrift vindt men
v. dit mineraal gewag gemaakt. Men heeft
't zoowel als versiering btj Egyptische mummien als a. Grieksche en Romeinsche halssieraden en ringen gevonden. Ook versierde
men in vroegere ttjden d. gouden drinkbekers
daarmee. Onder d. voorwerpen, uit d. puinhoopen v. 't oude Rome en door d. opdelvingen v. Herculanum en Pompeji to voorschUn gebracht, vond men niet zelden smaragden als .sieraden. Evenzoo werden zij
veelvuldig in d. kerkschatten v. d. 7e en d. 9e
eeuw aangetroffen. Zelfs wilde volksstammen
wisten dit mineraal te waardeeren.
Tot in 't midden der 19e eeuw werd d - kleurondo zelfstandigheid v. smaragd ondersteld
to ztjn 1 of 2 procent chroomoxyde. Dit is
evenwel door scheikundige nasporingen v.
Lowy ten aanzien v. d. vorming en samenstelling der smaragden v. Muzo bewezen onjuist to
ztjn. d. Hoeveelheid chroomoxyde, welke hij
verkreeg, was zeer gering en bUna onmerkbaar,
ja zelfs to goring om afzonderlUk gewogen to
worden. Door hem werd aangetoond, dat d.
schoone kleur v. smaragd voortgebracht wordt
door een organische zelfstandigheid en wel eon.
kool-waterstof-verbinding. Hoe moor d. smaragd v. deze organische stof bevat, hoe donkerder v. tint 't is; d. kleur wordt zelfs btj
een lags roodgloeihitte geheel vernietigd en
d. steen wit en ondoorschijnend, een gevolg
v. 't verdwUnen der kool-waterstof-verbinding.
Doze verbinding is vermoedelijk afkomstig
v. d. ontbinding der dieren, weer overblUfselen versteend aanzetroffen worden in d.
rotsen, welke 't moedergesteente v. smaragd
uitmaken. d. Rotsen v. Muzo, welke uit een
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soort zwartachtigen kalksteen bestaan, met
witte aderen doortrokken, bevatten ammonieten.
Men slijpt smaragd gewoonlijk in d. vorm
v. talelsteenen, waarbtj zijn kleur zich 't
schoonst voordoet, of en cabochon; zeldzamer
geeft men er d. gemengde snede aan; men
vat hem steeds in goud. Door stras kan d.
smaragd zoo volkomen nagemaakt worden, dat
't dikwerf moeielijk is, d. echten v. d. valschen te onderscheiden.
Smart (Sir GEORGE THOMAS), een beroemd
Engelsch organist en componist, geb. in 1776
te Londen en overl. aldaar 23 Febr. 1867. Hij
was v. 1813-1844 d. leider der „Philharmonic
Society" in Engelands hoofdstad, rnaakte voor
't eerst d. werken v. Beethoven en Schumann
bekend en leidde ook d. concerten, waarop
Sontag, Jenny Lind en Malibran hun talenten
a. 't Eng. hof ten beste gaven. — Ook zijn
neef, HENRY SMART, geb. in 1813 en overl. in
1879 te Londen, was een bekwaam organist
en componist v. koorliederen, cantaten, „anthems", „glees" en „canons".
Smeekschrift. Toen in vroegere dagen
d. rechten v. d. onderdanen tegenover hun
overheden in 't geheel niet, of althans in
mindere mate dan nu, werden erkend, schoot
hun in vele gevallen geen ander middel over,
zoo dikwijls zij die rechten geschonden achtten,
dan op ootmoedige wijs d. handhaving of herstelling daarvan te verzoeken. Veelal richtte
men zich dan rechtstreeks tot d. hoogste
overheid of d. souverein in d. lande, omdat
men v. dezen, als v. d. machtigste en rechtvaardigste, herstel v. geleden onrecht verwachtte, dat ook in vele gevallen, buiten
zijn weten door a. hem ondergeschikte machthebbenden gepleegd, op die wijze tot zijn
kennis werd gebracht. Was d. toegang tot
die hoogste macht in d. staat dikwijls moeilijk
te verkrijgen, dan werden d. klachten of
verzoeken op papier of perkament gebracht
en a. d. souverein gewoonlijk overhandigd,
wanneer hij in 't openbaar verscheen of als
zich daartoe een andere gelegenheid opdeed.
Een zoodanig geschrift werd smeekschrift
genoemd; diende dikwijls om d. behoeften
des yolks te doen kennen a. hen, die 't best
in staat waren, daarin te voorzien. Toen 't
gebruik v. srneekschriften eens ingang had
gevonden, greep men dit middel natuurlijk
aan, niet alleen tot 't openbaren v. grieven,
maar ook om verzoeken te doen v. verschillenden aard; als vrijstelllng v. wettelijke
verplichtingen, ontheffing v. rechterlijke straffen, vervolgingen en wat dies meer zij. Een
merkwaardig voorbeeld v. een smeekschrift
!evert onze geschiedenis op, toen door Lodewijk v. Nassau en d. graaf v. Brederode,
5 Apr. 1566, 't beroemde smeekschrift werd
ingediend a. Margaretha v. Oostenrijk, waarin
werd aangedrongen op d. schorsing v. d.
afgekondigde bloedplakkaten. In d. nieuwere
ttjden echter en vooral sedert d. Fransche
omwenteling in 't laatst der The eeuw werden
d. begrippen ook omtrent dit onderwerp
belangrijk gewijzigd: waar vroeger d. regeermacht meer bij enkele personen had berust
en d. handelingen, die daaruit voortvloeiden,
zeer vaak v. willekeur getuigden, werd diezelfde macht in latere ti.jden onder verschill.
overheden verdeeld en d. bevoegdheden, die
daaraan verbonden waren, werden met nauwkeurigheid in d. wetten bepaald en omschreven.
Een gevoig daarvan was, dat 't niet meer v.
d. souverein alleen afhing, verzoeken in te
willigen, die met d. wet streden, maar dat
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daartoe d. bewilliging werd vereischt v. die
staatsmacht, die alleen verandering vermag
to maken in d. wet en in dien zin daarboven
verheven is, d. i. d. wetgevende macht. d.
Rechten der onderdanen werden gewaarborgd
tegen iedere handeling v. willekeur en geweld
en een meer en meer gezuiverde en onpartijdige rechtspraak trad v. lieverlee in d. plaats
v. een veelal eenzijdige en altijd onzekere uitspraak door d. souverein. Sommige onder werpen bleven evenwel, na 't indienen v. een dienaangaande tot hem gericht verzoekschrilt, a. d.
beoordeeling v. d. souverein onderworpen, doch
ook deze werden bepaaldelijk omschreven;
zoo vinden wij in onze grondwet a. d. koning
't recht toegekend gratie te geven v. straffen, door rechterlijke vonnissen opgelegd,
doch na advies v. d. aangewezen rechterlijke
collegiOn; volgens sommigen kan d. koning
zelfs gratie verleenen, zonder dat men die
heeft aangevraagd, welk beweren echter veel
tegenspraak heeft uitgelokt. Ook heeft bij
ons d. koning 't recht ontheffing to verleenen v. een bepaalde wettelijke verplichting
(divensati ,), doch alleen in d. gevallen, bij d.
wet omschreven: tot deze behooren 't toe.
staan v. een huwelijk tuss. personen, die
elk. to na in d. bloede bestaan, 't ontheffen
der verplichting v. een tweede huwelijksafkondiging, 't toelaten v. een huwelijk bij
lastgeving en 't verleenen v. handlichting
a. minderjarigen, een en ander wanneer dit
v. hem gevraagd wordt. Ook a. andere machten in d. Staat is bij d. wet d. bevoegdheid gegeven op verzoekschriften to beschikken: wij treffen daarvan vele voorbeelden a.
in d. wetten, die d. attributen omschrijven
v. d. rechterlijke macht. Tegelijk met d. ontwikkeling v. d. constitutioneelen regeeringsvorm heeft zich in onzen tijd 't zoogen. recht
v. petitie gevormd; in d. Fransche constitutie
v. 1795 werd a. ieder ingezetene 't recht
toegekend, zich bij verzoekschrift of anderszins omtrent ieder onderwerp tot d. machten
in d. staat to vervoegen; welk recht bij ons
werd overgenomen in d. staatsregeling v.
1798 en sedert in alle latere grondwetten
is overgegaan; doch bij d. constitutie v. 1801
werd uitdrukkelijk bepaald, dat dit schriftelijk
moest geschieden. In onze tegenwoordige
grondwet luidt doze bepaling ; „leder heeft
't recht om verzoeken, mits schriftelijk, a.
d. bevoegde macht in to dienen. Elk verzoek
moat door d. verzoeker onderteekend zijn.
Onderteekening uit naam v. anderen kan
alleen geschieden krachtens schriftelijke bij
't verzoek overgelegde volmacht. Wettig
bestaande lichamen kunnen a. d. bevoegde
macht verzoekschriften indienen, doch alleen
over onderwerpen tot hunnen bopaalden werkkring behoorende". 't Doel dozer bepaling is a.
ingezetenen d. gelegenheid to geven, hun bezwaren on grieven, misbruiken in 't bestuur,
leemten e. a. gebreken in d. wetgeving a. d.
bevoegde macht kenbaar to maken; in zoover
wordt er als 't ware een band onderhouden
tuss. volksbehoeften on wetgeving. Indien verzoekschriften worden ingediend bij d. StatenGeneraal worden doze in handen gesteld eener
commissie, die verslag uitbrengt in d. voile
vergadering on concludeert of tot nederlegging v. 't verzoek ter griffie, tot nadere inzage
of tot mededeeling a. d. regeering tot 't bekomen v. inlichting, Of — zoo 't verzoek niet
tot d. bevoegdheid v. d. Staten-Generaal
behoort — over to gaan tot d. orde v. d.
dag. d. Kamer beslist op d. conclusie der
commissie.
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(HARM), een Nederlandsch yolksvertegenwoordiger, studeerde en promoveerde
a. d. hoogeschool te Groningen in d. rechten
en werd in 1879 grittier bij 't kantongerecht
te Meppel en in 1890 kantonrechter te Hoogeveen. Voorts is hij sedert 1881 leeraar in d.
staatswetenschappen a. d. Rtjks hoogere burgerschool te Meppel, terwijl lig in Maart 1886,
bij 't aftreden v. mr. L. Oldenhuis Gratama,
tot lid v. d. Tweede Kamer der StatenGeneraal, voor 't district Assen, gekozen werd.
In dit lichaam behoort hij tot d. werkzaamste
leden der liberale parttj. Bekend is zgn interpellatie in zake 't spoorwegongeluk to Ruinerwold, alsmede zijn optreden in 't belang v.
d. pensionneering v. weduwen en weezen v.
Nederl. ambtenaren en zijn pleidooi voor verbeterd ambachtsonderwijs.
Smeerenburg was in den ttjd der Noordsche Compagnie, 17de eeuw, een belangrijk
station v. d. Nederl. walvischvaarders op 't
oil. Spitsbergen, in d. Noordelgke IJszee, a.
welks westkust, op bijna 80° N.-B., deze ankerplaats gelegen was. Niet zelden lagen er 200
a 300 schepen, bemand met moor dan 1000
koppen, die hier in d. lifoordschen zomer veel
vertier bezorgden. In 1878 werd door d. bemanning v. 't Nederl. poolschip „Willem
Barents" een gedenksteen op 't kerkhof v.
Smeerenburg geplaatst, als hulde v. 't vaderland a. zijn kloeke zonen, die hier in 1633,
door een vroeg invallenden winter overvallen,
't leden listen.
Smeerklier (Folliculus adiposus) is een
enkelvoudig kliertje, dat gewoonlijk btj groepen aanwezig is op d. plaatsen, waar om bepaalde redenen een vettige afscheiding vereischt wordt. Aan d. haarwortels zitten gewoonlijk twee of drie v. deze enkelvoudige
zakjes, met een uitloozingsopening in 't haarzakje; daze voorzien 't haar v. vet. In 't oor
leveren deze kliertjes een afzonderltjk, taai,
geelachtig, alkalisch, bitter vocht oorsmeer),
dat d. uitwendigen gehoorgang voortdurend
week houdt; a. d. glans penis zitten deze
klier'tjes rondom d. corona en ztj leveren daar
't smegma. In d. okselholte leveren deze
kliertjes 't eigenaardige, boterzuurhoudende
vocht, dat a. 't okselzweet d. bekenden, onaangenamen reuk mededeelt.
Er bestaat een algemeen bekende ziekte
op d. buid, namelijk d. vorming v. zoogenoemde medeeters (comedones), witte of bij
langduriger bestaan zwarte puntjes op d.
buid, die zich vooral a. 't voorhoofd, a. d.
Oeuswortel bij d. neusvleugels, a. d. buitenado der dijen en op d. oppervlakte der
knie6n vertoonen en daar dikwljls tot d. vorming v. beperkte, kleine verzweringen aanleiding geven (d. beruchte jeneverneus, acne
rosacea, berust gewoonitjk op d. vorming dezer
comedones). d. Comedones zijn ophoopingen
v. d. inhoud der smeerklieren als gevolg v.
verstopping der uitloozingsopeningen door
onreinheid of door verharding.
In 't oor wordt door d. smeerklieren somttjds een to vast vocht afgescheiden, dat door
verharding niet zelden tot doofheid aanleiding geeft.
Smeerraai, Zie Raygras.
Smeerwortel (Symphytum officinale). Daze
plant, ook d. namen Keel- Waal-, Wal-,
Scheur-, Schwur, Vet- en Spelaoortel dragende,
groeit vooral op vochtigen grasgrond, langs
slooten en beken. d. Zwarte, a.slgm seer rijke
wortel blgft 's winters over en daaruit ontspruiten telken jars zeer krachtige, stark
getakte, hoekige stengels, die evenals d. ellipSmeenge
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tische of lancetvormige bladeren ruw zijn. d.
Bladeren schgnen met bun voet a. weerszijden
v. d. stengel vastgegroeid. d. Bloemen zijn
rood, paars, blauw, vuilgeel of wit en bestaan
uit een 5-deeligen kelk, een naar onder buis-,
naar boven klokvormige bloemkroon, die 5
driehoekige schubben draagt, welke met d.
5 meeldraden afwjsselen, en een stamper,
wiens rtjpe glinsterende, zwarte nootjes a.
d. voet een zeer gezwollen ring vertoonen.
d. 5 driehoekige schubben of btjbloembladen
(parapetala, fornices) sluiten d. keel der bloomkroon af.
d. SmeerwoTtel bloeit v. Mei tot Aug. en
behoort tot d. natuurl. fam. der Ruwbladigen
(Borragineae) en volgens 't sexu6ele stelsel
tot d. le orde der 5e klasse (Pentandria Monogynia).

In onze apotheken treft men d. wortel v.
plant a. onder d. naam radix consolidae
majoris; hij wordt onder d.bitter-slgmachtige
middelen gerangschikt en komt in working
met d. columbo-wortel overeen.
Smelt. Somwijlen beploegt men in Zeeland en ook a. d. kusten v. Engeland 't strand,
met 't oogmerk een vischje to vangen, dat
bij eb in d. zeeklei boort, om 't terugkeerende
water v. d. vloed in die vochtige omgeving
af to wachten. Dit vischje is d. smelt of
zand-aal (Ammodytes tobianus s lancea). 't Behoort tot d. onderorde der weekvinnige visschen (anacanthini) en wordt meestal tot d.
fam. der ophidiidae gebracht. Zijn lichaam is
zeer langwerpig-lancetvormig, stark zijdelings samengedrukt, met een rugvin, die nagenoeg d. geheele bovenlijn v. romp on staart
inneemt, een aarsvin, die a. d. kleine achterhelft der rugvin beantwoordt, eon gevorkte
staartvin en kleine borstvinnen, doch zonder
buikvinnen. 't Mist d. zwemblaas. d. Smelt
gebruikt wormpjes en allerlei kleine zeedieren, alsmede vischbroed tot voedsel.
Smelten is 't overgaan v. een stof uit d.
vasten in d. vloeibaren toestand. Dit geschiedt
bij een voor elks stof bepaalde temperatuur,
zoolang d. druk, a. welken d. stof is blootgesteld, onveranderd bltjft. Verandert deze, dan
verandert ook d. smelttemperatuur een weinig. Daze temperaturen voor d. verschill.
stoffen liggen tuss. ver uit elkaar liggende
grenzen; eenige stoffen worden reeds bg zeer
lage temperatuur vloeibaar (kwikzilver en
broom bij v.), andere moeten eerst stark verhit worden om in d. vloeibaren toestand over
to gaan (d. meeste metalen). Een groot aantal
stoffen werd langen ttjd voor onsmeltbaar gehouden; in 't laatste vierendeel der 19e eeuw
is 't echter gelukt ook deze vloeibaar te
maken. Deville heeft platina in d. knalgasvlam en later zelf in een goad trekkenden, met
kool gestookten oven gesmolten; Hare heeft
in d. knalgasvlam rhodium en iridium vloeibaar gemaakt; Gaudin heeft kwarts en kalk
tot smelten gebracht en Despretz door middel
v. d. galvanischen stroom silicium, boor, titanium en molybdeen gesmolten. d. Laatste
vermeldt zelfs, dat 't hem met 500 a 600 Bunsensche elementen gelukte koolstof tot bij ztjn
smeltpunt to brengen. Te dien einde werd
koolstof in een met stikstof gevuld vat gebracht om verbranden to beletten; zij word
toen week en in 't vat waren duidelijk gesmolten bolletjes to zien. Wij kunnen gerust
aannemen, dat alle stoffen gesmolten zouden
kunnen worden, als wlj maar voldoend hooge
temperaturen konden voortbrengen. d. Meeste
stoffen zetten zich bij 't smelten uit; uitzonderingen vormen o. a. ijs, gietgzer on bismuth.
deze
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Tabel v. d. smelttemperaturen v. eenige
stoffen in graden Celsius.

vrouwen verried hem; een samenzwering
werd gesmeed en d. valsche SMERDIS tegelijk
met zijn broeder met d. wapens in d. hand

Selenium . . . . 217
95,6
Natrium
Platina. . . . 1775
62,5
Kalium
Smeedijzer . 1600
44
Phosphorus
Palladium. . 1500
1400-1300 Stearinezuur. . 70
Staal
Giet- j grauw 1200-1100 Was 1 wit . . . 68
geel . . . 61
1100-1050
ijzer 1 wit
40
Talk
Koper . . . 1054
Spermaceti . • . 47,7
1035
Goud
46,3
Paraffins . • .
954
Zilver . .
32
Boter
Antimonium 425
5
Olijfolie
423
Zink
1
Raapolie .. .
334
Lood
0
Us
320
Kadmium
Amandelolie
Bismuth ... 270
9
(zuiver) . . . .
236
Tin
Terpentijnolie . — 27
115
Zwavel ..
— 25
Broom
Jodium .. 114
— 39
Kwikzilver.

gedood. Hij had slechts 7 maanden geregeerd,
doch zijn korte regeering bevatte een reeks
v. weldaden en wijze verordeningen.Herodotus
heeft doze geschiedenis zeer omstandig beschreven.

Iridium . . . 1950

Smelt_kroes. Smeltkroezen noemt men
vaatwerk, dat gewoonlijk naar d. bodem kegel•
vormig toeloopt, rond of driehoekig v. vorm
is en in (1. nU verheid gebruikt wordt tot 't
smelten (o. a. v. metalen en v. d. glasrnassa
in glasblazerijen). Vereischten v. goede kroezen zijn, dat zij vuurbestendig, zoo dicht mogelijk en tegen snelle wisseling v. temperatuur bestand zijn. Men onderscheidt voornamelijk Hessische of Almerocler kroezen, uit
vuurvaste klei en grof zand gebakken, en
Ipser-, Passauer-, graphiet- of zwarte kroezen,
wier massa uit vuurvaste klei en graphiet
(potlood) bestaat. d. Scheikundigen maken
daarenboven bij hun proeven gebruik v. perseleinen en platina-kroezen. Tot 't smelten v.
platina bezigt men kroezen v. zuivere kalk.
Smeltoven noemt men in 't algemeen
elke beslotene ruimte, in welke door verbranding v. koolstofhoudende zelfstandigheden
warmte wordt voortgebracht, die men tot 't
smelten v. verschill. stoffen (metalen, ertsen,
glasmassa enz.) gebruikt. Naarmate v. d. stof,
die men verwerkt, en 't doel, dat men beoogt,
moeten d. ovens verschillend zijn ingericht.
Zoo kan men hoogovens gebruiken, wanneer
d. stof onmiddellijk met d. brandstof in aanraking mag komen, en vlamovens, wanneer dit
alleen met d. vlam mag plaats grijpen; mag
noch 't een, noch 't ander geschieden, dan
worden d. stoffen in kroezen in d. ovens verhit.
Regeneratief ovens zijn ovens, door SIEMENS
uitgevonden, die met een brandend mengsel
v. gassen, onder welke kooloxyde, verhit
worden.
Smerdis, een zoon v. Cyrus, werd door
d. Perzischen koning Cambyses, zijn broeder,
uit Uverzucht ter dood gebracht. Deze daad
was slechts a. weinigen bekend. Een dier
weinigen zocht voor zichzelf voordeel uit dit
geheim te oogsten. Hij was een magier en broeder v. Patizithes, dien Cambyses bij zijn vertrek
n. Egypte tot hoofd zijner hofhouding had
aangesteld. d. Magier, stork gelijkende op d.
vermoorden SMERDIS, gaf zich voor dezen

broeder des konings uit en liet overal bekend
maken, dat hij, ter wille v. 't over Cambyses
misnoegde yolk, d. troon besteeg. Cambyses,
dit vernemende, trok ijlings n. Susa op om

d. overweldiger te straiten, doch over]. op
dien tocht a. een wond, die hij a. d. dij had.
d. Valsche SMERDIS (Pseudo-smerdis) scheen nu
vast gezeteld op d. troon; doch overmaat v.
voorzichtigheid, opdat men hem niet herkennen zou, baarde achterdocht. Een zijner

Smergel, Zie Korund.
Smeroe of Semeroe, d. hoogste berg v.
't ail. Java, op d. grens der residenties Pasoeroean en Probolingo gelegen en t. Z. v. d.
Tenger. Ilij verheft zich in zijn hoogsten top,
d. Mahameroe, tot 3672 M. boven d. zee.
Smetana (FRIEDRICH), een Boheemsch
componist en klavierspeler, geb. in 1824 en
over]. in 1884 te Praag, waar hij een eigen
muziekschool had en kapelmeester was a. 't
nationaal theater. Op verschill. concertreizen
maakte hij zijn naam ook buiten Bohemen
bekend. Zijn composities bestaan grootendeels
in symphonieen, opera's en strijkkwartetten.
Smethwick, een fabriekstad in 't Engelsche graafs. Stafford, met veel ijzer-, staal- en
machinenfabrieken, fabrieken voor chemicalien en 37 000 inw.
Smetius is d. verlatijnschte vorm v. d. naarfi
Smith, gedragen door twee geleerden, vader
en zoon, die beiden d. voornaam Johannes
hadden, beiden 't leeraarsambt bij d. hervormde gemeente te Nijmegen hebben bekleed
en beiden zich ten opzichte v. d. oudheden
dezer stad en hare omstreken zeer verdienstelijk hebben gemaakt.
d. Fader werd 10 Ocr. 1590 to Aken geb.Uit
Odenkirchen, bij Dilsseldorf, waar hij zijn

eerste opleiding genoot, door vervolging om
't geloof verdreven, ontving htj to Harderwijk voorbereidend onderwijs en studeerde
hij to Heidelberg in d. godgeleerdheid. Aldaar
tot d. predikdienst toegelaten, hield htj zich

eenigen tijd to Geneve op en, na een reis door
Frankrijk on Engeland, ook to London. In
1613 aanvaardde hij 't leeraarsambt to Sittard,
vanwaar hij echter in 't volgend jaar weer
door d. Spaansche overheersching verdreven
werd. Hij begaf zich vervolgens n. Sedan,
waar hij als prediker optrad on eenigen tijd
't hoogleeraarsambt in d. wijsbegeerte waarnam. Toen echter d. eigenlijke hoogl., Johnston, was teruggekeerd, deed SMETIUS afstand
v. d. tijdelijk door hem bekleede betrekking
en begaf hij zich n. Nijmegen, waar zijn vader,
een lakenhandelaar, zich inmiddels had ge-

vestigd. Hij werd daar in 1618 tot predikant
beroepen on oven. er 30 Mei 1651. Hoewel
hij zich onderscheiden heeft als godgeleerde,
kenner der Oostersche talon en kerkbestuurder,
heeft hij tech zijn eigenlijken roam to danken
a. zijn oudheidkennis. Hij verzamelde een
rUken schat v. oudheden, in on om Nijmegen
gevonden. Dit kabinet, na 's mans dood door
zijn straks to noemen zoon verrUkt on na
diens overlUden in 1704 a. d. keurvorst v. d.
Palts voor f 20 000 verkocht, is beschreven in
„Thesaurus antiquus Smetianus" (1658) on
later in „Pinacotheca". Voorts schreef hij,
behalve „Kerkelijke resolution", door zijn
zoon uitgegeven, en eenige kleine stukjes,
„Oppidum Batavorum seu Noviomagum" (1644)
en „Antiquitates Noviomagenses" (1678); 't
laatste kwam uit onder medewerking v.
zijn zoon,
SMETIUS (JOHANNES), 1 Mei 1626 to Nijmegen
geb., die, na eerst to Utrecht, vervolgens to
Sedan on to Saumur gestudeerd to hebben,
predikant werd to Ubbergen (1661), to Weurt
(1662), in 't Schependom Nijmegen (1670) en
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in die stad zelf (1679), waar hij Mei 1704 overt.
.Elij zette d. oudheidkundige werkzaamheden
v. zijn vader ijverig voort en maakte zich
verdianstelUk door 't uitgeven v. verschill.
geschriften, door dozen nagelaten, v. welke vermelding verdienen „Synodale ordonnantien
en resolutien" (1736) en inzonderheid d. „Crontjk
v. d. oude stad der Batavieren", in 't Latijn
door d. vader begonnen, in 't Nederl. door d.
zoon omgewerkt en vertaald, en door In d.
Betouw vervolgd (1784). Zie over beiden Kist,
in zijn en Royaards' „Archief voor kerkelijke
geschiedenis", waar te recht wordt opgemerkt,
dat Paquot en, op diens voetspoor, Saxe een
geheel verward bericht aangaande d. zoon
hebben gegeven, door hem te verwarren met
zijn naam-, stad- en ambtgenoot Johannes
Smit, geb. te Nijmegen 1630, predikant te
Herveld (1660), Nijmegen (1667), Alkmaar (1680)
en Amsterdam (1684), waar hij 27 Mei 1710
overt. HU schreef verschill. werken, voornamelijk ter populaire en practicale llijbelverklaring naar d. smaak v. zijn tijd (Zie
Glasius, „Godg. Ned.").
Smichow, een voorstad v. Praag a. d.
linkeroever v. d. Moldau, met een reaal-gymeen botanischen tuin en 33 000 inw.

Smids (LUDOLF), Zie Smits.
Smient, Zie Bend.
Smilde, een gemeente en veenkolonie in

d. Nederl. prow. Drente, 2 uur t. Z.-W. v.
Assen, a. d. Drentsche hoofdvaart gelegen,
met circa 5000 inw., die in veenderij, turfhandel, landbouw en eenige industrie hun bestaan
vinden. d. Gemeente bestaat uit een 4-tal
dorpen, Hooger- of Oude Smilde, HijkerSmilde, Kloosterveen en Boven-Smilde. d.
Zooeven genoemde Drentsche hoofdvaart, ook
Smilderraart goheeten, loopt v. Assen n.
Meppel en werd v. 1768-1780 gegraven.
Smiles (SAMUEL), een Engelsch schrtIver,
geb. 23 Sept. 1811 te Haddington, in Schotland.
Na hier aanvankelijk d. heelkundige praktijk te
hebben uitgeoefend, vestigde hij zich als arts
te Leeds, doch spoedig bepaalde hij zich hier
uitsluitend tot 't schrijven v. artikelen voor
d. „Leeds Times". Vervolgens was SMILES
achtereenvolgens secretaris v. verschill. spoorwegmaatschappijen (v. 1845—'66) en thans leeft
hij in London-Kensington. SMILES behoort tot
d. voorn. schrijvers op wijsgeerig-zedenkundig
gebied v. onzen tijd. Zijn voorn. werken zijn:
„Self-help" (1860), „Charakter" (1871), „Thrift"
(1875), „Duty" (1880), „Life and Labour" (1887),
„Industrial Biography" (1863), „Men of invention and industry" (1884), „The Huguenots in
England" (1867), „The Huguenots in France"
(1873), alsmede een „LevensbeschrUving v.
George Stephenson" (1857), met wien hij in
Leeds had kennis gemaakt. Al deze werken,
die grootendeels bU herbaling herdrukt en
ook vertaald werden, munten uit door groote
zedenkundige waarde.
Smirlre (RoBERT), een Engelsch teekenaar
en schilder, in 1751 to Londen geb. In d. kunst
opgeleid in een ttjd, toen d. Engelsche schilderschool zich bijna uitsluitend op 't portretschilderen toelegde, gevoelde SMIRKE zich
daartoe echter niet geroepen, maar zocht hij
zich op 't gebied der historische en genreschilderkunst to onderscheiden. Engeland
dankt hem eon aantal kunstwerken v. dien
aard, voornamelUk a. Shakespeare's werken
ontleend. d. Geestdrift voor dien grooten
dicbtergaf d. kunsthandelaar John Baydell
aanleiding tot d. uitgave v. een prachtwerk,
zooals er. nog geen bestond on waartoe d.
medewerking der eerste kunstenaars v.Enge-

land werd ingeroepen. Dit is d. „ShakespeareGallery", die uit twee imperiaalfolio deelen en
vervolgens uit 9 folio deelen met compositMn
uit Shakespeare's dramatische werken bestaat
on waarvan eon groot gedeelte door SMIRKE
werd geleverd. Zij vestigden d. roem des
kunstenaars en bezitten dan ooki veel verdienste, vooral met 't oog op d. tijd, waarin
zU ontstonden. Ook a. d. Don Quixote werden
door SMIRKE eon aantal voorstellingen ontleend v. humoristischen aard, welke met die
uit Shakespeare zijn hoofdwerk uitmaken. Op
strong historisch gebied leverde hij cornpositi6n voor d. prachtuitgave v. Herme's
„Geschiedenis v. Engeland", eenige andere
Engelsche classieken e. a. werken. SMIRKE was
reeds in 1782 lid der „Royal Academy" en
hij overt. in 1845, op 94-jarigen ouderdom.
Smit Kleine

(ENGBERT GERARD FREDERIK),

een Nederl. letterkundige, 11 Apr. 1845 te
Haarlem geb. Na v. 1862—'81 ambtenaar a.
't ministerie v. Binnenl. Zaken to 's-Gravenhage to zijn geweest, vestigde hij zich to
Maarsen; hij schreef zoowel onder ztjn eigen
naam als onder 't pseudoniem PIET VLUCHTIG
tal v. gedichten, verhalen en novellen. Van
zijn „Liedjes" zag in 1884 een tweeds druk
't licht. Voorts leverde hij bUdragen in verschill. letterkundige tijdschriften („Nederland",
d. „Ned. Spectator" e. a.) en vertaalde hij
werken v. Carmen Sylva, Felix Dahn e. a.
schrijvers v. naam.
Smit (JOHAN C.), een Nederl. violist, 23 Mei
1862 to Utrecht geb., ontving zijn opleiding
in zijn geboorteplaats, to 's-Gravenhage on
to Parijs; hij ondernam sedert 1881 verschill.
concertreizen door ons land on d. naburige
staten on werd in 1882 10 concertmeester a.
d. vermaarde kapel v. Bilse to Berltjn. Sedert
1889 is hij leeraar voor d. hoogste vioolklassen
a. 't conservatoire to Gent.
Smith, een aantal Engelsche kunstenaars,
vooral graveurs, heeft dozen naam gedragen.
Tot d. voornaamsten behooren:
JOHN SMITH, teekenaar en graveur in mezzotinto, die in 1654 to L6nden geb. werd en door J.
Beckett en J. van Vaart in d. genoemde graveermanier werd onderwezen. d. Werken v. SMITH
trokken d. aandacht v. d. beroemden Kneller,
die hem in zUn wooing opnam on onder zUn
leiding naar zUn werken list graveeren. Spoedig
verwierf SMITH d. naam v. een der uitstekendste kunstenaars in ztjn vak.Eenigejaren voor
Kneller's dood verliet htj diens dak, waar
P. Simon hem verving. Doze twee graveurs
hebben een aantal werken v. Kneller gereproduceerd ; SMITH echter met grootere kunst en
fijnheid dan Simon. Meer dan 300 portretten
v. vorstelUke personen, alien groote staatslieden, geleerden en kunstenaars, komen in
't work v. SMITH voor. Meestal zUn die gravures zeer fraai behandeld, evenals enkele
historische prenten. 'SMITH overt. to London,
waarschijnlijk in 1727.
JOHN RAFAEL SMITH, in 1740 to Londen gob.
on door zijn vader in d. kunst onderwezen,
was een niet minder beroemd graveur. Aanvankeltjk moest htj zich vergenoegen met
prenten voor boekverkoopers to graveeren,
later leverde hij ook grootere prenten in d.
zwarte' kunst, die meestal bij Boyden werden
uitgegeven on zeer verdienstelUk waren. Behalve deze gravures vervaardigde hij verscheidene schildertjen in 't sentimenteele genre
on genrestukken in d. zoetelijke manier v. dien
tijd. Zijn portretten zijn zeer verdiensteltjk,
141 schilderde o. a. dat v. d.beroemden staatsman Fox on gaf een reeks v.25 portretten der
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beroemdste Engelsche tooneelspelers uit. Hij
was hofgraveur v. d. prins v. Wales en overl.
to Londen in 1811.
Smith (JAMES EDWARD), een beroemd
Engelsch botanicus, studeerde to Leiden, waar
hij in 1784 op een dissertatie, „Quaedam de generations", in d. geneeskunde promoveerde. Twee
jaar later deed hij een reis door Europa en
naar 't eiland Madera. Behalve door talrijke
geschriften, vooral v. plantkundigen aard, is
hij bekend geworden door the Linnean
Society to Londen, welke door hem gesticht
is; hij was lid v. een aantal andere geleerde
genootschappen en overl. 17 Mrt 1828 op
zijn buiten te Norwich. Van zijn werken
noemen wij : „Plantarum icones hactenus
ineditae, plerunique ad plantas in herbario
Linneano conservatas delineatae" (1789-1791),
,,Icones pictae plantaruin rariorum" (1790—'93),
,,English Botany" (1790-1814, 36 dln), „Spicilegium botanicum" (1791-1792), „A specimen
of the botany of New-Holland" (1793), „Tracts
relating to natural history" (1798), Compendium Florae britannicae" (1800), „Flora
britannica" (1800-1804, 3 dln), „Exotic Botany"
(1804-1805, 2 dln), An introduction to physiological and systematical botany" (1807),
„A grammar of botany illustrative of artificial
as well as natural classification" (1821) en
,,The English Flora" (1821-1836, 5 dln).
't Plantengeslacht Smithia in d. natuurl.
fam. der Vlinderbloemigen (Papilionaceae) werd
naar SMITH genoemd. — Men zip over hem
Lady Smith, „Memoir and correspondence of
the late Sir James Edward Smith" (1832, 2 dln,
met 's mans portret en afbeeldingen v. handteekeningen).
Smith (ADAM), een beroemd Engelsch denker en staathuishoudkundige, werd in 1723 to
Kirkaldy, in Schotland, geb.; hij werd in 1761
boogl. to Glasgow en overl. in 1790. In 1759
verscheen zijn werk „Theory of moral Sentiments" en in 1776 zijn vermaard „Wealth
of Nations", die met elk. in een nauw verband
staan, zoodat 't eene niet zonder 't andere kan
begrepen worden. Door die beide werken heeft
SMITH zich een onvergankelijken roem verworven; 't zijn meesterstukken vol heldere
gedachten, die d. grond hebben gelegd tot
een wetenschap, waarop nog steeds wordt
voortgebouwd. Een overzicht ervan vinde
bier zijn plaats. In 't eerstgenoemde, d.
,,Theory of moral Sentiments", heeft SMITH
Een groot beginsel neergelegd, waaruit hij
voortredeneert en waaraan al zijne beginselen
ondergeschikt zijn. Dit beginsel is, dat d.
regels, die wij ons zelf voorschrijven en die
ons gedrag bepalen, alleen gevonden kunnen
worden door 't gedrag v. anderen opmerkzaam
gade to slaan; wij beoordeelen ons zelf doordat wij anderen reeds to voren beoordeeld
hebben. Onze begrippen krijgen we v. buiten
af, zij zijn ons niet aangeboren. Indien wij
dus geheel alleen leefden, konden wij geen
denkbeeld hebben v. wat goed of wat verkeerd

is on 't zou ons dus onmogelijk zijn duidelijk
te beseffen of onze gevoelens good of verkeerd
waren. Om die kennis te verwerven, moeten
wij om ons heen zien. In zoover wij echter
niet bepaald kunnen weten wat anderen gevoelen, kunnen wij daartoe slechts komen
door ons voor to stellen wat wij zouden gevoelen, wanneer wij in hun plaats waren.
Vandaar verwisselen alle menschen voortdurend in verbeelding hun toestand met die
v. anderen; en, hoewel die wisseling slechts
denkbeeldig is en slechts een oogenblik duurt,
is zij toch d. grondslag v. die groote, alle
IX.
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' menschen beztelende aandrift, die men sympathie noernt. Wanneer men v. die praemissen
uitgaat, zijn een groot aantal maatschappelijke verschijnselen daardoor verklaard. Wij
sympathiseeren meer met vreugde dan met
droefheid ; vandaar die bewondering voor hen,
die voorspoedig zijn in d. wereld en wel
slagen, een sympathie, geheel onafhankelijk
v. eenig voordeel, dat wij daarvan hebben;
vandaar 't bestaan der verschill. rangen en
standen in d. maatschappij, die alle uit dezelfde bron ontspringen; vandaar 't gevoel v.
gehoorzaamheid, dat 't resultaat is niet v.
vreos of verstand, maar veeleer v.sympathie
voor hen, die boven ons gestold zijn. Gewoonte
en mode spelen een groote rol in d. wereld,
maar zij zijn haar oorsprong enkel a. sympathie verschuldigd; 't geheele stelsel v. ons
strafrecht, d. instellingen v. belooningen en
straflen, berust eveneens alleen op onze neiging
to sympathiseeren met hen, die goed doen,
en met hen, die onrecht lijden. 't Zelfde beginsel veroorzaakt 't verschit in karakter v.
verschill. klassen v. menschen, zooals d. lichtgeraaktheid en prikkelbaarheid bij d. dichters,
in tegenstelling met d. koelheid bij d. mathe-

matici; 't maakt ook 't onderscheid uit tuss.
't karakter der mannen en dat der vrouwen.
Sympathie is dus d. hoofdleider v. 't gedrag
alley menschen; zij ontstaat niet zoozeer door
d. passie's v. anderen gade to slaan dan wel
d. toestand, welke die passie's opwekt. d.
Verhevenste aandoening, waarvoor wij menschen vatbaar zijn, is dan ook alleen sympathie, tot een steeds geldende gewoonte geworden, d. i. d. liefde, die dan ook nooit en
nergens aangeboren is, maar slechts ontstaan
kan uit dat machtige beginsel, 'twelk d. geheelen loop der menschelijke taken beheerscht.
Men ziet, deze beschouwing is eenzijdig;
zij laat geen plaats voor zooveel, dat uit
eigenbelang alleen ontstaat en gedaan wordt.
SMITH zag dit in; hij schreef zijn tweede werk,
the Wealth of Nations", dat met 't vorige
een geheel uitmaakt on waarin hij ale beginsel v. alle menschelijke taken on handelingen 't eigenbelang aanneemt. Zoo doorliep
hij 't geheele gebied der menschelijke kennis
en der maatschappeltike verschijnselen in twee
tegenovergestelde richtingen, in d. hoop v. in
d. eene richting opgelost to vinden, wat in d.
andere voor hem onopgelost bieef, en zoo een
duurzamen grondslag to leggen, waarop d.
eene groote wetenschap der geheele menschelijke natuur kon worden gebouwd.
In 't begin v. the Wealth of Nations"
stelt SMITH dat: 1°. alle welvaart komt, niet
v. d. bodem, maar v. d. arbeid; 20. dat 't toenemen der welvaart afhangt gedeeltelijk v.
d. bekwaamheid, waarmee d. arbeid verricht
wordt, gedeeltelijk v. d. verhouding v. 't aantal
v. hen, die arbeiden, tot 't aantal v. hen, die
niet arbeiden. 't Verdere gedeelte v. 't work
is een toepassing v. doze beginselen, ter verklaring v. d. vooruitgang en 't mechanisme
der maatschappij. In die toepassing nu neemt
SMITH overal aan, dat d. groote en voorname
drijfveer v. alle belangen, v. alle klassen der
maatschappij, in alle tijden en in alle landen,
't eigenbelang is en toont 14 a., dat, d. maatschappij als den geheel beschouwd, zij, die
hun eigenbelang bevorderen, tegeltjk ook,
zonder 't to willen, bevorderlijk zijn a. 't belang
v. anderen. Daarom most d. groote practische les zijn, niet 't eigenbelang to onderdrukken, maar 't to zuiveren. Overeenkomstig deze beschouwingswijze hangt d.
voorspoed v. een land af v. d. vermeerdering
3
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v. kapitaal en d. vermeerdering v. kapitaal
v. d. gewoonte to sparen, terwiji deze gewoonte op Naar beurt geleid wordt door
't verlangen, dat wtj alien koesteren, ow
onzen toestand to verbeteren — eon verlangen,
zoo nauw met onze natuur verbonden, dat
't met ons ter wereld komt on ons eerst bij
't graf verlaat. En zoo gaat SMITH in ztjn work
voort met dat eigenbelang op alles in d. wereld
toe to passen. HU heeft getracht een
systeem to maken, waarin htj alles wilds
passen, in zijn beide werken, als een geheel
beschouwd, neOrgelegdi hij beeft dat gedaan
met een groote scherpzinnigheid on bewonderenswaardig talent; nochtans is hU in zijn
poging to kort geschoten; hij heeft voorbijgezien, dat leven to rtjk is, d. verscheidenheld der menschelUke natuur en der verschijnselen v. d. zichtbare wereld to groot, om in
d. enge banden v. eon systeem, dat alles tot
een paar beginselen wil terugbrengen, to
worden gekneld en dat daarom ieder systeem
noodwendig valsch moat zijn. Evenwel moot
men niet vergeten, dat hij door zijn work
't nageslacht een grooten dienst heeft gedaan; hU heeft 't eerst orde en regel gebracht
in d. vaak zoo willekeurig schUnende regelen
der welvaart; hU heeft vele nieuwe denkbeelden en nieuwe gezichtspunten a. d. hand
gegeven on d. studio der rnaatschappU eon
groote schrede voorwaarts gebracht. In vele
opzichten was hij d. grondvester der staathuishoudkunde, zooals die nu geleerd wordt.
Jammer maar, dat velen na hem, zonder d.
verdiensten v. d. grooten meester to bezitten,
hem hebben willen volgen en zich zoo dikwijls hebben schuldig gemaakt a. oppervlakkigheid, terwijl zij, zonder hem to begrijpen, zijn systeem uit 't verband scheurden
en verminkten.
Smith (Sir WILLIAM SIDNEY), eon Engelsch
admiraal, gab. to London in 1764, overt. to
Parijs, 26 Mei 1840. Ztjn vader was officier.
Op 13-jarigen leeftijd trad hU bij d. marine
in dienst en in minder dan zes jaar tijds klom
hU op tot commandant v. een fregat. BU 't
sluiten v. d. vrede in 1788 ging hij over in
Zweedschen dienst en hij onderscheidde zich
bUzonder In d. zeeslag tegen d. Russen, die
9 Juli 1790 geleverd word. Datzelfde jaar ward
d. vrede in 't Noorden gesloten en nu ging
SMITH n. Constantinopel on nam htj dienst op d.
Turksche vloot. Toen evenwel d. oorlog tuss.
Engeland en Frankrtjk was uitgebroken, begaf htj zich op d. vloot v. d. admiraal Hood,
die Toulon blokkeerde. BU die gelegenheid
ward hem opgedragen d. Fransche schepen,
die zich in d. reeds bevonden, alsmede 't arsenaal to verbranden on feiteltjk ward een on
ander op 18 Dec. 1793 door hem ten uitvoer
gebracht. Daze e. a. wapenfeiten gaven hem
eon roep v. ongeevenaarde stoutheid. In 1796
vial hij bij een gevecht voor Havre in handen
-v. 't Directoire, dat hem n. Partls deed vervoeren en in d. Temple opsloot. Eenige zlJner
vrienden echter, tegenstanders v. d. bestaanden staat v. zaken, verlosten hem door middel
v. een nagemaakt bevelschrift v. d. minister v.
politie on werkten zlin vlucht n. Engeland in
d. hand. HU ward daar met geestdrift ontvangen, terwiji hem 't bevel over d. „Tiger',
een schip v. 80 stukken, met bestemming n.
d. Middellandsche zee, ward opgedragen. Te
dien tUde was d. broeder v. Sir William,
James Spencer Smith, Engelsch gezant to
Constantinopel. Dozen was hij behulpzaam in
't sluiten v. eon of en defensief verbond, dat
ten doel had 't verjagen v. d. Franschen uit
-
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Egypte. HU begaf zich daarop naar d. kust v.
SyriO, nam d. voor Kalfla geankerde Fransche
schepen weg en voorzag s. Jean d'Acro v. geschut en v. voor die post berekende officioren, zoodat Bonaparte d. belegering moest
laten varen. In 't daarop volgend jaar (1799)
sloot hU met generaal Kleber d. conventie v.
El-Arisch, welke echter d. Engelsche. admiraal Lord Keith weigerde to ratificeeren.
Nadat hi) in 1805 tot schout-bU-nacht was
benoemd, ward hem door admiraal Callingwood opgedragen, Sicilig to dekken, alsmede
d. Franschen in 't Napolitaansche to verontrusten. Toen hij in 1807 voor d. Tejo kruiste,
stelde zich d. prins-regent v. Portugal, die
door d. Franschen verdreven was, onder zijn
bescherming on liet daze zich door hem n. Brazilio overbrengen. Sedert dien tijd bekleedde h ij
geen rang meer op d. vloot. In 1814 woonde
hij, als afgevaardigde v. philanthropische vereenigingen, 't congres v. Weenen bij on hi)
hield zich verder in Frankrijk op. Nog eenmaal
keerde hij, in 1830, n. Engeland terug, toen
Willem IV bij zijn troonsbestijging hem tot
luitenant-generaal over d. mariniers benoemde,
doch slechts voor korten tijd, want weldra
keerde hij n. Parijs torug en daar sleet hij in
rust zijn overige levensdagen.
Smith (SYDNEY), een geestig Engelsch
schrijver, in 1771 to Woodford, in 't graafs.
Essex, gab. Hij studeerde to Oxford in d. godgeleerdheid en begon to Edinburgh met Jeffrey
on Brougham d. uitgave v. 't sedert zoo vermaard geworden „Edinburgh Review" (1802);
doch,. hoewel hij er nog vele jaren a. bleef
arbeiden, legde hU d. redactie neder, toen hij
in 1803 to London als prediker bij 't vondelingenhuis ward aangesteld. Spoedig maakte hi)
grooten naam als kanselredenaar, dien hij door
d. uitgave v. „Sermons" (1809, 2 din) staafde.
In 1806 word hij prediker to Foston, in 't graafs.
York, in 1828 to Combo Flory. graafs. Glocester, en in 1831 kanunnik bij d. s. Paulskerk to London, waar hij 21 Febr. 1845 overt.
ZUn hoofdverdienste bestaat in d. geschriften,
door welke hij d. denkbeelden, wenschen on
plannen der Whigs verspreidde on aanbeval,
vooral met betrekking tot d. emancipatie der
R.-Katholieken, met name „Letters on the
subject of the Catholics by Peter Plymley",
eon meesterstuk v. fijne scherts on boeiende
redeneering, dat 21 uitgaven beleefde. ZUn in
1804-1806 to London gehouden voorlezingen
over wUsgeerige zedenkunde zijn eerst in1850
to London uitgegeven, onder d, titel : „Elementary sketches of moral philosophy". Din
„Works" warden in 1843 in 3 din uitgegeven
on sedert btj herhaling herdrukt.
Smith (HoRAcE), gob. in 1779, was bij verschill.letterarbeid d. deelgenoot v. ztjn ouderen
broeder James Smith. d. Room, dien Walter
Scott met On historische romans inoogstte,
gaf hem aanleiding om ook op dit veld v.
letterkunde zUn krachten to beproeven. ZUn
„Brambletyehouse" (1826, 3 din) verwierf veal
bUval, hoewel 't een vergeltjking met Walter
Scott's „Woodstock" moeiltjk kon doorstaan.
Intusschen leverden hem zijn pennevruchten
ruime inkomsten op, die htj meerendeels tot
ondersteuning v. onvermogende letterkundigen aanwendde. HU overt. to TunbridgeWells, in 't graafs. Kent, 12 Juli 1849. — ZUn
oudere broeder,
.Smith (Islas), een luimig Engelsch dichter,
ward in 1775 to Chigwell, in 't Engelsche
graafs. Essex, gab. Ztin eerste gedichten, vol
g*mt en vernuft, verschenen in 't mPic-Nic
Newspaper". Later begon htj Lint zijn broeder

SMI.
Horace Smith d. „Rejected addresses" uit te
geven, waarin o. a. d. trant der vermaardste
dichters, Byron, Walter Scott, WordsWorth,
Southey e. a. op geestige wijze werd geparodiOerd. Deze verzameling maakte een
voorbeeldeloozen opgang; zij beleefde binnen
weinige jaren 16 uitgaven. Een dergelijke
verzameling werd, mede te Londen, in 1813
uitgegeven. Sedert schreef SMITH slechts v.
tijd tot tijd in 't New monthly Magazine" e. a.
tijdschriften. Zijn laatste uitgegeven arbeid
zijn d. stukjes: „Country cousins", „Trip to
France" en „Trip to America", geschreven
ten behoeve v. d. voordracht v. d. tooneelspeler
Mathews. Hij overt. 24 Dec. 1839. Zijn nagelatene stukjes zijn, met een schets v. zijn
leven, te Londen in 1811 uitgegeven door zijn
broeder Horace.
Smith (WILLIAM), sen Engelsch geleerde,
bekend vooral door zijn werken over d. classieke en bijbelsche oudheid, geb. in 1813 te
Londen. Van 1853—'69 was htj examinator a.
d. universiteit te Londen en sedert is hij lid
v. d. senaat dier universiteit. 1-10 schreef
„Dictionary of Greek and Roman antiquities"
(1840—'42), „Dictionary of Greek and Roman
Geography" (2 din, 1854—'57), „Dictionary of
the Bible" (3 din, 1860—'63), „Dictionary of
christian biography" (4 din, 1877—'84).
Smith (GoLnwIN), een Engelsch geschiedschrijver en liberaal staatsman, geb. 13 Aug.
1823 te Reading, in Berkshire. Van 1858—'66
was hij hoogl. in d. geschiedenis te Oxford,
in 1868 werd hij zulks a. d. Cornwall-University te Ithaca in d. Noord-Amerikaanschen
staat New-York en sedert 1871 is htj te Toronto,
in Canada, woonachtig, waar hij d. tijdschriften
The Canadian monthly" en The Bystander"
uitgeeft. Hij schreef o. a. „The foundation
of the American colonies" (1861), „Irish history
and Irish character" (1862), „Three English
statesmen" (2e dr. 1882) en „The conduct of
England to Ireland" (1882).
Smith (WILLIAM HENRY), een Engelsch
staatsman, geb. 24 Juni 1825 to Londen. Sedert
1868 lid v. 't Lagerhuis (conservatief), werd
hij in 1874 socretaris v. Financion; v.1877—'80
was hij minister v. Marine, in 1885 werd hij
minister v. Oorlog, in Jan. 1886 was htj weinige
dagen hoofdsecretaris v. Ierland en in 't
ministerie Salisbury vervolgens eerste lord
v. d. schatkist. Hij over]. 6 Oct. 1891.
Smith (BENJAMIN LEIGH), een Engelsch
noordpoolvaarder, geb. 12 Mrt 1828. In 1871
bereikte hij v. d. noordoostkust v. Spitsbergen
uit d. 81en breedtegraad en in 1872 en '73,
alsmede in 1880 rustte hij opnieuw noordpoolexpedities uit; hij bereikte in laatstgenoemd jaar 't Frans-Jozefland en ten W.
hiervan ontdekte SMITH een reeks eilanden
en een tot nu onbekende kust. Op zijn vijfden
tocht, in 1881 ondernomen, verloor hij zijn
schip Eira en moest hij in daze noordelijke
streken overwinteren. Eerst in Aug. 1882 bereikte hij met zijn manschappen Nova-Zembla,
v. waar htj n. Aberdeen terugkeerde.
Smith (ALEXANDER), een Engelsch dichter
en schrtjver, gob. 31 Dec. 1831 te Kilmarnock,
in Schotland. In 1853 gaf hij zijn „Poems" in
't licht, waaronder 't veel opzien barende
drama „Life Drama". Aanvankelijk teekenaar
in een fabriek, werd hij nu secretaris v. d.
universiteit te Edinburgh en hij over]. 5 Jan.
1867 to Wardie, bij Edinburgh. Behalve een
aantal andere gedichten gaf htj nog uit „The
poetical works of R. Burns with a memoir"
(2 din. 1865).

Smith (GEORGE), een Engelsdi assyrioloog,
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geb. 26 Mrt 1840 to Londen. Als autodidact

wilt hij zich d. kennis to verschafien om d.
inscripties in spijkerschrift v. 't Britsch Museum to ontcijferen, zoodat hij in 1868 zelfs
assistent a. die instelling werd. In 1873 en'75
doorreisde hij Mesopotamia, in 1876 op last
v. d. Britsche regeering Assyrie en hij over].
op d. terugreis 19 Aug. 1876 te Aleppo. Zijn
voorn. werken zijn „Assurbanipal" (1871),
„History of Assyria" (1875), „Assyrian discoveries" (7e dr. 1883) en The Chaldean Account
of Genesis" (6e dr. 1880). Na zijn dood gal
Sayon in 1878 uit zijn „History of Babylonia"
en „History of Sennaherib".
Smith (JoE), Zie 't art. 1Vlormanen.
Smith (JOHANNES), Zie SMetiUS.
Smith-Sound, een kanaal in d. arctische
wateren v. Noord-Amerika, dat d. Baffinsbaai
met 't Kane-bekken verbindt en Noord-Groenland v. Ellesmere-Land scheidt. 't Is een der
wegen, die 't meest worden ingeslagen om d.
Noordpool te bereiken.
Smits (LuboLF), een Nederl. oudheidkundige, in 1649 te Groningen geb. en over],
in Mei 1720 to Amsterdam. Hij oefende eerst
in zijn geboorteplaats en daarna to Amster.
dam d. geneeskundige praktijk uit, terwtjl hij
zich tevens als letterkundige bekend maakte.
't Meest bekend is hij gebleven door zijn „Schatkamer der Nederl. Oudheden" (1711), door een
v. aanteekeningen voorziene uitgave der vertaling v. „Ovidius" door Valentijn, door zijn
„Chronijk v. 't oorlogend Europa" en door
enkele tooneelstukken, v. welke d. „Konradtjn"
in vroegeren tijd veel werd opgevoerd. Ook
behoorde SMITS, die met d. geleerdste mannen
v. zijn tijd in briefwisseling stond, tot d. redacteuren v. „d. Boekzaal de Geleerde Wereld".
Smits (DIRK), een Nederl. dichter, in 1702
te Rotterdam geb., waar htj ook een groot
gedeelte v. zijn leven woonde. Zijn bekrompen omstandigheden verbeterden eenigszins,
toen hem in 1746 d. betrekking v. commissaris
ter monstering v. zeeschepen werd opgedragen. d. Gunst v. prins Willem IV, wien hij
zijn gedicht „d. Rottestroom" (1750) opdroeg,
verminderde zijn huiselijke zorgen wel eenigermate, doch d. lucht v. Hellevoetsluis on 't bezoeken v. d. oorlogsschepen bij allerlei weersgesteldheid verzwakten zijn gezondheid. Hij
over]. er in 1752 on werd bezongen in een
menigte gedichten, waarin htj zelfs met Vondel
vergeleken werd. Meer overeenkomst echter
heeft zijn poezie met die v. de Decker, wien
hij intusschen in smaakvolle uitdrukking
overtreft. Zijn 't eerst uitgegeven dichtstuk
was een soort epos, „Israels Baalfegor-dienst"
(1734), levendiger dan d. trant v. dien ttjd
(waarin d. dichtgenootschappen d. gloed uitbluschten on d. smaak bedierven) medebracht.
Zijn hoofdwerk, d. reeds genoemde „Rottestroom", is vol bevalligheid en zuiverheid v.
uitdrukking on werd meermalen uitgegeven. In
zijn „Bijbelstoften" (1740) huldigde d. dichter
veeltijds d. smaak v. zijn tijd, altijd in zeer gekuischten worm, waardoor zich ook zijn nav olging v. Burman's „Enthusiasmus poeticus"
(1743) kenmerkt. Zijn „Nagelaten Gedichten"
warden in 1753—'64 in 3 din door Versteeg
on Westerbaan uitgegeven met een levensbericht door d. eerstgenoemde. Zie uitvoeriger :
de Jager, „D. Smits eene eeuw na zijn verscheiden in zijne geboortestad herdacht" (1852).
Smits (wILHELMu5), een Nederl. toonkunstenaar en componist, in 1804 to Amsterdam geb., waar hij later onderwijzer in d.
zang (u. a. a. d. school der Maatsch. „Tot Nut
v. 't Algemeen") on directeur v. vole zang-
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vereenigingen werd. HU over]. in diezelfde
plaats in 1869. Behalve een aantal liederen
(waaronder bekende „Klein vogelUn op
groenen tak"), componeerde SMITS een menigte
cantaten, missen en liederen voor gemengd
en mannenkoor, gelijk htj tevens een „Handleiding en schoolbook voor 't volkszangonderw Us" schreef.
Smits (J. G.
een verdiensteltjk Nederl.
militair, die, in 1827 als volontair bij d.infanterie in dienst getreden, in 1831 tob Zen luitenant bevorderd en in 1848 tot kapitein v. 't
Oost-Indisch leger benoemd werd. Hier maakte
hij al spoedig deel uit v. een commissie tot
onderzoek v. d. plaatselijke en staatkundige
gesteldheid der Oostkust v. Borneo, met betrekking tot een bezetting dier kust door
Nederl. ambtenaren. In 1855 tot majoor bevorderd, vervulde SMITS in dien rang d. betrekking v. Zen commandant der expeditie n.
Timor in Sept. 1857. Twee jaar later wegens
ziekte met verlof n. Nederland vertrokken,
werd hij in 1862 gepensionneerd en tot commandant v. 't Kon. Militair Invalidenhuis
te Bronbeek benoemd. In deze betrekking,
die htj 25 jaar met eer heeft bekleed, klom
hij achtereenvolgens tot d. rang v. kolonel
en generaal•majoor titulair, benevens tot adjudant des konings in buitengewonen dienst.
Verscheidene ridderorden versierden d. borst
v. dezen grijzen generaal, die 24 Oct. 1887 op
zijn geliefd Bronbeek over].
Smokkelen noemt men d. handelwijze,
waardoor d. belastingen, die bij d. uit- of
invoer v. sommige handelsartikelen worden
geheven, ontdoken of verkort worden. Wordt
zoo'n overtreding der belastingwetten op
groote schaal gedreven, gelijk niet zelden door
handelaren en fabrikanten geschiedt, die in
d. ontduiking der rechten een middel vinden
om hun waren goedkooper v. d. hand te doen,
dan noemt men haar sluikhaadei. Met groote
waakzaamheid wordt langs d. grenzen der verschill. staten d. sluik. of smokkelhandel zooveel
mogelijk tegengegaan en ervoor gezorgd, dat a.
's Rtjks schatkist geen groote schade wordt berokkend; terwijl bovendien overeenkomsten
met d. naburige staten worden getroffen, om
elkander Merin d. behulpzame hand to bieden.
Gewoonlijk treft men op d. wegen, die over
d. grensscheidingen loopen, kantoren aan,
waar men verplicht is, d. belastbare goederen
a. te geven en 't daarvoor verschuldigde te
betalen.
Smolensk of Sznolens.ko, een gouvernement in 't W. v. Groot-Rusland, met een
oppervl. v. 1017'/2 vk. mUlen en 1 359 000 inw. 't
Behoort tot 't brongebied v. d. Dnjepr en
haar zUrivier d. Desna; 't aantal grootere en
kleinere moron bedraagt niet minder dan 125.
39 pct v. d. bodem is boschland, 29 pct bouwland. 21 pct weiden en 't overige is niet-productief. d. Grond levert alle soorten v. graan,
hennep en vies, d. industrie laken, linnen,
taptjten, leder, hoeden, papier, zeep, glas en
brandewijn. Voorts behooren honig, huiden,
talk en bout tot d. voortbrengselen des lands.
d. Overwegend Russische bevolking is met
Poolsche elementen vermengd; ook heeft men
er veel Duitschers. — d. Twaalf kreitsen v. 't
gouvernement zijn Smolensk, Bjely, Dorogobusj, Duchowtsjina, Gshatsk, Jelna, Juchnow,
Krasznyj, Porietschje, Roslawl, Sytschewka
en Wjasma. d. Hoofdstad, ook Smolensk,
a. d. Dnjepr, is in 1812 - opniauw herbouwd,
omgeven door sterke muren en door een
citadel beschermd. Zij is d. tetel v. een bisschop en heeft een gymnasium, een prachtige
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kathedraal en nog 35 andere kerken, 3 kloostens; talrijke inrichtingen v. weldadigheid en
eon 26 M. hoog gedenkteeken ter herinnering
a. d. slag, die 17 Aug. 1812 onder hare muren
voorviel tuss. d. Russen en d. Franschen,
waarbU d. laatsten na een geduchten tegenstand d. stork bevestigde stad in brand schoten
en veroverden. Smolensk telt 35 000 inw., die
handel drUven in graan en paarden; voorts
heeft men er fabrieken v. leder, hoeden en zeep.
Sedert 882 in 't bezit der Russen, kwam
Smolensk in 1404 in handen der Lithauers;
't werd in 1514 weder Russisch, in 1611 echter
door d. Polon genomen. In 1667 kwam 't door
verraad wader a. d. Russen, a. wie 't in 1687
bjj verdrag voorgoed werd afgestaan.
Smolka (FaAriz), een Oostenrijksch staatsman, geb. 4 Nov. 1810 te Kaloesz, in Galicia.
In 1841, kort nadat htj zich als advocaat te
Lemberg gevestigd had, werd hij wegens
hoogverraad ter dood veroordeeld, op welk
vonnis echter vergiffenis volgde; d. rechtspraktiik mocht SMOLKA intusschen niet meer
uitoefenen. In 1848 trad hij op als aanvoerder
der Polen in d. constitueerenden rijksdag te
Weenen en deze koos hem tot zijn president.
Na d. ontbinding v. d. RUksdag vestigde
SMOLKA zich wederom als advocaat te Lemberg. Sedert 1861 werd bij herhaling in
d. Galicischen landdag, alsmede in d. Rtjksdag
verkozen; in 1881 werd htj president v. 't
Oostenrijksche Huis v. afgevaardigden en in
1882 geheimraad.
Smollet (TosrAs), een beroemd Engelsch
schrUver, werd in 1721 op Dalquhurnhouse
bij Renton, in Schotland, geb. ZUn natuurlijke
aanleg bracht hem tot beoefening v. d. dichtkunst, voornamelijk tot die der satire. Hij
trok in 1740 n. Londen met een treurspel op
zak, waarvoor htj echter geen geld kon bedingen ; htj nam toen dienst als onderchirurgijn
op een oorlogsschip n. West-Indi6 en keerde
in 1764 terug. Door d. nood ertoe gedrongen in
letterarbeid zUn bestaan to zoeken, schreef
hij verscheidene romans en leverde htj een
geschiedenis v. Engeland, v. Julius Caesar
tot d. vrede v. Aken, benevens een vervolg
hierop v. d. omwenteling af, waarmee Hume
zijn work besluit. Dit work is geschreven
in een schoonen stUl en bevat ook vele
wetenswaardige zaken, doch is niet v. partUdigheid ontbloot. In 1755 richtte hij een ttjdschrift op, „Critical Review" getiteld, dat hem
dikwUls in een nadeeligen pennesteld wikkelde. Zijn reis, die htj v. 1768-1765 door
Franke,* deed, en een latere, in 1770 ondernomen, heeft htj in twee verschill. werken beschreven; 't laatste, onder d. titel The expedition of Humphrey Clinker", onderscheidt zich
door luim, satire en een gernakkelUken schrtjftrant. Ook vervaardigde hij eenige lyrische
gedichten, die zich door een teeder gevoel en
een hooge' vlucht kenmerken. SMOLLET over'.
A) Oct. 1771 in d. nabtjheid v. Livorno. Z(jn
vtlf romans heeten: „Roderick Random" (1748),
„Peregrine Pickle" (1761), „Ferdinand Count
Fathom" (1753), „Sir Lancelot Greaves" (1762)
en d. reeds genoemde „Expedition of Humphrey
Clinker" (1771). Ook heeft htj d. „Don Quichote"
vertaald.
Smoutwerk is drukwerk v. geringen omyang, dat in elke boekdrukkerU dagelUks
voorkomt en waarvoor nog dikwUls handperBen gebruikt worden.
Smyrna (Turksch Ismir), d. hoofdstad v.
't Aziatisch-Turksche ejaleet of prov.
gelegen a. d. golf v. Smyrna, met 187 000inw.
ZU is amphitheatersgewijs gebouwd rondom
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een berg, op welks top zich d. overblijfselen
v. een middeleeuwsch kasteel verherfen. 't
Inwendige v. Smyrna beantwoordt weinig
a. Naar indrukwekkend voorkomen uit d.
verte. Zij bestaat uit een benedenstad,'t Franken-, Grieken- en Armenenkwartier omvattende, en een bovenstad, die tot woonplaats
dient a. d. Turken en meerendeels uit vuile
straten en stegen met armoedige, grootendeels
houten huizen bestaat. Tusschen beide deelen
ligt d. nog armoedigere jodenwijk. d. Bewoners
vormen een bonte mengeling v. Grieken,
Turken, Armeniers, Joden en Franken (Italianen, Engelschen, Franschen, Duitschers,
Oostenrijkers e. a. Europeanen). In d. laatsten
tijd is er nog een nieuwe wijk gesticht,hoofdzakelijk door Bulgaarsche Tataren. Smyrna
is d. zetel v. een Kath., Griekschen en Armeenschen bisschop en bezit talrijke moskeeen, kerken, kloosters, synagogen, een Duitsche H. B.
S. voor meisjes en vele andere inrichtingen v.
onderwijs, vele hospitalen, bazaars, karavanserai's en baden. d. Industrie is v. niet veel
belang en bepaalt zich tot tapijtweverij, d.
vervaardiging v. zijden, wollen en katoenen
stollen, aardewerk, leder en sigaren, terwijl
in d. jongsten tijd ook machinenfabrieken en
ijzergietertjen verrezen zijn.
Smyrna werd in d. 10e eeuw v. Chr. door
A eolische stammen uit Europeesch Griekenland gesticht en werd later can kolonie v. deze
Grieken. In d. 6e eeuw v. Chr. werd 't door
koning Alyattes v. Lydie verwoest. Later 4 KM.
ten Z.W. v. d. oude plaats weer opgebouwd,
werd 't andermaal door handel en scheepvaart machtig en welvarend. Nadat d. stad
in 't jaar 178 door aardbevingen vreeselijk
geteisterd was, werd Smyrna door keizer
Marcus Aurelius weer opgebouwd. Na een
derde verwoesting, in d. Middeleeuwen door
Timoer (1402), verhief zij zich opnieuw uit d.
puinhoopen. Zie uitvoeriger Von Scherzer
„Smyrna" (1872, 2 dln).
Snaar. Aldus noemt men een draad- of
koordvormig, rekbaar lichaam, dat, gespannen zijnde en door middel v. aanslag, tokkeling of strijking in een trillende beweging
gebracht, een zekeren toon doet hooren. d.
Hoogte v. dezen toon hangt of v. d. lengte, 't
gewicht en d. spanning der snaar; zijn klank
v. 't lichaam, waarop d. snaar ter bevordering der klankontwikkeling is gespannen.
Verschillend is d. zelfstandigheid, uit welke
d. snaren bestaan. d. Tot 't vervaardigen v.
rouziekinstrumenten thans 't meest gebruikelijk zijn: darmsnaren, die vooral in Italie v.
dunne darmen v. dieren, meestal schapen,
door drogen en ineendraaien worden vervaardigd, ten behoeve v. alle strijkinstrumenten,
alsmede v. d. hoogere snaren der gitaar;
draadsnaren, die voornamelijk uit Engeland
en Neurenberg komen en v. koper of staal
worden gemaakt, ten einde gebruikt te worden op die instrumenten, welke door aanslag,
gelijk d. pianoforte, of door tokkeling, gelijk
d. harp, worden in trilling gebracht; bekleede
snaren, bestaande uit zijden koorden, met
dun koper- of staaldraad omwonden en aldus
vervaardigd voor d. lage tonen der strijkinstrumenten en gitaar.
Snayers°(PIETRR), een Vlaamsch schilder,
geb. te Antwerpen in 1593, was leerling v.
H. v. Balen en schilderde met veel talent
portretten, historische tafereelen en genrestukken, maar bovenal veldslagen en landschappen. Rubens en v. Dijck roemden zijn
werken. d. Aartshertog Albert riep hem als
hofschilder n. Brussel, terwijl ook d. kardinaal
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infant v. Spanje hem denzelfden titel schonk.
Vele zijner werken zijn in Spanje verspreid,'
andere berusten te Vv. eenen in d. keizerlijke
galerij. 't Zijn grootendeels landschappen, ge
vechten, veldslagen en belegeringen. In d.
galerijen te Schleissheim, Dresden, Berlijn en
elders komen dergelijke stukken v. hem voor.
Waarschijnlijk overl. SNAYERS omstreeks 1662.
A. v. Dijck heeft zijn portret geschilderd en
Th. v. Kessels heeft zes fraaie prenten naar
hem gegraveerd.
HENDRIK SNAYERS, zoon v. bovengenoemde,
was een v. d. goede Vlaamsche graveurs der
17e eeuw.
Sneehatten (Sneeuwhoed) is d. naam v.
d. hoogsten berg in 't Dovrefjeld v. Noor wegen,
die een hoogte heeft v. 2450 M. boven d. zee.
Sneek, in d. volkstaal Snits, een welvarende stad in d. Nederl. prov. Friesland, nabij
't Sneeker-meer en 4 uur t. Z.-Z.-W. v.
Leeuwarden gelegen, waarmee 't door een
spoorweg verbonden is, die verder zuidwaarts
tot Stavoren doorloopt. Bovendien is 't met
Heerenveen, Bolsward en Harlingen door middel v. een tramweg verbonden, terwijl talrijke vaartcn d. stad met schier alle andere
plaatsen v. Friesland in gemeenschap stellen.
Men heeft er een fraai stadhuis, een mooie
kerk (d. Groote- of s. Martinikerk geheeten)
waarin 't graf v. d. beruchten vrijbuiter „Lange
Pier" bewaard wordt, een gymnasium, een
hoogere burgerschool, levendigen handel
(vooral in boter en kaas), velerlei industrie
en 11 500 inw. (1892; tegen 7300 in 1840).
Sneep (Cyprinus nasus). d. Sneep behoort
tot d. fam. der karperachtigen (cyprinidae) in
d. onderorde der weekvinnige visschen (physostomi) en komt 't naast in gedaante bij d.
serpeling of witvisch (Cypr. leuciscus). In verschill. streken v. ons vaderland draagt hij nog
andere namen (neusvisch, snijderssnoek, tabaksrooker). Hij onderscheidt zich v. d. andere
soorten v. deze familie door 't vooruitsteken
v. zijn breeden, neusachtigen snuit boven d.
scherpe lippen v. zijn mond.
Deze visch kan een lengte bereiken v. meer
dan 3 al.; d. hoogte v. zijn lichaam bedraagt
dan ongeveer 7 cM. d. Kop is klein, d. oogen
zijn groot, 't lijf is dik. d. Buikvinnen zijn
klein; d. rugvin, die tegenover d.buikvinnen
staat, heeft 12 of 13 stralen, d. aarsvin 13
of 14. d. Schubben zijn tamelijk klein. d. Rug
is blauwachtig zwart, d- zijden en d. buik zijn
zilverachtig wit v. kleur; d. rugvin is bruinachtig met een weinig rood, d. borstvinnen
en staartvin zijn vuil rood, d. stralen v. buiken aarsvinnen vrij heldor rood. Men Windt
dezen visch in onze rivieren, maar niet in
stilstaande wateren.
Sneeuw. Wanneer water uit d. toestand
v. blaasjes, waarin 't zich in d. wolken bevindt, in plaats v. in d. vloeibaren als regen
in d. vasten toestand overgaat,neemt't regelmatige gedaanten aan en valt 't als sneeuw
neder. Deze regelmatige vormen bestaan uit
fijne ijskristallen, welke zich bij zekere ternperaturen in d. hoogere luchtlagen vormen.
d. Sneeuw kan dus als zuiver gekristalliseerd
water beschouwd worden. Wanneer zich een
menigte v. deze sneeuwkristallen onder 't neerdalen aaneenhechten, worden er kleine, lichte
ophoopingen gevormd, a. welke men d. naam
sneeuwvlokken geeft, welke in grootte en gedaante zeer v. elkander verschillen en die des
te kleiner blijven, hoe kouder 't in d. dampkring is. Groote sneeuwvlokken, die uit onregelmatig opgehoopte deelen bestaan, zoodat d.
eigenlijke vormen moeielijk te herkennen zijn,
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komen vooral bij zacht winterweer voor en
vallen dikwerf in verbazende hoeveelheid neer.
Zij bieden der lucht een groote oppervlakte
aan en, daar zij zeer onregelmatig en niet zeer
dicht zijn veranderen zij onder 't neerdalen
dikwijls v. richting.
Wanneer slechts weinige vlokken vallen,
onderscheidt men zeer duideltjk d. in zes
spitsen uitloopende, meer of minder volkomen
gevormde sterretjes of zeshoekige blaadjes,
v. een zeer dunne en teedere samenstelling.
BU andere sneeuwkristallen voegen zich d.
naalden, evenals bij 't tie, met hoeken v. 60
en 120 graden te zamen of er hebben verbindingen v. regelmatige zeshoeken plaats en op
zoodanige wpze ontstaan d. menigvuldige
vormen v. sneeuwkristallen. d. Kristallen behooren derhalve tot 't hexagonal() stelsel.
Reeds in d. 17e eeuw werden d. regelmatige
sneeuwfiguren door d. beroemden sterrenkundige Keppler onderzocht. d. Eerste nauwkeurige en volledige onderzoekingen over d.
gedaante der sneeuwkristallen nil door
Scoresby in 't work gesteld.Niettegenstaande
d. vormen v. deze figuren zeer verschillend
zijn en schier tot in 't oneindige gaan, heeft
hij dat groote getal tot vijf soorten herleid.
Versch gevallen sneeuw is v. een schitterend
en verblindend witte kleur, welke 't licht
zeer stark terugkaatst. Daze sterke terugkaatsing is nadeelig voor 't zintuig des gezichts; zij veroorzaakt dan ook in 't hooge
Noorden niet zelden ontsteking der oogen of
d. zoogen. sneeuwblindheid.
Bijzondere opmerkzaamheid verwekte d.
't eerst door de Saussure ontdekte, rood gekleurde sneeuw, die htj op verscheidene Zwitsersche bergen aantrof, vooral op d. s. Bernhard en 6. Mont-Breven, on die sedert dien tijd
herhaalde malen in d. Tyroler Alpen en op
andere bergen waargenomen werd, evenals
door zeevaarders in d. Poolstreken. Op d.
sneeuw der Zwitsersche hoogten vertoonde
zich d. roode kleur op sommige plaatsen tot
een lengte v. 7 M. en een breedte v. 1 M.;
meestal drong zij evenwel slechts tot 4 a 5,
uitertst zelden tot 20 cM. diepte in. d. Met
rood() sneeuw bedekte kuststreek der Poollanden had een uitgestrektheid v. meer dan
twee uren gaans. Zij verkreeg daardoor d. naam
„KarmozUnklip". Hier drong d. kleur niet
verder door dan tot 5 cM. beneden d. oppervlakte der sneeuw. Men ging natuurlijk dit
merk waardig verschijnsel onderzoeken en
verklaren. Men meende weldra ontdekt to
hebben, dat d. kleurende zelfstandigheid v.
een plantaardige natuur was; doch 't was
niet uit to maken, tot welk geslacht zij
IYehoorde. Bauer meende, dat d. plant tot d.
zwammen behoort en op d. sneeuw voortgroeit. Robert Brown daarentegen rangscbikte
haar onder d. wieren (Algae). Peschier schreef
't ontstaan der kleur a. twee oorzaken toe:
a. 't aanwezig an v. zeer tljn Uzeroxyde, dat
zich wellicht in d. planten zelf zou bevinden,
en a. een tijne, harsachtige, geelroode, plantaardige zelfstandigheid, die hp meende, tot
d. wieren of d. korstmossen to moeten rekenen. Parry zag • op zijn reizen in 't hooge
Noorden dikwerf d. sporen, welke d. sleden
op d. sneeuw gemaakt hadden, geel- of roodachtig gekleurd; ook ontwaarden andere zeevarenden op d. drtjvende tisbergen rood gekleurde sneeuw. Volgens Scoresby is d: kleur
afkomstig v. een soort v. kleine diertjes, die,
door d. microscoop beschouwd, zich zeer bewegelijk, v. een bruinroode kleur, langwerpig
en v. Ih000 tot %boo cM. in middellUn vertoon,
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den; zij kleurden ook somwijlen geheele streken v. d. zee en in een druppel water bevonden
zich minstens 13 000 v. daze diertjes. 't Eerste
nauwkeurige onderzoek werd evenwel in
Aug. 1839 door Schuttleworth op d. Grimsel
bewerkstelligd; daaruit bleek, dat d. hoofdmassa der zelfstandigheid, welke a. d. sneeuw
d. roode kleur geeft, door infusiediertjes gevormd wordt, welke in d. reeds eenigen ttjd
a. d. lucht blootgestelde sneeuw leven en
voorttelen. Zij vormen dikwerf wtjd uitgestrekte plekken op d. sneeuw, die v. bleak
rozerood tot in 't bloedroode overgaan en
zich in daardoor gunstige omstandigheden
somwijlen zoo uitbreiden, dat d. sneeuwophoopingen zich op vrij grooten afstand met
een roodachtig gele tint vertoonen. In d. beginne schtjnt d. kleur der sneeuw slechts
oppervlakkig to zijn; doch, hoopen d. diertjes
zich op, dan dringt zij meer of minder diep
d. sneeuw in. Met elken zomer schtjnt d.
kleur zich op dezelfde plaatsen steeds weer
opnieuw te vertoonen. 't Diertje wordt tot
d. snuit-infusori6n gerekend, behoort tot 't geslacht disceraea en wordt met d. naam D.
nivalis bestempeld. Behalve dit bestaan nog
meer individuen, die d. sneeuw rood kleuren
(lagere dieren en bacterien).
d. Sneeuw is v. een weldadigen invloed op
't aardrijk; als slechte warmte-geleider is zij,
gelijk ieder bekend is, een beschuttingsmiddel tegen d. worst voor planten en voor sommige dieren. Bij d. hevige vorsten in d. Poolstreken Mit d. temperatuur reeds op ruim 1 M.
onder d. oppervlakte der sneeuw steeds gelijk
a. die v. dooiend ps, hoe groot ook d. koude
in d. lucht moge zijn. Ook bij ons is d. sneeuw
in koude winters tot bedekking onontbeerlijk
en vele gewassen zouden ten gronde gaan,
wanneer zij ontbrak. Evenzoo beschut d.
sneeuw dierlijke lichamen tegen d. verstorende inwerkingen v. een overmatige koude.
Reizigers, door d. koude verstijfd, die in d.
sneeuw begraven werden, kwamen daardoor
weder bij, terwijl zij in d. vrije lucht niet
zouden ontwaakt zijn. Daarom woolen d.
bewoners v. d. Poolstreken, wanneer zij
wegens vermoeienis of d. nacht hun winterverblijven niet kunnen bereiken, zich zoo
diep mogeltjk in d. sneeuw en zetten zij na
eenige uren hun rein weder voort. Op d. hooge
gebergten is d. sneeuw 't middel, waardoor
d. bronnen en d. rivieren gevoed worden.
d. Hoeveelheid dei vallende sneeuw wisselt
met d. landstreken en d. jaren zeer af; 't
gelijkmatigst is zij op d. bergen, die binnen
d. zoogen. sneeuwgrens liggen. d. Winter is
in 't hooge gebergte minder tot sneeuwvorming geschikt; er valt aldaar voornamelijk
in 't voor- en 't na,jaar harde en korrelige
sneeuw, volkomen kelt* a. die der Poollanden. d. Grootste hoeveelheid zet zich neder
a. d. bovenste grens v. d. boomgroei; naar
d. hoogte toe neemt zij af. 't Minst sneeuwt
't natuurlijk op lagere breedten; doch 't begin
v. d. streek, wear 't over 't algemeen in d.
vlakte sneeuwt, plaatsen sommigen op d.
isothermische lijn v. 15° C., die ongeveer door
Florence loopt. Van hier af neemt d. hoeveelheid sneeuw met d. breedte toe, tot ongeveer
a. d. isothermische lUn v. 5° C., nagenoeg bij
Drontheim, vanwaar zij weer afneemt, omdat
in d. meer noordelUke streken d. lucht steeds
kouder en daardoor ook steeds armor a.
waterdamp is. In Opper-Italie is d. sneeuw
geen zeldzaam verschijnsel, doch zij blUft
zelden lang liggen. in d. omstreken v. Napels
valt in d. vlakten bUna in 't geheel geen
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sneeuw en, is zulks 't geval, dan dooit zij
dadelijk weg. Op Malta en in Noord-Afrika
is d. sneeuw onbekend, gelijk zulks tuss. d.
keerkringen insgelijks 't geval is. Aan gene
zijde v. d. zuider-keerkring vangt zij reeds lets
vroeger a. dan a. deze zijde v. d. noorderkeerkring en naar d. Zuidpool heen trett men
veel eerder d. sneeuwbuien a. dan naar d.
Noordpool toe; hiervan is d. oorzaak gelegen
in d. groote hoeveelheid waterdamp.
Ten bewijze, dat d. sneeuw dikwtjls in aanmerkelijke hoeveelheid valt, diene 't volgende. 't Klooster op d. s. Bernhard is niet
zelden met sneeuw omgeven, ter hoogte v.
6 M., die hier somwijlen gedurende vier weken
onafgebroken valt. Volgens Leopold von Buch
bereikte in d. winter v. 1806 op 1807, toen
't v. Kerstmis af a. tot in Apr. onophoudelijk
sneeuwde, te Gebostadt, in Noorwegen, d.
sneeuw d. buitengewone hoogte v. 7 M., te
Lenvig die v. 4 M. en te Berlijn die v. ruim
1 M. in Finmarken. vooral in 't noordelijk
gedeelte, valt d. sneeuw in zeer aanzienlijke
massa's: zoo lag zij in 1813 op s. Jansdag
(24 Juni) nog 1 M. hoog. Te Okkok, in Groenland, lag volgens d. berichten v. een Moravischen zendeling op 't einde v. Mei 1791 d.
sneeuw nog 3 M. hoog.
Sneeuwbal (Viburnum Opulus), een heester, die ook als Geldersche Roos en Balroos
bekend is en ten onzent in boschachtige streken, vooral langs d. duinkant, voorkomt. Hij
draagt 3- of 5-lobbige, grof gezaagde bladeren,
wier stelen a. d. bovenzijde, dichtbij d. bladschijf, 2 kleine schotelvormige kliertjes doen
zien. d. Witte bloemen zijn in losse bijschermen vereenigd; die, welke in 't midden daarvan voorkomen, zijn klein en tweeslachtig,
terwijl d. a. d. omtrek geplaatste groot en
onztjdig zijn. Eerstgenoemde bloemen hebben
een 5-tandigen kelk en een 5-spletige bloemkroon, waarop 5 meeldraden zijn ingeplant.
d. Besse!), welke in . September rijp worden,
hebben een hoog roode kleur en dragen in
sommige streken v. Groningen d. naam koessebeien: zij worden gaarne door d. vogels gegeten. 't Rout is hard en wordt wel tot schoenmakerspennen gebezigd. Deze heester behoort
tot d. fam. der Kamperfoelieachtigen (Caprifoliaceae s. Lonicereae) en volgens 't sexueele
stelsel tot d. 2e orde der 5e klasse (Pentandria Digynia). — In onze hoven wordt een
verscheidenheid v. deze plant veel gekweekt,
btj welke d. centrale bloemen alle in groote,
geslachtlooze veranderd zijn.
Sneeuwbes. Doze naam wordt gegeven
a. een uit Noord-Amerika at komstigen, fraaien
heester, die menigvuldig in onze tuinen voorkomt en meer algemeen als Radysboompje bekend is. Beide benamingen doelen op zijn
eigenaardige, kogelronde, helderwitte, tot trossen vereenigde vruchten ter grootte v. kersen
of middelmatige radUzen, waardoor deze heester in d. nazomer meer in 't oog valt dan
door zijn kleine, rozeroode bloemen in d.
zomer. — Behalve door haar tegen d. groene
bladeren bevallig afstekende kleur, hebben d.
vruchten v. 't radijsboompje eon btjzondere
bekendheid gekregen, omdat v. haar cellen in
d. meeste handboeken over d. plantkunde bij
d. planten-anatomic gewag wordt gemaakt;
deze cellen vertoonen nl. zeer duidellike, v.
d. celkern straalvormig uitgaande stroomingen v. plasma. — d. Wetenschappelijke benaming v. d. sneeuwbes is Symphoricarpos racemosa Mich. Tot 'tzelfde, in d. natuurl. fam.
der kamperfoelieachtigen (Lonicereae of Caprifoliaceae) behoorende plantengesl. worden o. a.
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gebracht S. parviflora Desf. (Lonicera Symphoricarpos L.), eon klein, dicht gebladerd hoestertje uit Carolina, met wijnroode vruchten
on S. mexicana Lodd., zooals d. soortnaam
aanduidt, een heester uit Mexico, met witte,
violetgestippelde vruchtjes.
Sneeuwklokje (Galanthus nivalis), ook
wel Vastenavondzotje, naakt Mannetje, naakt
Naarsje, Sneeuwbloem enz. geheeten. Dit circa
2 dM. hooge bolplantje, dat veel gekweekt
wordt, bloeit dik wijls reeds in Febr., wanneer
d. aarde nog onder een laag sneeuw bedekt
ligt. 't Is hieraan zijn naam verschuldigd. leder°
plant brengt twee lintvormige, stork berijpte,
stompe bladeren en een bloom voort, die, aanvankelijk door een vliezige scheede omsloten,
na haar ontluiken een overhangende houding
aanneemt en a. een dun steeltje bevestigd is.
d. Bloom bestaat uit 6 bloemdekslippen, 6
meeldraden on een stamper, welks vruchtbeginsel onder 't bloemdek geplaatst is. Aan
d. buitenzijde der binnenste on kleinste slippen v. 't bloemdek vindt men drie halvemaansgewijze, groene vlekken. — 't Sneeuwklokje
behoort tot d. natuurl. fam. der Amaryllideae
en volgens 't sexueele stelsel tot d. le orde
der 60 kIasse (Hexandria Monogynia). Men treft
't in 't wild vooral aan langs heggen, in kreupelbosschen on op vochtigen grasgrond.
Snelheid. Beweegt een stoffelijk punt zich
langs een bepaalde baan, dan verstaat non
onder zijn snelheid op een bepaald oogenblik
't quotient v. 't oneindig kleine deal dier baan,
dat 't punt in 't volgende oneindig kleine
tijdsdeel zal afleggen, on dat oneindig kleine
tijdsdeel. Noeint men d. boog v. d. baan v.
af eon vast punt in die baan s, eon oneindig
klein deel v. dien boog ds on 't oneindig klein
tijdsdeel, noodig voor 't doorloopen v. dat
boogsdeel dt, dan is d. snelheid v. 't punt a.
't begin Y. dat tijdsdeel
ds
dt •
Is doze snelheid constant, dan is d. doorloopen boog constant on spreekt men v. eon
eenparige beweging, in geval d. beweging
rechtlijnig is. Is d. snelheid evenredig met d.
ttjd, dan is d. doorloopen boog evenredig met
't vierkant v. d. tijd en spreekt men v. een
eenparig versnelde (of vertraagde) beweging,
in geval d. beweging rechtlijnig is.
Het product v. d. massa v. 't zich bewegende punt en gin snelheid noemt men d.
hoeveelheid v. beweging.
Draait een lichaam om een as, dan verstaat
men onder het quotient v. eon oneindig klein
deel v. d. hook v. wenteling en 't oneindig
kleine tijdsdeel, noodig voor die oneindig
kleine wenteling, d. hoeksnelheid a. 't begin
v. dat tijdsdeel. Is v. af eon zekeren stand v.
't draaiende lichaam d. wentelingshoek a,
dan is weer (zie ook 't art. Differentiaalrekening)
d. hoeksnelheid
des
dt
Snell (KARL), een wiskundige, gob. 10 Jan.
1806 to Dachsenhausen, word in 1829 leeraar
a. 't gymnasium to Dresden on in 1854 hoogl.
to Jena, waar hij 12 Aug. 18S6 overl. Hij
schreef o. a. „Einleitung in die Differentialund Integralrechnung" (1847—'51, 2 dln), „Lehrbuch der geradlinigen Planimetrie" (1869, 2e
dr.), „Kreislehre und ebene Trigonometric"
(1858), „Newton und die mechanische Naturwissenschaft" (1858, 2e dr.), „Die SchOpfung
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schrijver had SNELLINCK to Antwerpen d. naam
des Menschen" (1863) en „Nikolaus Koperverworven v. een uitstekend historie- en ge
nikus" (1873).
vechtenschilder. Vele v. zijn werden werden
Snellaert (FERDINAND AUGUSTIJN), een
door d. aartshertog Albert on diens gemalin
Vlaamsch letterkundige, geb. 21 Juli 1806 to
Isabella, alsmede door d. graaf v. Alansfeld
Kortrijk en overl. 3 Juli 1872 to Gent. Hij
aangekocht. A. van Dijck schilderde 't portret
studeerde to Utrecht a. d. RUkskweekschool
v. dozen meester, die in 1638 (volgens Desvoor militaire geneeskundigen voor officier v.
camps 1636) overl. J. Sadeler graveerde naar
gezondheid, welke betrekking htj eerst bij
hera: „Christus na d. Opstanding" on een
't garnizoen v. Maastricht, later bU dat v.
„Kruisdraging".
Antwerpen bekleedde. Toen d. opstand v.
Snellin.ks (.r.), een Rbtterdamsch schilder,
1830 uitbrak, bleef SNELLAERT z(jn eed on 't
die in 't laatst der 17e eeuw met zijn landvaderland getrouw en maakte hij d. veldtocht
schappen, in d. trant v. Moucheron, veel naam
v. 1830—'31 met 't 4e regiment dragonders
verwierf.
mee. Eerst in 1835 verzocht hU zijn ontslag;
Snellius (sunoLFus), hoogl. to Leiden, geb.
hU keerde n. Vlaanderen terug en voltooide
to Oudewater in 1546, overl. to Leiden in 1613.
zijn geneeskundige studien a. d. hoogeschool to
Hij ontving zijn eerste opleiding to Utrecht
Gent, waar hij sedert 1838 als geneesheer
en begaf zich daarna naar 't buitenland, om
gevestigd was. Ter bestrijding v. d. Franschzich verder in d. Oostersche talon to oefenen.
gezinden geest in Belgie en tot aanwakkering
Eerst ging hij n. Keulen en vervolgens n.
v. d. liefde voor Nederlandsche taal en letHeidelberg, met 't doel daar d. lessen v. Treteren, richtte hij met Willems, Blommaert,
mellius bij to wonen. 't Uitbreken eener pestLedeganck e. a. 't letterkundig genootschap
ziekte dwong hem na eenigen tijd tot 't ver„d. Taal is gansch 't Volk" op. Van zijn tallaten v. die stad. Te Marburg, waarheen htj
rUke geschriften noemen wij : „Verhandeling
zich vervolgens begaf, maakte hij spoedig
over d. Nederl. dichtkunst in Belgie v. haar
zooveel naam, dat hem 't onderwijs in d.
eerste opkomst tot d. dood v. Albert en IsaGrieksche en Latijnsche taal word opgedrabella" (1838; bekroond door d. koninkl. acagen. In 't geheel hield SNELLIUS zich veertien
demie v. Belgie), „lets over d. toestand onzer
jaren in Duitschland op; hij begaf zich daarna
taal- on letterkunde" (1840), „'t Vlaemsch
nog gedurende twee jaren n. Pisa, in Italie,
tooneel in d. 17e eeuw" (1845), „Waal en
waar htj zich in d. geneeskunde oefende;
Vlaming" (1847), „Oude Vlaemsche liederen"
vervolgens bezocht hij Rome en in 1578 keerde
(mot Willems; 1848), „Kort begrip eener gehij n. 't vaderland terug. Na korten tijd trad
schiedenis der Noderduitsche letterkunde"
hij in 't huwelijk on vestigde hij zich to
(1849; bij herhaling herdrukt onder d. titel
Leiden. In 't daarop volgend jaar reeds word
„Schots eener geschiedenis der Nederl. letterhem aangeboden, a. d. academie 't hoogkunde"), „Redevoering over Maerlant en zijn
leeraarsambt eerst in d. Hebreeuwsche taal
tijd" (1853), „Idem over d. invloed v. Maeron daarna ook in d. wiskunde to bekleeden.
lants geschriften op zijne en latere eeuwen"
Eon borstkwaal maakte, toen htj d. ouderdom
(1854), „Dude on nieuwe liedjes" (1864), „De la
position de la langue flamande" (1865) on I v. 66 jaren bereikt had, een einde a. zijn
wetkzaam leven. Uit zijn geschriften, hande„Nederl. gedichten uit d. 14e eeuw v. Jan
lende over d. redekunde, blijkt, dat hij een
Boendale, Hein van Aken e. a. naar 't Oxvolgeling was v. Petrus Hamus.
fordsch handschrift" (1869).
Snellius (WILLEBRORDUS), hoogl. to Leiden,
Snellebrand (JAN ANTHONIE), een Nederl.
geb. aldaar in 1591 en overl. in 1626. Zijh
godgeleerde en letterkundige, geb. 30 Dec.1827
vader, d. genoernde Rudolfus Snellius, wilds
to Amsterdam. Hij promoveerde in 1852 a. d.
horn voor d. studio der rechtsgeleerdheid
hoogeschool to Utrecht in d. theologie, ward
opleiden. d. Jongeling echter toonde moor
predikant to Twisk, waar hij 11 Nov. 1886
neiging voor d. beoefening der wis- on natuuroverl., en schreef o. a. een geschiedenis der
kundige wetenschappen; en, toen hU blUken
kerkhervorming to Hoorn (1867), benevens een
had gegeven v. zijn gelukkigen aanleg voor
aantal leerredenen.
die vakken, meende zijn vader niet langer
Snellen (HERMAN), geb. in 1834 to Zeist,
daze neiging to moeten weerstreven. Op
studeerde in d. geneeskunde to Utrecht, waar
17-jarigen leeftpd gaf htj zijn „Apollonius
hij zich vestigde als arts on in 1862 geneesBatavus" uit en twee jaren later zien wij
heer in d. oogheelkunde a. 't gasthms voor
hem optreden on openbare voorlezingen
ooglijders ward. In 1877 zag hlj zich benoemd
houden over 't„Stelsel v. Ptolomaeus”. Op
tot hoogl. in d. oogheelkunde a. d. universiteit
r
ondernam,
een reis, die hij doo
aldaar. Hij schreef vele verhandelingen en
maakte htj. kennis met twee der voorn. gegeschriften, betrekking hebbende op d. geneesleerden v. dien tijd, Keppler on Tycho Brahe.
kunde on voornamelUk op zijn vak.
Daarna bezocht hij ook Frankrijk on vervolSnellen van Vollenhoven (SAMUEL
gens keerde hij naar 't vaderland terug. In
CONSTANT), geb. 19 Oct. 1816 to Rotterdam,
1613 volgde hij zijn vader als hoogl. op, doch
studeerde voornameltjk in d. zoOlogie, was
slechts voor korten tjjd ; een langdurige ziekte
eenigen tljd conservator a. 's Rtjks museum
sloopte langzamerhand zijn krachten en ontvoor natuurljjke historie to Leiden en vestigde
rukte hem op 35-jarigen leeftUd a. d. wetenzich vervolgens to 's-Gravenhage. Htj schreef
schap, waaraan hij toen reeds hoogst ge wicho. a. „d. lnsecten, welke d. landbouwer schatige diensten bewezen had, doch die nog
den" (1852), „Gelede dieren" (1859—'60, 2 din)
zooveel v. hem kon verwaehten. Van 'tgeen
en „d. Insecten, hunne gedaantewisseling on
door SNELLIUS gevonden is staat bovenaan
levenswijze" (1879).
d. naar hem genoemde wet der straalbreking,
Snell/Jack (HANS of JOANNES), ook wel
dat nl. voor ieder paar stoffen blj d. overgang
Snellinks on Snellinx genoemd, was een
v. een lichtstraal uit d. eene in d. andere
Vlaamsch schilder, die in 1544 to Mechelen
't quotient v. d. sinus des hooks v. inval on
gel): ward, zooals ten minste door d. meeste
dien v. d. hook v. braking een stand vastige
latere schrtjvers wordt vermeld, die zich
waarde heeft. BU d. graadmeting voerde
daarbtj op C. van Mander beroepen, wrens
d. trigonometrische meting inen daardoor
opgave daaromtrent miter door hem zelf
bereikte hij een nauwkeurigheid, die bU d.
onzeker wordt genoemd. Ten tijde v. dien
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instrumenten v. d. tegenwoordigen tijd wol is
waar achterstaat, doch vOOr hem nooit bereikt
is geworden. In eon werk v. hem, door
Hortensius na zijn dood uitgegeven, handelende over trigonometrie, wordt voor 't eerst
d. „supplements-driehoek" genoemd. Zun geschrift over d. zeevaart, getiteld „Tiphys
Batavus", is voor d. practtjk v. weinig waarde,
doch bevat eenige belangrijke opnierkingen
betreffende d. „Loxodromische Niettegenstaande SNELLIUS in menig opzicht bltjken
heeft gegeven v. een fielder en good ontwikkeld verstand, duldde htj toch d. vooroordeelen v. zijn tijd betrellende d. kometen. Hij
ontzag zich zelfs niet bij 't verschijnon der
komeet v. 1618 een plaats in to nemen onder
d. schrtjvers, die in dat verschijnsel een
oordeel Gods wilden gezien hebben, en drukte
zijn mooning in dien zin bepaaldelijk uit in
zijn verhandeling, getiteld „Descriptio Cometae
anni 1618", die in 1619 't licht zag.
Snelpers (een) is een boekdrukpers, bij
welke een mechanisms dat verricht, wat bij
d. handpers door d. hand v. een workman
gedaan wordt, o. a. 't in aanraking brengen
v. 't papier met d. lettervorm, 't voorzien v.
dozen v. inkt, 't drukken zelf en 't uitnemen
v. 't bedrukte vel. Ztj word uitgevonden door
Friedrich Konig, die, nadat hij to vergeefs
in Duitschland ondersteuning voor zijn uitvinding gezocht had, zich n. Engeland begat,
waar hij in BONSLEY een man vond, die d.
waarde der zaak op d. rechten prtis schatte
en dadelijk uitvoering a. haar gaf. Wel slaagden d. eerste proeven niet naar wensch, maar
toch gaf men d. moed niet op; eindelijk overwon men alle zwarigheden en 14 Nov. 1814
berichtte d. „Times", 't grootste en 't beroemdste Engelsche dagblad, dat dagelijks bij
vele duizenden exemplaren verspreid wordt,
a. zijn lezers, dat zij 't voortbrengsel eener
snelpers, die door stoom in beweging gebracht
word, in bun handen hielden. d. Snelpersen
kunnen zoowel door menschenhanden als door
stoom in beweging gebracht worden. d. Inkttatel is zoodanig met d. pers vereenigd, dat d.
rol vanzelf d. inkt op d. letters brengt, zonder
hulp v. d. drnkker. Men heeft dus, als d. pers
eenmaal is toegesteld, slechts a. een spil to
draaien, 't papier a. to brengen en 't gedrukte
op zijn plaats to leggen. 't Drukken geschiedt
door cylinders. Wanneer d. pers niet door
stoom gedreven wordt, heeft men daarvoor
een arbeider a. 't rad on twee jongens voor
't inleggen on wegnemen noodig en verkrijgt
men 1000 a 1200 afdrukken in een uur, terwijl
d. gewone pers er slechts 100 a 150 levert.
In d. laatsten tijd heeft men ook doze person
nog belangrijk verbeterd, o. a. door 't aanbrengen v. een inrichting. tot 't bedrukken
der beide tegen elk. staande blz. (d. schoondruk on d. weerdruk genoemd) tegelijk, 't
aanbrengen v. een papiersnijder en 't aanbrengen v. een bladteller. Van een meer
uitvoerige boschrijving moeten wij ons bier
onthouden. doch wij verwijzen naar 't werkje,
getiteld „d. Machinemeester a. d. snelpers"
door Albert, waarin zeer nauwkeurige mededeelingen to vinden zijn. Uitmuntende snelpersen worden tegenwoordig vervaardigd in
d. fabriek „Augsburg" to Augsburg, in die
v. KOnig & Bauer to Oberzell, bij Wurzburg,
in die v. Albert & Co. to Frankenthal, in d.
Machinenfabrik Worms to Worms. in die v.
Marinoni en Alauzet Fils to Parils. in die
v. H. Julien en Uytterelst to Brussel, in die
v. Degener & Weiler en in die v. R. Hoe &
Cy to New-York. d. Grootste stoomsnelpers
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der wereld is d. Amerikaansche mammoethpers to New-York, welke dagelijks binnen
drie uur tijds 50 000 a 60 000 exemplaren v.
't dagblad „New-York Sun" levert. Daartoe
zijn 16 werklieden noodig, welke evenveel
doen als in vroegeren ttjd 6000 werklieden
a. d. handpers. Deze reuzenpersen hebben
echter geen stand kunnen houden tegen d.
latere rotatie-machines. Bij deze gebruikt men
papier sans fin; d. letter wordt in cylindervormige stereotypplaten op d. cylinders geschroefd en 't papier met banden daarlangs
geleid. Dergelijke machines, veel verbeterd
en vertijnd, ook voor illustratiedruk ingericht,
leveren tot 40 000 gevouwen vellen per uur.
Snelrewaard, een kleine gemeente in
d. Nederl. prov. Utrecht, 2 uur t. N.-W. v.
IJselstein, met circa 500 inw.
Snelvurend geschut, een stuk achterlaadgeschut, waarvan 't projectiel met d. buskruitlading een patroon vormt; hlerdoor gaat
't laden vlugger. t Sluitstuk is zoodanig ingericht, dat d. kanonniers slechts d. lading
hebben in to brengen, 't kanon to sluiten, of
to trekken en daarna 't siuitstuk weder weg
to trekken. Voor weinige jaren was dit geschut
nog slechts v. klein kaliber, thans echter reeds
tot een kaliber v. 15 cM., met een snelheid v.
8 schoten per minuut. Tot d. kleinere kalibers
behoort dat v. Nordenfelt (een kolossaal goweer), dat automatisch kan worden afgevuurd.
Snepper (Een) is een in d. heelkunde
gebruikelijk werktuig, dat als voornaamste
bestanddeelen heeft een veer en een of moor
mesjes.
Voor aderlating werd vroeger een snapper
gebruikt met een mesje; thans is dit onzekere
en gevaarlijke werktuig meer on meer in
onbruik geraakt. d. Tweede soort, welke nog
dagelijks wordt gebruikt, is d. kop-snepper,
voor 't zetten v. bloedige koppen; deze bevat
10-14 rnesjes, welke door een veer tegeltjk
tot op een. door een schroef to bepalen diepte
in d. huid dringen en door hun rondo. snijdonde oppervl. on snelheid v. beweging
nagenoeg geen ptin veroorzaken. Ook d.
kunstmatige bloedzuiger, welke met een veer
en dus als snepper werkte, is in onbruik
geraakt, omdat d. veer door 't indringende
blood altijd zeer spoedig roestte on dan brak.
Sniadec.ki (J0HAN), gob. 29 Aug. 1756 to
Znin, in Posen, studeerde in d. wis- on natuurkundige wetenschappen to Krakau, waar hij
hoogl. in d. wiskunde werd. Na reizen door
Duitschland, Italie, Frankrijk on Engeland
gemaakt to hebben word hij in 1807 hoogl.
to Wilna. Htj overl. in 1830 to Zajzuny, bij
Wilna. Van zijn geschriften vermelden wij
„Sferische trigonometrie" en „Mathematische
geographie". — Zijn brooder ANDREAS, gob. in
1768, word hoogl. in d. scheikunde to Wilna.
Sniatyn, een stad in 't Oostenr.-Hong.
kroonland Galicie, a. d. Proet, met 11 000
inw., die voor meer dan d. hellt Joden zijn.
Men heeft er eon belangrijken veehandel.
Snickers (PETRUS MATHIAS), een Nederl.
godgeleerde, 11 Apr. 1816 to Rotterdam gob.
Na in 1841 tot priester gewijd to zijn, word
htj achtereenvolgens pastoor to Lutjebroek
on Scheveningen, rector v. d. seminaries
Hageveld en Warmond, bisschop v. Haarlem
en aartsbisschop v. Utrecht. Hij schreef een
,Pelgrimsreize naar 't Heilige Land, gedaan
in 1859" (1863).
Snieders (JAN RENTER), een Vlaamsch letterkundige, gob. 2'2 Nov. 1812 to Blade!, in
N.-Brabant, en overl. 9 Apr. 1888 to Turnhout.
waar hij geneesheer was en een levendig-
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aandeel nam in d. bevordering der Vlaamsche
letteren. HU schreef een aantal verhalen en
nov ellen („'t Kind met d. helm", „Dorpsverhalen", „Amanda", „Doctor Marcus", „Op d.
grenzen", „'t Wonder v. s. Hubert", „Mentor",
„d. Geuzen in d. Kempen", „'t Eerekruis", een
blijspel met zang, „d. Goochelaar", „d. Scheerslijper", „Bij d. Boeren") en was d. stichter
der maatschappU „d. Dageraad". Zijn volledige
werken zagen v. 1882—'87 te Turnhout 't
licht. — Zijn broeder AUGUST SNIEDERS, geb.
9 Mei 1824 te Bladel, was mede een verdienstelijk letterkundige. Jaren lang medewerker
en hoofdredacteur v. 't „Handelsblad v. Antwerpen" en v. d. „Belgische Illustrate", schreef
hij bovendien tal v. schetsen, verhalen en
historische romans („d.Arme Schoolmeester",
„d. Landverrader", ,d. Dorpspastoor", „d.
Orgeldraaier", „'t Vervallen huis", „Arme
Julia", „I Jan-Klaassenspel, met levende beelden uit onzen tijd", „Verborgen geluk", een
gedenkboek v. d. oorlog, v. 1870—'71 en een
v. d. krijg v.1877—'78, „d. Speelduivel", „Oranje
in d. Kempen", „Antwerpen in brand", „d.
Kraaien zullen 't uitbrengen", „Aileen in d.
wereld", „Bloemen op 't harde pad", „Zoo
ward hij rtjk", „d. Nachtraven", „Fata Morgana", ,V1Iftig jaar geleden" en „'t Kwartier Kempenland"). Zijn „Volledige Werken"
zagen in 1876—'78 in 20 din to Antwerpen
't licht.
Snijbiet (Beta vulgaris, i cicla Koch of
Beta cicla), een waarschtjnlijk door kweeking
ontstane verscheidenheid v. Beta vulgaris Koch
(zie Beetwortel). 't Is een overblUvend gewas,
dat in onze tuinen wordt gekweekt en waarvan men 't blad, dat v. tijd tot tijd kan worden
afgesneden. als een niet onaangenaam moeskruid gebruikt.
Snijders (FRANS), een Vlaamsch dierenschilder, in 1579 to Antwerpen geb. en door
H. van Balen in d. kunst onderwezen. Reeds
vroeg koos hij zich 't genre, waarin hij een
Europeeschen naam verwierf. Een paar Saar
vertoefde SNIJDERS, die naar men meant ook
Italig bezocht heeft (wat anderen echter betwijfelen), a. 't hof v. d. aartshertog Albert to
Brussel. In d. school v. Rubens legde hU zich
op d. voorstelling v. jachten toe on ale dierenschilder bereikte hU een grootere hoogte dan
Rubens zelf. Niemand heeft ale hij d. natuur
der wilde dieren bespied on hen in d. voile
hitte v. d. strijd weteu weer te geven. Soms
koos hij rustige mornenten uit 't leven der
dieren on ook dan drukte hij zeer gelukkig
dat leven uit; maar 't grootst on onovertroffen
vertoont hij zich, waar angst en woede d.
gejaagde of jagende dieren bezielt. In den
woord SNIJDERS is d. geniaalste dierenschilder
zoowel der oudere als der nieuwere school.
ZUn hoofdwerk is misschien de zwijnenjacht
in d. galerij v. Dresden, waar 't woeste dier
in zijn dolle vaart, door woedende honden
achtervolgd, reeds vier v. hen in hun blood
heeft doen wentelen; de jagers zelf loopen
gevaar, maar een v. hen brengt juist op
dat kritieke oogenblik a. 't dier een doodelUke wond toe; terwUl op 't hoorngeschal v.
een anderen jager eon nieuwe stoet v. jagers
en honden toesnelt. Ook te Munchen, to Weenen, in andere Duitsche galerUen, to Parts
in 't Louvre on in onderscheidene Engelsche
kabinetten bevinden zich voorname schilderijen v. siirmans, dierengevechten en stillevens.
't Museum to 's-Gravenhage bezit v. hem
een groote ,Hertenjacht" en een „Keuken
met wild en groenten", met een figuur v.
Rubens; dat to Amsterdam twee stilievens
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met dood wild, groenten, vruchten on bloemen
en eon ,Jacht op krokodillen".
JordaenS, A. Janssens, Nieuland, Mierevelt,
Rubens e. a. meesters schilderden vaak d.
figuren op zUn tafereelen; terwij1 SNIJDERS
op zUn beurt d. werken dier meesters stoffeerde. Zijn werken getuigen altijd v. een
buitengewoon meesterschap over d. techniek
on v. een krachtig genie. Ook v. zUn teekeningen, meestal in rood krUt of met bister
vervaardigd, geldt hetzelfde. Een aantal v.
zijn werken is gegraveerd of gelithographeerd
door meesters uit verschill. eeuwen, o. a. door
L. Vorsterman, Bartsch, Smith en F. Barlow. Ook zouden er eigenhandige etsen v.
SNIJDERS bestaan, o. a. een serie v. 8, volgens
anderen v. 16 prentjes, met honden; maar 't
is niet zeker, dat die prenten, welke hem soms
toegeschreven worden, inderdaad v. zijn hand
SNIJDERS overl. in 1657. Zijn portret is
door A. v. DUck geijtst.
Snijdervogels noemt men Oost-Indische
vogeltjes, behoorende tot d. geslachten ortho•
tomes en prinia onder d gangvogels (passeres),
welke zich onderscheiden door een bUzonder
kunstigen nestbouw. d. 't Oudst bekende is d.
snijdervogel v. Ceylon en 't vasteland v. India
(Orthotomus sutorius L., longicauda Gmel.) Hij
kiest om zUn nestje to bouwen een heester
met tamelijk groote bladeren, plukt dan eenig
katoen v. d. katoenheester, spint 't met bek
on pooten tot een draad on naait dan twee
of drie bladeren a. d. randen met lange steken
a. elkander. In d. holte, nu tuss. d. bladeren
aanwezig, brengt hij dan katoen en veertjes
aan, tot hij een goeden grond voor d. eieren
gelegd heeft. d. Javaansche snijdervogel (Prinia
familiaris Horsf.) vervaardigt zijn nest wel
hoordzakelUk op dezelfde wijze, maar naait
met zijde, dat is met 't spinsei v. rupsen.
Snijdunsel, Zie Latuw.
Sni.k.ken is krampachtig inademen, dat
alleen bij zenuwaandoeningen, die weenen
teweegbrengen, wordt waargenomen; 't is in
zoo ver verwant met d. hik, dat beide op kram pachtige inademing berusten; maar bij 't snikken herhaalt zich d. inademing zonder tusschenpoozen verscheidene keeren, terwUl bij
d. hik slechts een inademing plaats grUpt.
Snippen. Doze vogels behooren tot d. fam.
der langsnaveligen (longirostres) in d. orde der
steltloopers (grallatores). Hun snavel is zeer
lang, tenger on recht, a. weerszljden v. een
groat' voorzien; hun neusgaten zijn doorboord
en lang en liggen a. d. wortel v. d. snavel.
Hun oogen zUn vrU groot, ver v. d. snavel
verwUderd en staan hoog in d. kop, 'tgeen
hun een zeer dom uiterlijk geeft. d. Pooten
zUn matig lang on tenger, hun voetwortels
v. voren met schilden bedekt.
d. Snippen leven v. .insecten, wormed en
slakken; enkele ook v. zaden; zU worden bij
ons in 't voorjaar en vooral in 't najaar aangetroffen, doch broaden zelden in ons land.
Men treft ten onzent vier soorten aan:
10. d. Houtsnip of woudsnep (scolopax rusticola
L.), d. grootste der soorten, v. eon dM. lengte,
met een snavel v. 3 cM. Haar kleur is op kop,
nek en rugztjde grUs,roestbruin on donkerbruin
gemarmerd; a. d. keel witachtig; op borst en
buik grip met bruine, gegolfde strepen; d.
punt v. d. staart is bruingrjjs. Daze vogel
trekt bU nacht on rigt overdag verscholen in
't bout; d. trek begint in Oct. en duurt, tot
't weer vriezend wordt. Haar voorname broedplaats is Litthauen en d. Karpathen. d. Eieren
zUn bleak roestkleurig, met grauwe stipjes.
2°. d. Poelsnip (scolopax major) is in ons land

SNI.
zeldzaam, maar broedt in Denemarken en 't
Z. v. Zweden. Zij is sets grooter en zwaarder
dan d. volgende soort; zij verschijnt gewoonlijk reeds tegen half Aug. en bltlft slechts tot
half Sept. Haar vlucht is laag, rechtuit en
minder snel dan die der
30. Watersnip (scolopax gallinago L.). Deze is
slechts 8 cM. lang, met een snavel v. 2,5 cM.
d. Kleur v. haar pooten z weemt naar 't groene.
d. Kop, die rosachtig v. kleur is, vertoont
op d. schedel twee en v. d. snavel naar elk
oog een bruine streep; hals en krop hebben
op een vaal rossen grond donkerbruine vlekken; Borst en buik zijn wit, op d. zijden met
bruine gegolfde dwarsbandjes; d. roestkleurige
staartpennen vertoonen zwarte zigzagbanden;
rug en vleugels zijn donkerzwart, met roestkleurige vlekken en strepen gemarmerd. Deze
vogel broedt in grooten getale in Groningen
en Noord-Brabant. Zijn najaarstrek heeft plaats
v. Aug. tot Oct., d. voorjaarstrek v. Mrt tot
April; ook bij trekt bij nacht, doch ligt over
dag niet tuss. 't bout. Bij 't opvliegen beschrijft
hij eerst eenige zigzaglijnen en daarna vliegt
htj rechtuit en snel, somtijds zelis vrij hoog,
't Mannetje laat zich in d. broedttjd dikwijls
4 a, 5 M. loodrecht naar beneden vallen en
maakt daarbij met d. slagpennen een eigenaardig blatend geluid. d. Eieren v. d. watersnip
zijn grtjsachtig groen met bruine vlekjes.
40. *t Bokje of d. haarsnip, ook dooverik genoemd (Sc. gallinula L.), is veel kleiner en
slechts 6 cM. lang; zij gelijkt sterk op d. vorige
soort, doch heeft puntiger en valer staartpennen, terwijl d. rug een groenen metaalglans
heeft. Doze vogel broedt zelden bij ons; zijn
vlucht is ongestadig; zijn eieren zijn kleiner
dan die der watersnip, doch overigens a. deze
gelijk.
Alle vier soorten zijn gezocht als een uitmuntend wildbraad; d. houtsnip wordt door
d. jagers 't meest gewaardeerd; door vele
lekkerbekken wordt evenwel d. gewone watersnip als fijner voorgetrokken.
Snoeien ('t) is een belangrijke kunstbewerking in d. boomcultuur, die bestaat in 't
wegnemen of 't inkorten v. takken. Men verricht deze kunstbewerking hoofdzakelijk om
d. sappen, die anders door d. afgesneden loten
zouden verbruikt worden, to concentreeren in
d. gesnoeiden boom en voorts om a. d. boom
eon bepaalden vorm to geven on om a. licht
en lucht vrijen toegang to verleenen.
Is a. d. eene zijde 't nut v. 't snoeien groot,
omdat, wanneer 't voedingsvocht over een
geringer aantal takken verdeeld wordt, deze
overvloediger voedsel erlangen en dientengevolge meer en betere vruchten zullen dragon,
a. d. anderen kant is 't waar, dat, met 't oog op
d. groeikracht, een boom eigenl. nooit to veel
bladeren hebben Ian, waarom dan ook elke
vermindering v. 't aantal dozer leiden kan tot
vertraging in d. le vensverrichtingen v. d. boom.
Terwijl dus bij onze ooftboomen 't snoeien
veelal nuttig en in 't belang v. d. vruchtopbrengst is, kan men al4 regel aa,nnemen, dat
't snoeien v. opgaand hout, waarbij 't ons niet
om d. vruchten, maar om d. houtproductie te
doen is, vaak nadeelig is.
Noemden wij 't snoeien een belangrijke
kunstbewerking, 't is tevens een moeielijke,
veel kennis en omzichtigheid vereischende
bewerking, die niet, gelijk te onzent maar al to
vaak tot schade v. menig plantsoen geschiedt,
a. onervaren handen mag worden toevertrouwd.
Wat 't snoeien v. vruchtboomen betreft,
heeft men bijv. al aanstonds to letten op
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't verschil, dat er bestaat in d. plaats, waarop
zich bij verschill. gewassen d. vruchten vormen : d. eene boom toch (bijv. d. noot) ontwikkelt zijn vruchten op 't hout v. 'tzelfde
jaar; d, andere (zooals d. wijnstok) op dat v.
't tweede; wederom andere (bijv. appel- en
pereboomen) op dat v. vorige jaren. Van
groot belang is mede d. ttjd v. 't jaar, waarin
men snoeit; geschiedt dit nl. niet op d. juisten
tijd, dan gaat er veel voedingsvocht verloren,
doordat dit uit d. uiteinden der afgesneden
takken vloeit; men denke bier slechts a. 't
zoogenaamde bloeden v. d. wijnstok, dat, wanneer 't lang aanhoudt, zelfs d. dood v. 't gewas ten gevolge kan hebben.
d. Tijd voor 't snoeien valt doorgaans in
't midden v. d. winter of v. d. zomer; in d.
eerste snijdt men 't overtollige bout wog,
in d. laatste let men meer op d. onderlinge
verhouding der takken en d. betrekking v. d.
vruchten tot 't licht.
Met d. naam ringen of ring-snoeien bestempelt men een kunstbewerking, welke
hierin bestaat, dat men d. takken der vruchtboomen voor een gedeelte rondom v. hun
schors berooft. Dit heeft ten gevolge, dat 't
sap, verhinderd om door d. binnenste cellen
v. 't schorsgedeelte neer to dalen, zich boven
d. ontbloote plek of d. ring ophoopt; door deze
ophooping v. sappen komen er spoediger en
meer bloemen en vruchten a. 't boven d. ring
gelegen gedeelte v. d. tak dan anders 't geval zou geweest zijn. Behalve om meer vruchten to erlangen, wordt 't ring-snoeien ook
wel bij eenige sierplanten in practijk gebracht
om meer bloemen to verkrijgen. 't Spreekt
echter wel vanzelf, dat doze kunstbewerking
niet dikwijls a. een boom ban verricht worden, zonder dat deze daardoor aanmerkelijk
benadeeld wordt, verzwakt en in kwijnenden
toestand geraakt; zijn d. ringen niet groot
genoeg, dan wordt 't beoogde doel niet bereikt; en, zijn d. randen der wond to ver v.
elk. verwijderd, dan is doze ongeneeslijk. Om
dit nadeel is 't ring-snoeien in weerwil v. zijn
niet zelden belangrijke uitkomsten weinig in
gebruik.
Wat 't snoeien v. opgaand hout betreft is
in d. regel 't boven door ons uitgesproken
oordeel v. waarheid, dat nl.'t snoeien meestal
nadeelig is, en tevens is 't waar, dat er bij ons
over 't algemeen te veel en slecht gesnoeid
wordt. d. Gevoelens omtrent 't al of niet noodige on nuttige v. 't snoeien v. opgaande
boomen zijn intusschen verdeeld: terwijl velen
met ons v. oordeel zijn, dat om eon grootere
houtproductie to verkrijgen or ook een grootere hoeveelheid blad vereischt wordt en dat
't daarom raadzaam is, zoo weinig mogelijk
to snoeien, zijn anderen v. mooning, dat 't
bout door d. vele takken lijden zou, daar
deze noesten zouden achterlaten en ten koste
v. d. stain groeien; zij achten 't daarom geraden, een aantal takken to verwijderen, waardoor men belet, dat d. boom, gelijk men zegt,
to veel in d. takken groeit. Ook zijn velen v.
oordeel, dat door 't snoeien d. gaafheid en d.
rechtheid v. d. stam bevorderd wordt.Laatstgenoemde denkbeelden berusten echter op
een dwaling, voortgekomen uit onbekendheid
met d. groeiwijze der boomen. 't Zou ons to
ver voeren, bier in een ontwikkeling to treden v. 'tgeen voor d. waarheid dozer uitspraak plait; zij, die er nader over wenschen
ingelicht to worden, verwijzen wij naar 't
geschrift v. Dr. J. Wttewaal, Over het
nadeelige v. het snoeien v. opgaande boomen", alsmede n. 't straks to noemen work

SNO.

44

v. R. W. Boer. Echter wane men niet, dat
't snoeien der opgaande boomen altad een
handelwaze is, welke niets dan nadeel aanbrengt; dan toch zou er maar een en dat wel
een zeer eenvoudig voorscbrift bestaan, nl.
't snoeien geheel achterwege to laten en
d. boomen zich altad vra en onbelemmerd
to laten ontwikkelen. Neon, 't snoeien kan
bepaald noodzakelijk zijn.Wenscht men bay.
een tot op zekere hoogte onverdeelden stam,
en vertakt daze zich to laag btj d. grond, dan
moat men hierin tadig door snoeiing voorzien. Groeien d. benedenste, meer beschutte
takken v. een boom stark en onbelemmerd
uit, terwal d. a. d. wind tilootgestelde kruin
achtfirlijk blijft dan dient d.. to stork° ontwikkeling der onderste takken to worden getemperd en is 't snoeien noodzakelijk, om to
beletten, dat d. top v. d. boom steeds minder
sappen ontvange, kwijne on ten laatste
sterve. d. Lager staande takken v. d. boomen
kunnen ook elders, om verschill. redenen,
dikwijls niet duurzaam behouden blijven,
bay. Wigs wegen en paden, waar za 't verkeer
belemmeren, of als zij d. veldvruchten op
aangrenzende akkers benadeelen; dan moeten
d. stammen tot op zekere hoogte worden
opgesnoeid. Waar men een aanplanting heeft
v. opgaand hout en onderhout, is 't volstrekt
noodig 't eerste betrekkelak hoog op to
snoeien. Ook in zuiver opgaande bosschen
kan 't snoeien niet vermeden worden en mogen d. lager zittende takken niet voortdurend gespaard worden; daze toch sterven,
althans voor een groot gedeelte, allengs af
on vallen in hun geheel af of er blijven
doode stukken v. a. d. stam zitten, die na,
verloop v. tad door 't levende bout worden
ingesloten en d. waarde v. dit laatste zeer
verminderen ; dan is 't natuurlijk veel beter
daze onderste takken bijttjds gaaf en glad,
tot 't 't minst mogelijke nadeel v. d. boom,
door snoeiing to verwijderen. Wanneer men
moat snoeien, dan vermijde men echter steeds
d. boom op eons v. to veel takken to berooven; men verrichte doze kunstbewerking met
't noodige overleg on d. vereischte nauwlettendheid en zorge ervoor, dat d. gaaf heid der
stammen zoo veel mogelijk behouden
Voor verdere bazonderheden verwtjzen wij
naar R. W. Boer, „B dragon tot d. kennis
der houtteelt" (1857), „Rapport der Commissie
over 't snoeien der boomen en derzelver behandeling" (1854), en Jhr. Mr. D. T. Gevers,
„Over het snoeien v. opgaande boomen".
Snook (ANDRugs), een Nederl. tooneelspeler, in 1766 to Rotterdam geb. Vroeg zijn
vader verloren hebbende, die een weduwe
met 6 kinderen in bekrompen omstandigheden
achterliet, zocht ha met zijn zusters op nog
jeugdigen leefttjd een bestaan in 't geven v.
tooneelvoorstellingen, eerst in een afzonderltjk lokaal, vervolgens in d. door hen gehuurden schouwburg te Rotterdam. d. Staatsgebeurtenissen v. 1793 deden hun 't besluit nemen,
in d. Zuidelljke Nederlanden bun geluk to
beproeven; doch • na d. omwenteling v. 1795
keerden d. broader on zijn zusters naar hun
vaderstad terug, wear z j, geltjk mode to Amsterdam, in 't tooneelgebouw „Utile et amusant", meermalen on met zooveel baval optraden, dat 't bestuur v. d. grooten Amsterdamschen schouwburg hen a. zich verbond. Van
toen af ward on blest stroax 't aieraad v. 't
tooneel der hoofdstad, vooral uitmuntende in
't hooge treurspel. Begaafd met een krachtige
gestalts en een voile, zeer welluidende en
huigzame stem, geoefend in een indrukwek,
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kend, nooit overladen gebarenspel, diep indringende in d. karakters, die hij voorstelde,
wekte hij d. bewondering v. allen, die hem
zagen, zelfs die v. d. grooten Talma, ofschoon
daze d. Nederl. taal niet machtig was. HO
wist d. toeschouwers zoodanig mede to slepen, dat men zijn reeds gevorderden leeftijd
geheel vergat, als ha in zip laatste levensjaren een jeugdig persoon voorstelde. Echter
speelde hij, op jaren gekomen, zulke rollen
slechts zelden meer. $NOEK overl. te Amsterdam, 3 Jan. 1829, on is aldaar begraven in d.
Zuiderkerk, waar een gebeitelde zerk zijn graf
aanwtst.
Snook (Esox lucius L.). d. Snook behoort
tot eon familie v. visschen, die naar hem d.
naam snoekachtigen voert en in d. onderorde
der weekvinnige visschen to huis behoort. Zij
zijn voornarnelOk gekenmerkt door een langwerpig, dik lichaam met langen romp en korten
staart, ten gevolge waarvan d. aarsvin en d.
rugvin ver naar achteren liggen. Onze inlandsche snoek heeft d. voorkop even lang als
d. kop achter d. oogen en d. onderkaak voor
d. bovenkaak uitstekende. d. Staart neemt
't kleinste vierde deel v. 't lichaam in; d.
staartvin is groot en diep gevorkt, d. buikvinnen hebben negen stralen. d. Bek is tot
onder d. voorrand der oogen gespleten en
met talrake, puntige, kleine tanden a. d.
onderkaak, 't middenkaaksbeen, 't ploegschaarbeen, d. gehemelte- en keelgatbeenderen,
d. tong on d. kieuwbogen gewapend. Aan d.
zijden der onderkaak ontwaart men groote
en krachtige tanden. d. Schubben v. dozen
visch zijn zeer klein. d. Rugzijde der huid is
donker olijfgroen, met groene en geelachtige
vlekken; d. zijden zijn geelachtig groan en
d. buik is vuil wit; d. borst- en d. buik vinnen
zijn lichtbruin, d. overige vinnen donkerder,
met groengele en witte vlekken.
Algemeen bekend is d. vraatzucht v. d.
snook, waarom men hem wel d. wolf der
zoete wateren noemt; hij verslindt niet alleen
visch en kikvorschen, maar ook kuikens v.
watervogels en rattan. Hij kan zeer oud on
zeer zwaar worden ; men vangt somtijds
snoeken v. 14 a 15 KG. d. IOW v. d. snook
valt gewoonlijk in Maart, somtijds echter
reeds in Februari. Algemeen wordt 't vleesch
v. dozen visch voor een smakelijk gerecht
gehouden.
Snorri Sturluson. Daze beroemde Noordsche geschied- on letterkundige ward in 1178
op IJsland geb. Na ten huize v. d. destijds
geleerdsten zijner landgenooten, een kleinzoon v. d. vermaarden Sa,mund, ztjn opvoeding
genoten en door zip huwelijk met een zeer bemiddelde vrouw zeker aanzien verkregen to
hebben, ward hij eerst landrechter op .zijn geboorte-eiland, later dross in Noorwegen en,
nadat hij eenigen tijd op IJsland had doorgebracht ter beslechting eener familie-veete, in
datzelfde land jarl of gerichtsgraaf. Nadat hij
dit ambt eenige jaren waargenomen en zich
als volksdichter, inzonderboid als lofdichter
ter eere v. zijn begunstiger, d. voormaligen
jarl (toen hdrtog) Skule, onderscheiden had,
keerde hij nogmaals n. IJsland terug, waar
ha 22 Sept. 1241 door zijn schoonzoons Solbein en Gissur verslagen ward.
Zan hoofdwerk draagt d. titel „Eleimskringla" (wereldkring), ztjnde een Noordsche
geschiedenis, samengesteld uit oorkonden, bestaande in levensbeschravingen en geslachtstabellen v. personen en famili6n, volkszangen
en mondelinge, benevens schrifteltike overleveringen. Deze geschiedenis neemt Naar
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aanvang in d. donkeren mythentijd en loopt
tot Magnus Erlingsson, koning v. Noorwegen,
die in 1177 overl. Lang bestond dit werk enkel
in handschrift; 't werd eerst in 1697 en volg.
te Stockholm uitgeg. door Peringskiold, onder
d. titel: „Heimskringla, elles bnorre Sturlusons Nordlanske K onunga Sogor, sive Historiae regurn Septentrionalium, a Snorrone Sturlonide, ante secula V, patrio sermone antiquo
conscriptae, ex Mss. Codd. ed., versione gemina, notisque brevioribus illustr" (5 dln). Lit
werk is vervolgd door 's schrijvers tijd- en
landgenoot Karl, abt v. Thingeyri, met 't
leven v. d. in 1202 overl. koning Sverrer.
Zeer waarschtjnlijk is SNORRI STURLUSON
ook d. verzamelaar, zoo niet gedeeltelijk d.
opsteller v. 't eerste en 't derde gedeelte der
tweede of jongere Edda (zie dat art.). Eindelijk vervaardigde hij d. zoogenoemden „Sleutel der Wijzen", „Hattalykil", zijnde een verzameling v, twee lofdichten op hertog $kuli,
benevens drie andere op koning Hakon. Bask
heeft daarvan een uitgave bezorgd onder d.
titel: „Snorra-Edda asamt skulda" (1818).Deze
liederen maken een gedeelte der oudere Edda
uit. Of d. „Drapur", bestaande uit verschill.
lofdichten v. SNORRI sTuaLusoN, uitgeg. zijn,
dan wel of dit work alleen in handschritt
bestaat. is ons niet bekend.
Snottolf (Cyclopterus lionpus L.). d. Snottolf is een zeevisch, behoorende tot d. onderorde der stekelvinnigen (acanthopteri) in d.
orde der beenvisschen (teleostei) en bijzonder
merkwaardig doordien zijn buikvinnen vervangen worden door een flauw uitgeholde
schijf, liggende tegen d. borst, met welk
orgaan hij zich a. rotsen en steenen kan
vastzuigen. Hij wordt 1/ 2 M. lang en heeft
een hoog lichaam, met middelmatigen kop,
kleine oogen en kleinen mond. Zijn huid is
niet met schubben, maar met ruwe, beenige
korreltjes bezaaid en met zeven rijen v.
grootere kegelvormige knobbels bezet. Zijn
geraamte is nagenoeg geheel kraakbeenig;
zijn borstvinnen zijn afgerond en korter dan
d.. kop, maar loopen ver naar voren en tot
under d. keel voort; d. eerste rugvin ligt bijna
geheel verscholen under d. huid; d. staartvin
is recht afgesneden. In d. rijtijd is deze visch
zeer fraai gekleurd. Buik en vinnen zijn dan
oranjekleurig; d. overige deelen bruinachtig
geel met oranje, purperrood en blauw, in
verschill. tonen gemarmerd, d. oogen hoogrood. Na d. rijtijd worden deze kleuren
flauwer. Bij ons wordt d. snottolf niet gogeten,
ofschoon hij niet zelden gevangen wordt.
Snowdon, een berg in Engeland, d.
hoogste v. 't prinsdom Wales, 1094 M. of
3500 voet boven d. zee gelegen. Op d. top v.
dezen „Engelschen Rigi" overziet men 2!3 v.
d. Iersche Zee, 't eil. Man, 't eil. A nglesea
met d. Menaystraat en d. Kokerbrug daaroverheen, d. stad Liverpool met een deel der
Mersey, benevens een gedeelte v. Lancastershire.
Soane (JoHN), een Engelsch architect, in
1752 te Reading, in Berkshire, geb. Al spoedig
maakte hij groote vorderingen in zijn yak en
Dance, zijn meester (d. bouwmeester v. Mansion-House), zag zijn leerling nog als onmondig jongeling met d. groote prijsmedaille der
academie vereerd. Daze medaille verschatte
hem tevens 't voorrecht v. drie jaar lang in
Italie te mogen reizen, waar hij ijverige studien maakte, die hij gedeeltelijk overzond
naar zijn vaderland, waar zij zijn roem bij
voorbaat vestigden. d. Eerste gelegenheid om
zich te onderscheiden bood hem 't gebouw
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der Bank, dat, in 1777 naar d. teekening v,

Samson en Taylor begonnen, in 1788 naar d.
plannen v. SOANE werd voltooid. Er zijn vele
en rechtmatige aanmerkingen op d. uit- en
inwendige inrichting geruaakt, maar een groot
gedeelte daarvan komt voor rekening v.
SOANE'S voorgangers. Ondanks alle gebreken
blijft 't een merkwaardig gebouw, dat soANE's
roem binnens- en buitenslands vestigde en hem
een menigte andere werken deed opdragen.
soANE is ook d. bouwmeester v. Burnhall en
v. 't nieuwe gebouw voor d. rechtbank v.
koophandel. In 1806 volgde hij Dance op als
professor a. d. Koninkluke Academie en v.
dien tijd of wijdde hij d. meesten tijd a. 't
onderwijs en d. uitgave v. eenige architecto.
nische werken. Bovendien leverde hij nog
eenige ontwerpen voor gebouwen, die als
groote meesterstukken worden geroemd. In
1822 leidde hij d. bouw der uitbreiding v. 't
Westminster-paleis; ook 't landhuis Skolisham werd door SOANE gebouwd, evenals
menig ander adellijk landhuis. In d. laatsten
tijd zijns levens legde hij een kostbare kunstverzarneling aan, waarin antieke en middeleeuwsche fragmenten v. sieraden v. hooge
zeldzaamheid en waarde voorkwamen, o. a.
een sarcophaag v. albast, geheel met reliefs
bedekt, uit d. verzameling v. Belzoni af komstig en voor 2000 p. st. door SOANE aangekocht. SOANE legateerde doze kostbare verzameling a. d. staat en bestemde daarenboven
80 000 p. st. voor 't onderhoud daarvan. Jammer, dat hij zijn zonen en kleinzonen daardoor tot artnoede veroordeelde. Hij was lid
v. een aantal Europeesche academien en overl.
in 1837.
Sobiesky (JOHANNES III), koning v. Polen
en een der grootste veldheeren uit d. 17e
eeuw, werd 2 Juni 1624 (volgens anderen 1629)
geb. op een kasteel in 't gebied v. Olesko, op
d. grenzen v. Lithauwen on Polen. Hij ontving zijn eerste opvoeding v. zijn vader, Jacob
Sobiesky, die hem bekwaam maakte om d.
groote rol to spelen, waarvoor hij bestemd
was. SOBIESKY ging daarna met zijn brooder
Marcus op reis en kwam o. a. ook to Parijs
tijdens 't bestuur v. Mazarin. d. Overwinningen v. Turenne en Conde waren toen in aller
mond on SOBIESKY wilde zijn krijgskundige
loopbaan under die uitmuntende veldheeren
beginnen. Hij verzocht on kreeg eon aanstelling als mousquetaire in 't militaire huis v.
Lodewijk XIV en maakte daarna verschill.
reizen door Europa. Nadat hij bij zijns vaders
dood in 1648 n. Polen teruggekeerd was, vond
hij in herhaalde oorlogen spoedig gelegenheid
um zich te onderscheiden, zoodat hij d. schrik
der Tataren en Kozakken genoemd werd. In
1665 werd hij grootmaarschalk v. d. kroon en
in 1667, nadat hij d. Tataren overwonnen en
d. Kozakken v. d. Oekraine vernederd had,
groot-hetman v. d. kroon on woiwode v.
Krakau, zoodat hij toen d. eerste militaire
en burgerlijke bediening in zijn persoon vereenigd zag. Koning Johan Casimir moest
spoedig daarop d. kroon nederleggen en
SOBIESKY bleef niet vreemd a. d. kuipertien,
die steeds bij d. keuze v. een nieuwen regent
plaats hadden. Intusschen werd Michael Koribut verkozen en SOBIESKY door nieuwe onlusten in d. Oekraine weer to velde geroepen.
Hij bedwong die spoedig; in 1672 had hij nog
grootere verdiensten in d. oorlog tegen Turktje. Hij sloeg d. Tataren bij Kaloesz on it
Turken (11 Nov. 1673) bij Choczim. 't Vertrouwen op SOBIESKY steeg daardoor zoodanig,
dat hij 19 Mei 1674 tot koning verkozen word.
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BO uitzondering werd hem vergund tevens
't opperbevel over 't leger te blijven voeren.
bleef niet lang to Warschau, maar
vertrok reeds in Aug. naar 't leger, zuiverde
d. Poolsche Oekraine v. Turken, ontzette in
1b75 d. vesting Trombojola en sloeg d. Tataren 24 Aug. bij Lemberg, waardoor hij d.
Turken tot d. terugtocht noodzaakte en tUd
kreeg, om zich met zijn gemalin L Febr. 1676
to Krakau te laten kronen. Hier noodzaakte
men hem d. veldheersstaf neer te leggen,
dien hij a. Demetrius Wisnowieczi overgaf.
Intusschen voerde hij Loch nog in tzellde
jaar een klein leger to velde en werd hij in
zijn verschanst kamp v. Zurawno door 210 000
Turken en Tataren belegerd. Met slechts
10 000 man verdedigde hij zich zoo hardnekkig, dat d. vUand zelfs vredesvoorslagen deed,
die een voor Polen gunstigen vrede ten gevolge hadden. ZUn genegenheid,voor Frankrijk nam intusschen zeer of en hij beide meer
over tot een verbond met Oostenrijk. In 1682
kwam dit dan ook tuss. hem en keizer Leopold I tot stand en 't werd door d. paus zelf
bekrachtigd. Reeds in 't volgend jaar vond
SOBIESKY gelegenheid om d. voorwaarden v.
dat verbond to vervullen. d. Turken belegerden
sedert 14 Juli 1683 Weenen, dat door graaf
Starhemberg met 20 000 man tegen bijna
300 000 Turken verdedigd werd. SOBIESKY
voegde zich met 30 000 Polen, d. keurvorst
Johan George III met 11 000 Saksers en omtrent 2000 Beieren, Zweden en Franken bij 't
zwakke Oostenrijksche leger, dat door d. hertog v. Lotharingen werd aangevoerd. SOBIESKY
werd eenstemmig tot opperbevelhebber benoemd en 12 Sept. had 't ontzet v. Weenen
plaats en werd 't Turksche leger totaal verslagen. Den 13den rukte •SOBIESKY als overwinnaar binnen Weenen, doch hg word door
d. keizer zoo ondankbaar ontvangen, dat hij
dadelijk zijn leger terugvoerde. In 1686 deed
SOBIESKY een tocht in Moldavia en Walachije,
die evenwel geen belangrijke resultaten opleverde. TerwUl buiselUke oneenigheden zijn
laatste levensdagen verbitterden, werd ook
41. oorlog tegen d. Tataren zonder groote gevolgen gevoerd en SOBIESKY had 't verdriet
zoowel binnens- als buitenslands slechts vijanden v. zijn geslacht to zien, die, zijn vroegere,
roemrUke daden vergetende, er slechts op uit
waren, d. troonsopvolging in zijn geslacht to
beletten. Een beroerte maakte 17 Juni 1696
een einde a. zijn roemvol leven. ZUn drie
zonen stierven in vergetelheid en met hen
ging d. grootste naam to niet, die in d. geschiedenis v. Polen voorkomt. Men zie over
hem: Coyer, „Histoire de Jean Sobiesky"
(3 dln, 1761), Salvandy, „Histoire de Pologne
avant et sous le roi Jean Sobieski" (1829, 3
dln) en „Lettres du roi de Pologne Jean Sobieski a la reins Marie Casimire pendant la
campagne de Vienne" (1826).
Sociaal democratie is d. naam v. een
richting in 't maatschappelUk leven, die door
een omverwerping v. d. bestaande burgerlUke
en staatkundige toestanden d. lotsverbetering
der lagere arbeidende klasse ten doel heart.
Haar streven is nauw verwant a. 't communism en 't socialisme (zie die art.), hear einddoel is gelegen in d. vernietiging v. 't kapitaal en d. opheffIng v. alle onderscheid in
rang on stand. d. Uiterste linkerzUde der
sociaal-democraten wordt gevormd door d.
anarchisten, die noch overheid, noch eigendom erkennen en evenmin v. een God als v.
een vaderland, v. geen huwelUk, noch huisgezin willen weten. Zij zoeken hun heillooze
SOBIESKY

-
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beginselen in toepassing to brengen met woest
geweld en deinzen voor geen misdaden terug..
Tot hun hoofdaanvoerder behoort MOST (zie
dat art.), tot d. rampen, door hen teweeggebracht, behooren d. woelingen der Nihilisten
en der Fenians (zie die art.).
Socialiszne is d. naam v. een maatschappelijk stelsel of liever v. d. richting,
welke als een uitvloeisel v. d. groote Fransche revolutie to voorschijn trad en ten
doel had 't meer on meer veld winnende pauperisme to bestrijden en uit to roeien. Men
had ondervonden, dat d. schoonklinkende be'often der Fransche revolutie niet waren vervuld en dat men na d. vai v. Napoleon nog
verder v. d. verwezenlijking der hooggeroemd e
golijkheid en broederschap verwijderd was
dan weleer. d. Geringere volksklassen hadden
wel is waar staatkundige rechten verkregen,
die zU vroeger nooit hadden gekend; maar,
terwij1 onder d. vroegeren toestand hun
meerdere ondergeschiktheid a. d. bevoorrechte
standen, die zich thans v. alle macht en
invloed beroofd zage.n, tevens ten gevolge
gehad had, dat ook d. zorg voor hun matericele belangen minder zwaar op hen drukte,
waren zij nu geheel a. hun lot overgelaten
en moesten zij geheel op zich zelf vertrouwen. d. Verdeeling v. d. grondeigendom, vooral
door d. afschaffing v. 't erfrecht v. eerstgeboorte teweeggebracht, maakte weldra v. d.
gezeten boer een daglooner, terwijl in d. steden d. arbeiders- on d. handwerksstand niet
meer werden beschermd door 't gildewezen,
zoodat er een opeenhooping ontstond v. broodzoekende handwerkslieden, die veelal genood•
zaakt werden, in d. fabrieken tegen een karig
loon, ten gerieve v. d. sedert d. revolutie opgekomen middelstand een vermoeiend en
vaak ongezond en zedeloos leven te leiden.
Naarmate verschill. andere oorzaken, zooals
d. vermindering der waarde v. 't geld, d.
zich ontwikkelende industrie on d. toenemende weelde, medewerkten tot d. verergering v. d. toestand der zoogenaamde proletariers, deden zich luide stemmen hooren, die
d. toestand openlijk verkondigden, d. oorzaken
daarvan trachtten op to sporen en d. middelen aanwezen tot verbetering. Zoo ontstond
't eerste zoogenaamde communistisch stelsel
v. Baboeuf, die beweerde, dat alle gronden
en goederen gelijkelijk onder alie menschen
verdeeld moesten worden. ZUn aanhangers
predikten 't ruwste materialisme on bevalen
d. onbeperkte opvolging der natuurwetten
aan, terwij1 zIj genot beschouwden als 't
eenige levensdoel, waarnaar d. mensch to
streven heeft. Een groote wijziging ondergingen d. communistische leerstellingen sedert
Proudhon, die d. eigendom in zoover in bescherming nam, dat 14, met oPheffing v. 't
erfrecht, a. ieder wilds laten, wat hij door
zijn verdiensten had verworven.
't Eigenl. socialisme, waarvan Fourier (1772
t. 1837) als d. stichter kan worden beschouwd,
is hierin v. 't communisme onderscheiden,
dat 't, zonder aanranding v. d. eigendom, door
een harmonische vereeniging v. geestelijke en
physische krachten een maatschappelUke harmonie wit bewerken. Volgens Fourier is 't
ongeluk v. d. wereld toe to schrOven a. d.
verbreking der harmonie en is 't d. plicht der
menschen, daze door onderlinge eamenwerking tot den en 'tzelfde doel weer to herstellen. In d. pleats v. 't familie- en 't gemeenteleven wenschte hij een vereeniging tot stand
to brengen v. eenige honderden gezinnen. die
alien in eon groot gebouw bijeen leven, walk
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gebouw met d. daartoe behoorenden grond
„phalanstere" genoemd word; d. arbeid moest
dan naar ieders vermogen verdeeld worden
en er zouden klassen worden ingesteld bijv.
voor wetenschappen, huishouding, kerbouw
enz. Een gekozen raad v. Ouden zou alles besturen. Word zoodanige vereeniging, „phalanx" geheeten, werkelijk tot stand gebracht,
dan zouden, zoo meende Fourier, alle menschelijke hartstochten, alle onrust, alle onderdrukking, in eon woord alle menschelijke
ellende daaruit voor good zijn buitengesloten.
Geen wonder, dat Fourier in eon openlijke aankondiging eon rijk pnilanthroop uitnoodigde,
hem eon kapitaal v. f 1 000 000 to schenken,
daar hij a. d. voortreffelijkheid v. zijn systeem
niet twijtelde en ervan overtuigd was, dat
zijn voorbeeld overal zou worden nagevolgd.
Men verhaalt, dat hij 12 jaar lang to vergeefs
elken dag op 't door hem opgegeven uur naar
d. daartoe door hem bepaalde plaats wandelde, om to zien of d. menschenvriend met
't millioen ook verschenen was. Een beroemd
aanhanger v. Fourier was V. Considerant, die
't systeem v . Fourier tegen vele aanvallen
verdedigde, doch 't tevens v. vele gebreken
on verkeerde voorstellingen zuiverde.
In Engeland word 't socialisme voornamelijk bevorderd door d. bemoeiingen v. d. fabrikant Owen, wien inderdaad 't lot aner eigen
arbeiders zeer ter harts ging en die door 't
stichten v. armen-, bewaar- en zondagsscholen
veel heoft bijgedragen tot d. zedelijke verbetering v. 't opkomende geslacht uit d. zoogenaamden vierden stand. Weldra echter verloor hij in zijn vaderland alle vertrouwen,
toen hij, zich op godsdienstig gebied begevende, verklaarde, dat d. aarde 't doel moest
zijn v. alle menschelijk streven on dat d.
voorstellingen omtrent d. hemel bedriegerijen
waren, dat 't huwelijk eon verkeerde installing was en dat iedereen kon leven met wie hij
wilds; terwij1 hij eindelijk d. leer v. 't Christendom op zij stelde, om d. oorspronkelijke
reinheid en volmaaktheid v. d. mensch to bewtjzen, die enkel door armoede on ellende in
onvolmaakten toestand was geraakt.
Een bijzondere afdeeling v. 't socialisme
was 't Saint-Simonisme (zie dat art.).
Met recht wordt a. 't socialisme v. Fourier en
d. zijnen verweten, dat 't d. menschelijke natuur
uit eon idealistisch oogpunt beschouwt, dat't
goon aandacht schenkt a. d. menschelijke hartstochten on bedorvenheden en dat 't, in plaats
v. d. zedelijke verbetering v. d. mensch (in
wien d. oorsprong v. 't kwaad moot gezocht
worden) a. to bevelen, alle ongeluk uit d.
wereld wil doer verdwijnen, zonder to bedenken, dat d. mensch zelf daaraan schuld heeft.
Zoodoende is dit socialisme terecht eon
philanthropie genoemd, welke zich, zoowel wat
't doel als wat d. middelen betrett, op eon dwaalweg bevindt. Intusschen hebben mannen als
Karl Marx, Lassalle, Liebknecht on Rodbertus
eon nieuw socialisme opgeworpen, dat in
menig opzicht v. d. leerstellingen der oudere
socialisten afwijkt. Men zie d. werken, bij
genoem de art. (Marx, Lassalle enz.) aangehaald,
en bovenal Quack, „d. Socialisten; personen
on stelsels" (1875 e. v.), Laveleye, „Le socialisme contemporaine" (1881), en Schaffle,
„Quintessenz des Sozialismus" (13e dr., 1891).
Societeits-eilanden,
Zie . Gezelschaps-

eilanden.
Socinianen is d. gebruikelijkste benaming ter aanduiding v. hen, die geacht
worden d. godsdienstbegrippen a. to kleven,.
welke in d. tijd der kerkhervorming inzonder-
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heid zijn voorgedragen door d. beide sozzires.
oom on neef, LAELIUS en FAUSTUS, doorgaans
met eon Latijnschen uitgang SOCINUS genoemd.
d. Eerstgenoemde, LAELIUS SOCINUS, in 1525
to Siena gob., beoefende met room d. rechtsgeleerdheid. Zijn vorschende geest deed hem
d. H. Schrift ter hand nernen, doch dit bracht
hem tot zooveel twijfel aangaande verschill.
gedeelten der kerkleer, dat hij besloot tot eon
reis n. L)uitscliland en Zwitserland, ten einde
tot meer licht on zekerheid to geraken door
samenspreking met mannen, die ook buiten
hun vaderland als hervormers v. d. misbruiken en misvattingen der kerk vermaard
waren. Eenigen tijd hield hij zich to Wittenberg op, waar hij d. genegenheid v. Melanchton
verwierf door zijn letterkundige studien,
maar overigens zijn godgeleerde denkbeeld en
voor zich zelf hield. Vandaar begaf hij zich
naar Polon, waar hij eenige geestverwanten
aantrof, doch, met 't voorbeeld v. Servetus
(zie dat art.) voor oogen, zijn gevoelens slechts
in 't geheim verkondigde. Na veel omz \Teryens overl. hij to Zurich, 16 Mei 1562. Zijn
neef FAUSTUS SOCINUS, gob. to Siena 5 Dec.
1539, was made reeds als jongeling door onderzoek tot veel twijfel ten opzichte der kerkleer geraakt en doze werd aanmerkeltjk versterkt door 't lezen der nagelaten papieren
v. zijn bovengenoemden oorn, welke, na diens
dood, in zijn handen vielen. Hij trachtte, zich
to Florence ophoudende, zijn leerstellingen
door naamlooze geschriften ingang to verschaffen, maar ontging d. scherpen blik der
inquisitie niet, die hij ontweek door n. Bazel
to vluchten. Na zich aldaar verder in d. godgeleerdheid geoefend to hebben, vertrok hij
n. Zevenburgen, waar hij vele geestverwanten aantrof, en vandaar n. Polen, waar d.
opvatting v. d. christelijke geloofswaarheid,
tot walker aankleving hem zijn studien gebracht hadden, eon menigte aanhangers telde,
zoodat er gansche gemeenten v. bestonden.
Daar bij echter v. doze in sommige opzichten v. gevoelen verschilde on zijn denk beelden meer geminacht dan bestreden worden,
berokkende hij zich veel verdriet. Bovendien
had hij zijn bezittingen verloren en word hij
v. verschill. zijden bedreigd ; dienvolgens
verschool hij zich in eon dorp bij Krakau
latj eon Poolsch edelman, to wiens huize hij
3 Mrt 1604 overl.
d. Leer der Socinussen is in 't algerneen
't rationalisme, 'twelk men reeds in d. oude
kerk aantrof on dat na d. kerkhervorming en
in d. grondstellingen v. doze nieuw voedsel
vond: verwerping nl. v. al wat boven d. rede
gaat on met haar in strijd is, zoodat d. geloofswaarheden, in d. H. Schrift voorgedragen, alleen in zoover worden aangenomen als
zij binnen 't bereik en onder d. toestemming
der rede vallen. Doch doze grondstelling
leidde destijds tot gansch andere gevolgtrekkingen dan bij 't hedendaagsche rationalisme.
d. Catechesis Racoviensis bijv. , d. authentieke
uitdrukking v. 't Socinianisme, houdt niet
alleen d. wonderen on d. eigenl. opstanding v.
Jezus Christus uit d. dood vast, maar leidt ook
uit beide eon bewijs of voor zijn goddelijke
zending, zonder in d. wonderen of die opstanding jets onredematigs to vinden. Maar d. eisch
der „rede" bepaalde zich ook tot waarheden
en strekte zich geenszins uit tot feiten. Daarom
was bij d. Socinussen en hun volgelingen 't
voorn. struikelblok gelegen in d. beschouwing v. d. persoon v. Jezus Christus, welke
men reeds bij Paulus Samosatenus en in 't
algemeen bij d. geheele oude Oostersche kerk
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aantreft, nl. zUn hoogere natuur. Daar 't Socinianisme, vooral op grond v. Gods eenheid,
d. Heiland, wat zUn persoonlUk wezen betreft,
slechts voor een mensch houdt, verwerpt 't
d. zoogenoemde Drieeenheid en, terwUlandersdenkenden d. Socinianen uit Bien hoofde Antitrinitari6rs noemden, wilden zU zelven 't liefst
Unitarit5rs heeten. Daar echter dit geschil over
d. al of niet aan te nemen goddelUke natuur —
of beter: volstrekte godheid, eenswezendheid
met d. Vader — 't groote keerpunt was, d.
spil, om welke zich alles bewoog, werden
ook na d. tijd der stichters v. 't Socianisme
eigenlijk diegenen als Socinianen aangeduid,
die deze volstrekte godheid v. d. Christus als
tweeden persoon in d.Drie6enheid ontkenden.
En, omdat bij d. algemeene overtuiging der
Protestantsche kerkgenootschappen hieromtrent d. Socinianen geacht werden zich door
hun gevoelens ernstig to vergrUpen a. d. eerbied, welken d. Christenheid a. haar Hoer
verschuldigd is, werden d. Socinianen als onduld bare scheurrnakers aangemerkt ook daar,
waar men verschil v. inzichten in d. ChristelUke waarheid met voorbeeldige verdraagzaamheid huldigde, zoodat in ons vaderland,
waar vroeger d. Hervormde kerk wel d. heerschende was, maar toch 't bestaan v. andere
kerkgenootschappen openbaar of oogluikend
word toegelaten, 't Socinianisme met alle
mogelijke kracht word geweerd en d. Socinianen bedreigd werden met plakkaten v. d.
hooge regeering, herhaaldelijk afgekondigd
en met klem gehandhaafd. Aldus was 't ook
in d. meeste landen gesteld; Polen en 't Zevenburgsche maakteii daarop alleen een uitzondering, zoodat aldaar 't Socinianisme steeds
gebloeid en sun gemeenten gehad heeft.
Tegenwoordig vindt men d. eigenlijke Unitarische gemeenten ook in grooten getale in d.
Vereenigde Staten v. Noord-Amerika, waar
er d. vermaardste godgeleerden en kanselredenaars, o. a. Channing, toe behooren.
Overigens kan in die landen, waar d. Protestantsche geest zich in d. dogmatische inrichting der kerkgenootschappen handhaaft,
v. geen afzonderlijke Sociniaansche of Unitarische gemeenten sprake zUn.
d. Bronnen, waaruit men 't leven en d.
gevoelens der beide Socinussen kan leeren
kennen, zUn :Igen, „Vita Laelii Socini" (1814)
en ,,Symbolae ad vitam en doctrinam Laelii
Socini" (1826), Przypkovius, „Vita Fausti
Socini" (1836), en Soul min, „Memoirs of the
life, character etc. of F. Socinus" (1777). —
d. Voorn. geschriften over d. oorsprong en d.
geschiedenis v. 't socianisme: Ashwell, „De
Socino et Socinianismo" (1680), Bockius,
,,Historic Socinianismi" (1754), -Horbius, „Historia haereseos Unitariorum' (1671), Kettner,
„De Unitariis Sec. XVII" (1694), Lauterbach, „Ariano-Socinianismus" (1725), Lubienicz,
„Historia reformationis Polonicae" (1685),
Maimburg, „Histoire de l'Arianisme" (1682),
en „Histoire du Socinianisme" (1723). — Als d.
uitdrukking der gevoelens v. d. socinianen
wordt aangemerkt : d. „Catechesis Racoviensis", waarvan een groote (major) en een
kleine (minor) bestaat; beide zijn meermalen
uitgegeven.
Sociologic noemt men d. leer v. 't maatschappelUke !even, d. kennis v. d. ontwikkeling.sgang der menschheid in haar geheel.
Socorro, een stad in d. Z.-Amerikaansche
republiek Columbia, a. d. Suarez, met ongeveer
16 500 inw., die zich o. a. bezighouden met stroohoedenvlechterU, katoenwevertj en 't arbeiden
in katoen- en suikerplantages.
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Socrates ward in 't jaar 469 v5Or ooze

tijdrekening to Athene gob. on onderging d.
dood in 400, 't 70e jaar zips levens. Hij was
d. zoon v. d. beeldhouwer Sophroniscus on v.
d. vroedvrouw Phaenarete. Dear ztjn ouders
minvermogend waren, werkte hij al vroeg
in d. werkplaats zUns waders mee on bracht
hij 't in d. beeldhouwkunst zoo ver, dat zUn
statuen der Grati6n waardig werden gekeurd,
om op d. burg v. Athene openlUk ten toon
te worden gesteld. HU gaf echter d. beoefening
zUner kunst op, om zich a. d. wetenschap on d.
wUsbegeerte te wtjden. SOCRATES ward daartoe
waarschijnlijk door eenige voorname vrienden,
die in hem moor dan gewonen verstande10ken aanleg bespeurd Sadden. aangespoord:
terval zu hem ertoe in staat stelden, zich
door onderwijs en studio verder to ontwikkelen.
Onzeker is, V. wien SOCRATES zijn wetenschappelijke opleiding ontving. d. Oude schrijvers noemen wel een zekeren Damon en d.
Ionische wijsgeeren Anaxagoras on Achelaus,
die een tijd lang in Athene leefden en leerden.
WaarschUnlUk is, dat SOCRATES met d. geschriften v. Anaxagoras bekend was en zich in 't
eerst met ijver op d. kennis der natuur toelegde, die hij echter later voor d. zelfkennis en
d. zedenleer verwisselde: ook kan men onderstellen, dat hij door zUn omgang met d. sophisten (zie Sophisten) Protagoras en Gorgias wel
't eon en ander zal geleerd hebben; doch eigen
nadenken was bij SOCRATES 't voornaamste
middel, om een gegronde en oorspronkelijke
kennis to verkrUgen.
SOCRATES Weld zich niet alleen met d. ontwikkeling v. zijn geest bezig, maar vervulde
tevens zijn burgerplichtan, waardoor hij zUn
vaderland gewichtige diensten bewees. Gedurende d. Peloponnesischen oorlog toonde hU
zijn mood als krUgsman bij verschill.gelegenheden. Abs burger en magistraatspersoon ontwikkelde hij nog grooteren mood en standvastigheid, daar hij zich evenzeer met kracht
tegen d. willekeur der volksregeering als tegen
d. dwingelandij der dertig tirannen verzette.
SOCRATES achtte 't als zUn roeping zijn medeburgers met hun plichten als mensch bekend
to maken en tot d. vervulling daarvan a. to
sporen. Daarom zocht hij overal op d. markt
en openbare wandelplaatsen d. menschen en
vooral 1. jongelieden op, ten einde zich met
hen over d. aangelegenheden en verplichtingen v. 't levee to onderhouden en a. hun
begrippen daaromtrent een betere richting to
geven. Hiertoe was d. aantrekkelUkheid v.
zUn omgang, vooral met d. beschaafde Atheensche jongelingschap, zeer bevorderlUk, die dan
ook met veel oplettendheid zUn gesprekken
aanhoorde en zich onweerstaanbaar tot zUn
omgang voelde aangetrokken. Doze omgang
wikkelde hem niet alleen in d. strUd met d.
sophisten (wier invloed en aanzien toen ter
tUd 't hoogst gestegen Was), maar ook met
hen, die in d. stad 't hoogste gezag in handen
Madden, omdat hU die oligarchen met ossenhoeders vergeleken had, die hun kudden
kleiner en slechter maken. Daarom list Critias,
die zelf zUn beetling was geweest, alsmede
Charicles. hem verbieden zijn omgang on zUn
spreken met d. jonge Atheners voort to zetten,
sets, dat hU moedig weigerde. Vroeger was
SOCRATES 't doelwit v. d. spot v. Aristophanes
in diens blijspel „d. Wolken" geweest, doch
dit had geen ander gevolg gehad dan dat d.
lachlust der Atheners word opgewekt, die
voortdurend naar d. soms lastigen vrager,
maar goeden raadgever bleven luisteren.Niettemin had SOCRATES door zUn openhartigheid
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zich vijanden op d. hals gehaald; zoo vereenigden zich drie onbeduidende mannen,
Anytus en Lycon (twee democratische yolks'eiders) en Melitus (een slecht dichter), die
wel eens door hem terecht gewezen waren,
om een aanklacht tegen hem in te leveren,
dat hij d. Goden verachtte en d. jeugd bedierf.
Misschien zou deze aanklacht geen ernstige
gevolgen gehad hebben, zoo SOCRATES v. zich
had kunnen verkrijgen, meer op 't medelijden
dan op d. rechtvaardigheid der Heliasten
(Atheensche rechters) te steunen. Hij verdedigde zich met een stoutmoedigheid, die
hem zijn veroordeeling op d. hals haalde, en,
daar hij als straf zich d. opneming in 't Prytanaeum waardig keurde, werd hij ter dood
veroordeeld en dronk hij moedig en gelaten
d. giftbeker uit.
Wat d. eigenlijk wijsgeerige gevoelens v.
SOCRATES betreft, deze laten zich moeilijk in
een stelselmatigen vorm voordragen. Vooreerst heeft hij geen enkel geschrift nagelaten, daar hij d. omgang met d. menschen
boven d. eenzame studie stelde en zich niet
op vormelijk onderwijs en op openbare voordrachten (zooals d. sophisten) toelegde, maar
elke gelegenheid aangreep om zich met iedereen, en vooral met zijn btjzondere leerlingen
en volgers, over alle, meestal zedenkundige
onderwerpen te onderhouden. Men moet zich
daaromtrent tot d. geschriften wenden, welke
d. leerlingen v. SOCRATES hebben nagelaten
en waarin zij 't beeld en d. gevoelens v. hun
meester hebben geschetst. Voornamelijk behooren hiertoe d. geschriften v. Plato en Xenophon. Want, hoewel d. eerste SOCRATES eenigszins idealiseert en hem over zaken bespiegelingen laat houden. waaromtrent hij in
't geheel niet gedacht heeft of die hij ten
minste door zijn practischen blik voor ijdel
en nutteloos aanzag, wordt toch SOCRATES
in d. Platonische samenspraken, vooral in d.
Eutyphron, Crito en Phaedo, in zijn eigenaardigheid voorgesteld, evenals zijn geestigheid in zijn strijd met d. sophisten treffend
in d. Enthydemus, Hippias major en Protagoras wordt geschilderd. Intusschen is 't
Xenophon, die onder d. leerlingen v. SOCRATES
zijn meester op d. getrouwste wijs, zooals hij
leefde en onderwees, in zijn „Memorabilia" of
„Gedenkwaardigheden" ons doet kennen.
Er is geen persoon in d. Grieksche en d.
Romeinsche oudheid, over wien zooveel gezou een al
schreven is als over SOCRATES;
te lange lijst uitmaken, zoo wij zelfs 't voornaamste alleen daarvan opgaven; 't volgende
moge daarom volstaan. Behalve Xenophon
en Plato als hoofdbronnen kunnen Cicero,
Plutarchus en Diogenes LaOrtius als nevenbronnen worden aangemerkt. Onder d. nieuweren onderscheiden zich : J. Luzac, „De Socrate
cive" of „Socrates als burger beschouwd" (1796),
Wiggers, „Versuch einer Charakteristik des
Socrates" (1807), Gamier, „Memoir° sur le
caractere de la philosophie de Socrate" (1810),
Schleiermacher, „Ueber den Werth des Socrates als Philosophen (1815), Hanne, „Sokrates
als genius der Humanitat" (1841), Lasaulx,
„Des Sokrates' Leben, Lehre and Tod" (1857),
Fouillee, „La philosophie de Socrate" (1874)
Grote, „Plato and the other companions of
Socrates" (3 dln, 4e dr. 1885), en Zeller, „Philosophie der Griechen" (2 dln, 4e dr. 1889).
d. Wijsbegeerte V. SOCRATES was geheel
practisch en populair. Hij list zich niet in met
't onderzoek naar d. eerste en algemeene beginselen, om daaruit stelselmatig een wetenschappelijk geheel of to leiden en samen to
IX.
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stellen. Hij was v. d. bespiegelingen over d.
oorsprong en aard v. d. natuur der vroegere
wijsgeeren afkeerig en streefde alleen naar
't nuttige, bruikbare en zedelijke in onze
kennis, terwijl hij die v. ons zelf voor d. gewichtigste en moeiltjkste wetenschap hield.
SOCRATES leerde op een voor ieder bevattelijke wijze, dat d. wereld 't gewrocht was v.
een machtig, wijs en goed Wezen en onder
dezen door andere wezens, goden of daemonen,
bestuurd werd, wat hij door d. orde, die er in
d. natuur heerscht, en door 't algemeene geloof
der volken poogde to bewijzen; verder, dat
onze ziel v. een goddelijke natuur is en daarom
onsterfelijk en dat wij 't volgende leven als
een toestand der vergelding v. 't goede on
kwade moeten beschouwen. d. Mensch is alzoo
verplicht, d. Goden volgens d. overgeleverde
wijs en d. staatsinrichtingen to vereeren, voornamelijk door hun wil on hun bevelen op to
volgen, die niet anders dan goed on heilzaam
kunnen zijn, en 'tgeen zij door orakels of
voorteekens doen kennen, eerbiedig na to
komen. d. Socratische zedenleer is doorgaans
v. een godsdienstige strekking, want in haar
worden d. ongeschreven wetten, als v. d.
goden gegeven, tegenover die, welke door
d. menschen zijn ingesteld, geplaatst en
voor algemeen en altijd geldend verklaard,
omdat zij d. uitvloeisels v. d. goddeltjken
wil zijn. Men behoeft zich er niet over to verwonderen, dat, uit hoofde v. deze populaire
behandeling der zedenleer, SOCRATES d. zuivere
beginselen der deugdbetrachting meestal niet
nauwkeurig v. d. zinnelijke drangredenen
onderscheidde, maar beide tot aanbeveling
v. 't goede aanwendde, zoodat hij meestal,
zonder v. een algemeen plichtgebod uit to gaan,
d. zedelijke voorschriften met d. beweegredenen
v. voordeel en zelfs met staatkundige overwegingen in verband bracht en dat hij d.
zelfde plicht al naar 't pas gaf nu eons zoo,
dan weer anders voordroeg en aanprees. BU
voorkeur beval hij d. godsvrucht aan, welke
hij als d. bron der overige deugden beschouwde,
verder d. matigheid, d. dapperheid en d.
rechtvaardigheid, waaruit later d. leer der
vier hoofddeugden schUnt ontstaan to zijn.
Ook hield SOCRATES d. deugd deels voor iets
natuurlijks, dat v. God geschonken was, deels
ook voor lets, dat door onderricht, oefening
on eigen inspanning to verkrtjgen is. Ten
slotte hield SOCRATES d. wijsheid, die hij in
hoofdzaak tot een verstandige matiging terugbracbt, voor d. samenvatting v. alle deugden
of v. 't schoone en 't goede, waaruit floodzakeliik 't geluk voortspruit, daar weldoen
en rechtvaardig zijn met 't gevoel v. innerlijk
geluk zoo nauw verbonden zijn, dat daarin
't hoogste goed v. d. mensch on 't hoofddoel
v. zijn streven bestaat (verge!. Xenophon's
„Memorabilia" of „Gedenkwaardigheden v.
SOCRATES", Nederl. vertaling door Ten Brink).
Hoewel nu door zoo'n onwetenschappelUke
wijze v. behandeling d. vasbegeerte als wetenschap niet onmiddellijk door SOCRATES
werd vooruitgebracht, is hij toch d. man, die
een nieuw tijdvak in d. geschiedenis der philosophie heeft doen aanvangen ; hij heeft die,
zooals Cicero zegt, v. d. hemel of uit 't gebied der hoogvliegende bespiegelingen op
aarde doen nederdalen, om ons tot zelfkennis en tot d. beoefening der deugd op to wekken. Zijn gemeenzame gesprekken hadden
meer invloed op zijn tijdgenooten dan d. bespiegelingen der Ionische, Pythagorische en
Eleatische school. Daardoor vormde hij een
menigte leerlingen, die in hun wijsgeerige
4
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onderzoekingen verder gingen dan htj zeif en
die d. behoefte a. een meer wetenscbappelijk
inzicht op 't gebied der wUsbegeerte op verachill. wtjzen zochten to bevredigen (zie Socratische school). Ten onrechte hebben sommigen beweerd, dat SOCRATES niets meer dan een scepticus zou geweest zUn. Wel zeide 1111 dikw018, dat
hij niets wist on dat daarin al zUn wjjsheid
bestond, maar dit erkennen v. zijn onwetendheld was niet sceptisch gemeend, doch deels
een gevolg v. bescheiden zelf kennis on v.
zijn afkeer v. louter bespiegelende onderzoekingen, deels ook een ironisch voorwendsel,
om anderen tot verklaringen uit to lokken,
waarover hU dan zUn bedenkingen maken en
met hen disputeeren kon (zie Socratische leer1404

In lateren tijd zjjn er vele verhalen en anecdotes omtrent SOCRATES in omloop gebracht,
waaraan men weinig geschiedkundige waarde
kan hechten, omdat deze slechts bij latere
schrUvers voorkomen, zoo als o. a. die omtrent
zijn vrouw Xantippe (zie-Xantippe).
Socratische genius of daemon, een
onderwerp, waarover in d. loop der eeuwen
zooveel gestreden en geschreven is, dat men
haast niet weet, waaraan zich to houden. d.
Oorzaak daarvan zal wel hierin liggen, dat
Socrates, over zUn voorgegeven genius ondervraagd zijnde, daaromtrent alle nauwkeurige
verklaringen placht to ontwijken en in onbepaalde uitdrukkingen antwoordde, alsof
hijzelf niet wist, wat hij ervan zeggen moest.
Daarom hebben velen gemeend, dat 't slechts
een voorwendsel v. Socrates geweest is, om
door dozen genius zich meer invloed en grooter aunzien bij zjjn leerlingen en vrienden to
verschaffen on daardoor zUn raadgevingen en
waarschuwingen meer ingang to doen vinden.
Poch iets dergelijks ligt niet in 't karakter
v. dozen wijze. Meer grond is er om te geloovon, dat Socrates zelf v. 't wezenitjke bestaan
der zaak overtuigd was, omdat hij evenmin
als zUn tUdgenooten v. 't bijgeloof v. een
daemonischen invloed was vrij to spreken.
Volgens d. berichten, die hierover bij d. oude
schrtjvers, vooral bij Xenophon on Plato,
voorkomen, meende Socrates, dat hem door
een goddelijk geschenk v. zijn jeugd af aan
een hooger wezen of daemon vergezelde, die
hem door zijn stem waarschuwde, wanneer
hij zelf of zijn vrienden sets wilden ten uitvoer
brengen, wat hun schadelijk kon wezen. Deze
stem raadde slechts af, maar spoorde nimtner
aan. Wil men dit nu natuurlUk verklaren,
zonder a. 't eerljjke karakter van Socrates
to kort to doen,. zoo moet men wel aannemen, dat hU hteromtrent in een soort v.
zelfbegoocheling verkeerde, terwiji hij 'tgeen
hem een meer of minder holder voorgevoel
of vooruitzicht aangaf, voor eon hoogere
ingeving hield, waardoor hij a. zichzelf of
a. anderen daarvan duidelljk on bepaald
rekenschap kon geven. Men zie Xenophon,
„Memor." I. 1.; Plato, vApol." 19; Plutarchus,
„De Socratis daemonta ; Apuloji, „De deo
Socratis"; Fraguier, „Dias. sur l'ironie de
Socrate sur son pretendu demon familier";
Meiners, „Ueber den Genius des Sokrates",
en L. F. Lelut, „Du demon de Socrate, specimen d'une application de Is science psychologique cello de l'histoire" (1856).
Socratische leerwijze noemt men d.
eigenaardige kunst of methode, waarop Socrates zich met anderen onderhield, zoowel oin
zeif v. hen to leeren ale om hen to onderrichten. Gewoonlijk legde hiJ hun vragen
voor, zich als onwetend on leergierig voor-
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doende, ten einde een antwoord to verkrUgen, dat hU dan weerleggen kon of waaraan
hij weer stof tot nieuwe vragen en antwoorden zou kunnen ontleenen. Zoo laat
Plato, in zUn samenspraak „Mono", een slaaf
d. oplossing v. 't meetkundig vraagstuk
d. verdubbeling v. 't quadraat" afvragen.
Pit is in d. striktsten zin slechts d. zoogen.
catechetische methode. Socrates heeft die zeif
een geestelUke vroedkunst genoemd, die hij
v. zUn moeder Phaenarete had ge6rfd, daar
hij voorgaf, dat zijn geest zeif niets voortbrengen, maar wel andere geesten daarin
behulpzaam kon zijn. Hiermee vereenigde
Socrates some een fijne ironie, die wel eons
wat grof ward, als hU met verwaande of
aanmatigende sophisten to doen had, die hi)
eons in hun ware gedaante, als oppervlakkige
veelweters of spitvindige drogredenaars, wilds
ten toon stollen.
Er zijn dus drie hoofdpunten in d. Socratische leerwijze, die men wel v. elkander dient
to onderscheiden: 1°. dat met betrekking tot
d. ontwikkeling der kennis in d. ziel v. anderen, die niet althjd rechtstreeks geschiedde,
maar meestal, in plaats v. in een onmiddellijke
aanbrenging v. kundigheden te bestaan, een
zekere gisting v. denkbeelden teweegbracht,
waaruit d. gewenschte kennis of overtuiging
geboren ward, waarnaar Socrates 't zoo beenleidde, dat 't was, alsof zij, met wie hij zich
onderhield, deze slotsommen der redeneering
door hun eigen scherpzinnigheid hadden ontdekt. Deze is d. stellige zijde v. d. Socratische
leerwijze; zij had plaats of door inductie of
door analogie; 2°. d. ontkennende zijde dozer
leerwijze of d. ironie, die ten doel had, anderen op bescheiden wijs door hun eigen antwoorden tot d. erkentenis hunner dwalingen,
vooroordeelen on onkunde te brengen; on
eindelijk 30. d, weerleggende wijze of die op
d. geestigste persiflage en fljnste scherts berustende manier, waarop Socrates d. sophisten (zijn vijanden) door een fijn gesponnen
redeneering, door bepaalde vragen on door
uitgelokte bekentenissen met henzelf en met
d. door hen vroeger stout verdedigde stellingen in tegenspraak bracht. Zie : Sievers, ,De
methodo Socratica" (1810), on J. A. Bakker,
Prijsverhandeling ,Over d. Socratische gesprekken" (in d. werken v. d. Holl. Maatsch.
v. Fraaie Kunsten en Wetenschappen).
Socratische school is een uitdrukking
v. eon uitgestrekte beteekenis,- omdat uit
't Socratisch onderwtjs d. meeste volgende
scholen v. Grieksche wijsbegeerte ontstaan
zUn. Socrates had niet alleen zulke leerlingen,
die zich getrouw a. zijn onderricht hielden
en 'tgeen zij v. hem gehoord hadden schriftelijk bewaarden en verspreidden on die,
gelijk Aeschines, Cebes, Simmias, Simon
en Xenophon, tot d. Socratische school in
d. engeren en eigenlijken zin behooren, maar
ook andere, die later hun eigen wag gingen
en op hun beurt nieuwe scholen stichtten.
Met Socrates vangt eon nieuw tUdperk in d.
geschiedenis der wtjsbegeerte aan : zij verkreeg niet alleen een meer practische, maar
ook een hoogere bespiegelende richting, vooral
blj Plato, die daarom zich met Antisthenes
en Xenophon niet kon vereenigen. Ofschoon
Socrates zeif geen stelsel voordroeg, waren
er in zUn onderwtjs zooveel verschill. punten,

dat deze aanleiding konden geven tot een
merkbaar verschil in opvatting. Zoo ontston-

den daaruit: 1°. d. Megarische school, door
Euclides gesticht; 2°. d. Cyrenaische, door
Aristippus; 30. d. Cynische, door Antisthenes;
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4°. d. Elische, door Phaedon en eindelijk 5°.
d. Academische, door Plato in 't leven geroepen. Sommige daarvan bleven niet lang bestaan, maar die v. Antisthenes en Aristippus
duurden met die v. Plato, in d. zoo invloedrijke secten v. Zeno en Epicurus, tot op 't
einde der Grieksche wijsbegeerte in d. 6e
eeuw v. onze jaartelling voort. Sommige
schrijvers hebben zelfs d. Peripatetische school
v. Aristoteles en d. Sceptische v. Pyrrho v.
d. Socratische afgeleid; juister is 't, .dit v. die
v. Plato to doen, waarin zich Aristoteles
vormde, terwijl d. sceptici in een nauwe verwantschap tot d. middelbare en d. nieuwere
Academie staan. Geen wijsgeer der Qudheid
heeft zoo'n groote populariteit als Socrates
verkregen; vooral in d. 18e eeuw werd hij op
overdreven wijze vereerd, zoo zelfs, dat Rousseau hem met Christus vergeleek. Zie F. Chr.
Bard, „Das christliche des Platonismus, oder
Socrates and Christus" (1837), en Van Heusde,
„Socratische School" (2e dr., 1840, 2 dln).
Soda (CO3 Na,) is 't natriumzout v. koolzuur. Zij kristalliseert bij d. gewone temperatuur met 10 moleculen water in 't molecuul
in groote prisma's, die, a. d. lucht blootgesteld,
verweeren en in een wit poeder uiteenvallen.
Zij smelt bij 50° C. in haar kristalwater en
gaat bij verder verhitten in een poedervormige stof (natriumcarbonaat met 2 moleculen
water) over, die in droge lucht nog 1 molecuul
water en bij 100° C. al 't water verliest. Bij
30° a 50° C. kristalliseeren uit d. waterige
oplossing prisma's met 7 moleculen water in
't molecuul. 't Watervrije zout trekt uit d.
lucht water tot zich zonder to vervloeien. In
d. roodgloeihitte smelt 't en 't gaat bij een
wat hoogere temperatuur in damp over.
Overgiet men soda met een zuur (azijnzuur
bijv.), dan heeft een sterke opbruising v.
koolzuur plaats.
Door d. natuur gevormde soda komt in
sommige streken der aarde in vrij groote
hoeveelheden in d. zoogenoemde sodameren
voor, wateren, die soda en tovens andere
zouten, vooral keukenzout en glauberzout,
in oplossing houden, zoodat doze zouten, als
die meren door d. zonnehitte uitgedroogd
zijn, als kristallen of korsten achterblijven
en ingezameld kunnen worden. Men graaft
ook wel d. met zout doortrokkene aarde op,
loogt haar uit en laat d. oplossing indampen.
Zulke plaatsen vindt men o. a. in Egypte en
verder in Noord-Afrika, in Zuid-Amerika, in
Mexico en in Hongarije. d. Meeste soda werd
echter vroeger gewonnen door 't verbranden
v. zekere zeeplanten, zoowel v. zulke, die
in 't water (wieren), als v. die, welke op 't
strand groeien. d. Bron is dus hier d. zee
en d. planten zijn d. verzamelaars, die natriumzouten in zich concentreeren. Zij leveren evenwel d. soda niet zuiver, maar gemengd met
veel potasch, keukenzout, calciumzouten on
andere zouten. d. Meeste soda v. dozen aard
wordt op sommige plaatsen der Spaansche
kusten uit een plant gewonnen, die d. naam
salsola soda draagt, en komt onder d. naam
barilla in d. handel. Men kweekt to dien einde
doze plant op groote velden, die v. d. zee
afgedamd zijn, maar door sluizen nu en
dan onder water gezet kunnen worden.
Al die zeestrandindustrieen zijn zeer onbeteekenend geworden en veel soda, die men
thans gebruikt, wordt kunstmatig uit keukenzout bereid. Die fabricage is uit Frankrijk
afkomstig en is, als menige andere vooruitgang, een uitvloeisel v. d. nood geweest
Toen ten tijde der omwenteling d. invoer v.
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vreemde soda in Frankrijk belet werd en d.
oude sodafabrieken geheel onvoldoende waren
om in d. behoefte to voorzien, ontstond er
onder fabrikanten on scheikundigen een levendige wedstrijd in 't uitdenken v. methoden
om soda uit keukenzout to verkrijgen. Na
vele proeven werd d. method° v. Leblanc,
die haar ook reeds in een nieuw opgerichte
fabriek en in 't groot in working had, als d.
beste bevonden. Die methode v. Leblanc bereikt haar doel in twee schreden. Beschouwen
wij 't ruwe materiaal, keukenzout; dit is 't
natriumzout v. chloorwaterstofzuur on nu is,
om er soda v. to maken, slechts noodig in
d. plaats v. 't chloorwaterstofzuur koolzuur
to plaatsen. 't Koolzuur echter is to z wak
om 't chloorwaterstofzuur uit zijn plaats to
drijven; 't zwavelzuur doet zulks gemakkelijk
on vormt daardoor uit 't keukenzout natriumsulfaat, ook glauberzout genoemd. Door
gloeiing met krijt of kalksteen on kolengruis wordt dit laatste product weer ontleed en 't zwavelzuur door koolzuur vervangen. Dan volgt, als derde gedeelte der
fabricage, nog 't uitloogen, kristalliseeren on
calcineeren v. d. zoo gewonnen ruwe soda.
Bij d. gloeiing v. 't mengsel glauberzout,
calciumcarbonaat on kool wordt doze zoo
begeerig naar zuurstof, dat 't glauberzout al
zijn zuurstof verliest en tot zwavelnatrium
gereduceerd wordt. Een tweede wisselwerking
ontstaat nu tuss. dit laatste en 't kqt, dit
werkt op 't zwavelnatrium zoodanig in, dat
zwavelcalcium en natriumcarbonaat (soda)
ontstaat. Tevens wordt door d. hooge temperatuur een deel v. 't calciumcarbonaat in calciumoxyde en koolzuur ontleod, dat met d.
gloeiende kool kooloxyde vormt; 't optreden
v. kooloxyde, dat met een blauwachtige vlam
verbrandt, duidt 't einde v. d. inwerking
aan. Als hoofdproducten verkrijgt men dus
bij d. sodafabricage natriumcarbonaat (soda),
zwavelcalcium on calciumoxyde; bovendien
ontstaan nog vele andere sultiden in kleine
hoeveelheden. Doze ruwe soda bevat ook
natriumhydroxyde (bijtende soda), gevormd
door inwerking v. een overmaat v. kool op
soda. Zij vormt een vaste, slakkige massa,
die, om verder bearbeid to worden, a. stukken
geslagen moot worden. Door d. onverbrande
kolen is zij zwart of grijs v. kleur. 't Gehalte
a. soda on bijtende soda bedraagt gewoonlijk
ongeveer 30 procent v. 't geheel, 't zwavelcalcium bijna evenveel; daarnevens komen
in kleine hoeveelheden o. a. voor keukenzout,
glauberzout, bijtende kalk on zwavelijzer.
Niettegenstaande die onzuiverheid kan die
ruwe massa reeds tot eenige technische doeleinden gebruikt worden, o. a. tot 't maken
v. zeep, tot bleeken on tot 't maken v. gewoon
glas. Alle groote fabrieken leveren bovendien
gezuiverde of gekristalliseerde soda.
Groote hoeveelheden soda worden ook uit
't mineraal kryolieth gewonnen, een verbinding
v. fluooraluminium en fluoornatrium, die in
groote lagen op IJsland voorkomt. 't Tot
poeder gestampte kryolieth wordt met gebrande kalk gegloeid, waarbij onoplosbaar
fluoorcalcium en een in water gemakkelijk
oplosbare verbinding v. aluminiumoxyde en
natriumoxyde gevormd wordt. Doze massa
wordt met water uitgeloogd en door d. oplossing wordt koolzuur geleid, waarbij aluminiumhydroxyde neergeslagen wordt on soda in
oplossing ontstaat.
Tegenwoordig krijgt een derde method° v.
sodabereiding meer en meer toepassing. Zij
berust op d. omzetting v. een oplossing v.
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keukenzout met zuur ammoniumcarbonaat
bij verhitting onder druk. Er ontstaan dan
chloorammonium en zuur natriumcarbonaat
(ook natriumbicarbonaat of dubbel koolzure
natron genoemd). 't In water moeiltjk oplosbare zure natriumcarbonaat scheidt zich uit
d. oplossing of en wordt door verhitting in
gewone soda veranderd. 't Chloorammonium
blijft opgelost en kan door middel v. calciumcarbonaat weer in ammoniumcarbonaat omgezet worden. Op die wtjze is .een bepaalde
hoeveelheid ammoniumcarbonaat voldoende
om een zeer groote hoeveelheid keukenzout
tot soda to verwerken. In d. beginne (d.
methode werd omstreeks 1838 ontdekt) had
men met vele moeilijkheden bjj d. ammoniaksodafabricage to kampen. Eerst Ernst Solvay
gelukte 't met succes to concurreeren met d.
methode v. Leblanc.
Sodalieth is een regelmatig kristalliseerend, kleurloos, gee', groen of blauw, doorschjjnend mineraal, dat 't soortel. gew. 2,13
a 2,29 heeft en welks hardheid tuss. die v.
apatiet en veldspaath ligt. 't Is een verbinding
v. chloornatrium en een silicaat v. natrium
en aluminium. 't Komt voor op Groenland,
in Noorwegen (Brevig en Frederiksvarn), in
Rusland (Ilmengebergte), op d. Vesuvius, in
d. Noord-Amerikaanschen staat Maine en in
Zevenburgen (DitrO).
Soden is d. naam v. twee badplaatsen in
d. Pruis. prov. Hessen-Nassau. — 't Eene ligt
op een uur afstands v. Hochst, in 't regeeringsdistrict Wiesbaden, a. d. zuidelijke belling v.
d. Midden-Taunus; men heeft hier 24 koolzuurhoudende zoutbronnen v. 15-25° C. on
een bron v. 30° C., waarvan 't water voor
drinken en baden gebruikt wordt. 't Aantal
inw. bedraagt er 1500 a 1600. — 't Andere
Soden is een badplaats in 't regeeringsdistrict
Kassel, tuss. Salza on Kinzig gelegen, met
twee jodium- on broomhoudende zoutbronnen
v. 12-13° C., die eveneens zoowel voor 't
drinken als voor baden gebruikt worden. Men
heeft er 900 a 1000 inw.
Soderhamn, een zeestad in 't Zweedsche
ran Gefleborgi 12 uur t. N. v. Geffle, met
10200 inw. Uitgevoerd worden vooral tjzer
en bout.
Soderkiiping, een oude Zweedsche stad
en koudwaterbadplaats in Ooster-Gothland,
met 1840 inw. Als grootstad v. Zweden warden hier in vroegere Alden tot a. 't eind der
16e eeuw vaak rtjksdagen gehouden.
Sodermanland, een Zweedsch lap dat
zich uitstrekt v. 't Malar- en 't Hjelmarmeer
tot d. Kolmard on grootendeels uit laagland
bestaat. d. Vruchtbare bodem levert veel
graan; voorts heeft men er belangrUke ooften hopbouw en 156 000 inw. (op een oppervl.
v. 124 vk. mUlen), die zich tevens bezighouden met velerlei industrie, vooral wol• en
katoenweverij. d. Hoofdstaci is NUkOping.
(Ammar), een gevierd
Soderrnann
Zweedsch componist, in 1832 to Stockholm
gab. en oved. aldaar in 1876, was een leerling v. 't Leipziger conservatorium en word
in 1862 kapelmeester v. d. schouwburg in
Zwedens hoofdstad. HU schreef opera's, Calltaten, koorliederen enz.
Sodom en Gomorra twee steden in 't
oude Palestina, in 't dal Siddim gelegen. Volgens 't btjbelsche verhaal zijn ztj ten ttjde v.
Abraham wagons d. goddeloosheid harer
inwoners verwoest en onder d. wateren der
Doode Zee bedolven.
Sodoma, Zie Razzi.
SoechOem-Kale of Sukhun2-Kaleh,
,
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een havenplaats a. d, kust v. Albanesia, met
een fort, een groote kazerne, een quarantaineplaats en circa 3000 inw. Langs d. zee liggen
uitgestrekte moerassen on 't klimaat is ongezond. Gedurende d. Krimoorlog ward 't door d.
Russische bezetting veriaten en door d. Abchasen verbrand. In Mei 1877 werd 't door d.
Turken ingenomen en verwoest, doch reeds
eind Aug. vrtjwillig door hen ontruimd.
Soechona,. een der twee groote bronrivieren v. d. Dw ina, in 't Russ. gouvernement
Wologda, d. afvloeiing v. 't Koebenskojemeer.
De 580 KM. lange en bevaarbare rivier is door
't kanaal v. hertog Alexander v. Wurtemberg
met d., Oostzee en d. Wolga in verbinding
gesteld.
Soedan (Arab. Beled es Soedan, d. i. land
der Zwarten), ook Nigritie (v. 't Lat. niger,
d. i. zwart; dus made Negerland) gebeeten, is
d. naam v. een uitgestrekte landstreek in
Midden-Afrika, in 't N. begrensd door d.
Sahara, in 't 0. door 't Abessynisch lioogland,
in 't Z. door 't Kongogebied en Opper-Guinea
(volgens sommigen wordt dit ook nog tot
Soedan gerekend) en in 't W. door Senegambia en d. Atlantischen Oceaan. Men onderscheidt West-, Centraal- en Oost-Soedan.
West-Soedan, ook Hoog Soedan genoemd,
verheft zich uit d. vlakte v. Senegambia tot
een nog grootendeels onbekend bergland,
waarop talrUke rivieren ontspringen; d. twee
voorn. zUn d. Senegal on d. Gambia, die zich
near 't N.-W. ombuigen en uitmonden in d.
Atlant. Oceaan. Een werkeltjk bergkarakter
neemt 't land a. t. Z. v. d. Boven-Gambia,
waar d. toppen zich tot 2000 M. verheffen.
Vervolgens daalt 't weer naar 't Z., waar
d. bronnen v. d. Niger liggen, die met een
grooten boog zijn weg beschrijft door en
langs West-Soedan. In 't Z. vormt d. Kong
(d. i. gebergte) d. grens v. Opper-Guinea. WestSoedan bestaat grootendeels uit tropische
wouden en bevat d. cultuur-staten Massina,
Gwandoe en Sokoto, met d. steden Timboektoe,
„d. koningin der Sahara-woestenr, Kabara,
Segoe, Say, Sokoto, Gando, Boessa, Bidda en
Jacoba. d. Bevolking bestaat gedeelteli,jk uit
Negerstammen, gedeeltelUk uit Foelbe of
Fellata, welke laa
tsten in geesteltpre ontwikkeling 't hoogst staan; voor een deel zijn 't
Mohammedanen, voor een deel belUden ztj
nog d. heidenschen godsdienst, maar d. Mohammedanen vormen d. meerderheid. d. Voorn.
bronnen v. bestaan zijn in Hoog-Soedan
landbouw, veeteelt en bewerking v. katoen.
FrankrUk heeft in d. laatste jaren v. Senegambia uit zijn macht al verder naar 't binnenland, tot a. 't brongebied v. d. Niger, uitgebreid en is thans bezig met zijn gebied
to vergrooten met 't Konggebied. — Sokoto, t.
0. v. d. Niger gelegen, vormt d. overgang
n. Midden- of Centraal-Soedan, dat 't bekken
v. 't Tsadmeer en zUn zUrivieren (d. Sjari's)
bevat. 't Vormt een diepe inzinking, die ook
als Laag-Soedan bekend is, en bestaat uit d.
rUken Adamaoea, Bornoe, Kanem, Baghirmi
en Wadal met d. handelssteden Koeka,Birmi,
Katsina, Kano, Jola en vele andere. — OostSoedan bestaat hoofdzakeltjk nit Dar-Foer,
Kordofan, Sennaar, Dar Fertit en d. landen
der Bari en omvat 't gebied v. d. Nljlmeren,
• v. d. Witten NU1 met d. Bahr-el-Arab en d.
Sobat, v. d. Blauwen NUL en v. d. Atbara. Voor
een goad deel is Oost-Soedan, dat, gelijk wtj
zagen, zuidwaarts tot over d. aequator reikt,
met onafzienbare steppen bedekt. Aan beide
*len v. d. Bahr-el-Abiad of Witten NIA heeft
men een uitgestrekt, 4000 a 5000 M. hoog
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plateau. In Wadal en Dar-Foer verheft zich
't land omstr. 1000 M., terwt11 hier en daar
vulkanische berggroepen worden aangetroffen.
Oost-Soedan, dat in 1874 door Egypte veroverd
werd, wordt ook wel met d. naam EgyptischSoedan aangeduid, ofschoon 't veroverd gebied
in 1881, ten gevolge v. d. opstand v. d. Mandi
en zijn volgelingen (d. bevolking is hier strong
Mohammedaansch), grootendeels weer moest
worden afgestaan. Als d. voorn. handelssteden v. Oost-Soedan moeten genoemd worden
Kobeh, Khartoem en Lado. d. Handel
in geheel Soedan heeft bijna nog uitsluitend 't karakter v. ruilhandel en wordt
gedreven door karavanen; in eon groot
gedeelte ervan geldt d. Maria-Theresiathaler
echter als betaalrniddel, terwijl d. kaoeri-schelp
als pasmunt gebezigd wordt. d. Slavenhandel
heeft in d. meeste streken hier nog slechts
in naam opgehouden to bestaan; er zijn zelfs
plaatsen, waar slaven nog altijd 't voorn.
handelsartikel uitmaken. Elders echter vormen
katoen, ivoor, wol, struisveeren, gom, hays,
verschill. houtsoorten, sennebladeren e. a.
geneeskrachtige stollen, indigo, huiden en
leer, alsmede Europeesche fabrikaten d. hoofdartikelen v. d. uit- en invoer.
't Heete en droge klimaat, d. woestheid der
bevolking, 't vermeende gebrek a. voortbrengselen en d. moeilijkheden, die een reis
n. Soedan opleverde, hadden ten gevolge, dat
over deze landstreek eeuwen lang een dichte
sluier hing. Slechts enkele berichten, door
kooplieden meegedeeld, waren tot 't eind der
18e eeuw aangaande d. binnenlanden v. 't
zwarte werelddeel in omloop, die alleen in
zoover v. nut werden geacht als zij d. slaven
leverden ten behoove v. d. Europeesche
kolonien. Sedert 't begin der 19e eeuw en
vooral in d. laatste tijden werd, als over
geheel Afrika, ook over Soedan meer licht
verspreid door d. reizen v. Mungo Park,
Clapperton, Overweg, Barth, Vogel, Nachtigall,
Schweinfurth, Baker, Stanley, Emin Pasja
e. a. Vooral Dr. Heinrich Barth heeft ons in
zijn „Reizen door Midden-Afrika" veel bijzonderheden omtrent Soedan meegedeeld. Van
d. hierboven genoemde steden in West- en
Midden-Soedan zegt „Bijna al die steden
gelijken op eon ommuurd legerkamp. Als
men door een straat loopt, ziet men slechts
twee muren, met openingen, die naar d. daarachter gelegen huizen voeren; deze woningen
hebben d. vorm v. een kegel. Te voet ziet
een reiziger dan ook weinig, maar te paard
krijgt hij er eon beter denkbeeld v., daar hij
dan v. zijn hooger standpunt een blik kan
werpen in d. tuinen en binnenplaatsen der
Soedaneesche stedenbewoners". — Zie verder
Nachtigall, „Sahara und Sudan" (3 dln, 1889),
Paulitschke, „Die Sudanlander" (1885), en
Buchta, „Der Sudan unter Aegyptische Herrschaft" (1888).
Soekadana, een havenstad op d. Z.-W.
kust v. 't eiland Borneo, a. een gelijknamige
baai en nabij d. mond der rivier Simpang
gelegen, op 1° 20' Z.-Br. 't Rijk v. Soekadana,
vroeger zelfstandig, behoort nu tot d. Nederl.
residentie Borneo's Wester-afdeeling.
Soeleiman-Pasja, een Turksch generaal,
geb. in 1840 te Constantinopel. Reeds vroeg
in krijgsdienst getreden, was hij in 1874 allengs
tot brigade-generaal en directeur v. d. militaire school opgeklommen en als zoodanig
werkte hij mede tot d. val v. Abdoel-Azis.
Door sultan Moerad tot divisie-generaal verheven, verwierf hij zich in d. Turksch-Servischen oorlog d. maarschalksstaf; in 1877 nam
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hij 't opperbevel in d. Herzegowina op zich
en drong hij in Montenegro door. In d. Russisch-Turkschen oorlog dwong hij generaal
Goerko tot d. terugtocht over d. Balkan, doch
hij beproefde tevergeefs d. Sjibkapas to bestormen, die door d. vijand stork bezet was.
Sedert begin October 1877 opper-generaal v.
't Turksche Donau-leger, kreeg lib in 't midden v. Dec. 't opperbevel over d. strijdkrachten
in 't Z. v. d. Balkan, doch hij zag zich door
't doordringen der Russen n. Philippopel in
Jan. 1878 tot d. terugtocht gedwongen. Daarna
belastte hij zich met 't opperbevel over d.
stellingen voor Constantinopel. In Febr. v.
1878 word hij wegens poging tot hoogverraad
in hechtenis genomen en in Dec. v. dat jaar
tot eon 15-jarige vestingstraf veroordeeld en
v. alle militaire waardigheden vervallen verklaard, doch later word hem genade verleend
en hij overl. 15 Apr. 1883 to Constantinopel.
Zie Hahn, „Die thrkischen Heerfiihrer im
Kriege von 1877" (voorkomende in „Unser°
Zeit", jaarg. 1878), Hinze, „Gurko und Suleiman-Pascha" (1880), en Von Jagwitz, „Von
Plewna bis Adrianopel" (1880).
Soelina of Sulina (Turksch Sinna), d.
naam v. d. middelste der Donaumonden. In
d. laatsten tijd is zij aanmerkelijk verbeterd,
zoodat d. schepen er nu bij alle winden kunnen binnenvaren. Op d. zuidzijde ligt d. Roemeensche stad Soelina, met eon vrijhaven, een
vuurtoren en 5000 inw., die aanzienlijken
handel drijven in graan.
Soelioten, een dapper bergvolk v. ongev.
12 000 zielen, in 't Z. v. Janina (Zuid-A lbanie).
Zij hadden een republikeinsche grondwet, die
zij manhaftig wisten to verdedigen, totdat ze
in 1803 door Ali-Pascha, d. gouverneur v.
Janina, door verraad werden overwonnen on
bijna geheel vernietigd; d. overgeblevenen
vluchtten n. d. Jonische Eilanden. Doch d.
Grieksche vrijheidsoorlog voerde hen terug
n. 't vasteland; zij weerden zich dapper in
dozen strijd en namen na 't einde ervan d.
woonplaatsen aan, die hun door d. Grieksche
regeering in Acarnanie on Aetolie waren aangeboden; want hun oorspronkelijk vaderland
was in handen der Turken gevallen. Zie Ludomann, „Der Suliotenkrieg" (1825).
Soeloe- of Solo-eilanden, ook Soloken Sollok-archipel geheeten, een eilandengroep
tuss. Borneo on d. Philippijnen en, evenals
doze laatste, a. Spanje behoorende. Hun bewoners waren langen tijd om hun zeerooverij
berucht. Aan weerszijden ervan heeft men d.
Soeloe- of Solo-zee, die ook d. Zee v. Mindoro
geheeten wordt, on d. zee v. Celebes.
Soemadang of Soemedang is d. naam
v. eon stad on eon regentschap op 't eiland
Java, residentie Preanger, t. N.-0. v. Bandong
en nabij d. grens v. d. residenties Krawang
en Cheribon gelegen. 't Land is bergachtig,
wild en rijk a. minerale bronnen.
Soemanap of Soemenap, een stad on
haven, nabij d. oostkust v. 't eiland Madoera
in Nederl. Indio gelegen. Op eonigen afstand
heeft men d. Soemenapsche eilanden.
Soematra, Zie Sumatra.
Soemba of Sandelhout-eiland, ook
Tjindano geheeten, is een der kleine Soendaeilanden v. d. Oost-Ind. archipel, tot d. Nederl.
residentie Timor behoorende. 't Ligt ten Z.
v. Flores on Soembawa, op circa 10° Z.-Br.
Soembawa, een der kleine Soenda-eilanden, gelegen tuss. Flores on Lombok en tot
't Nederl. gouvernetnent Celebes en onderhoorigheden behoorende. 't Is 280 vk. mijlen
in oppervlakte, doch d. uiterst vruchtbare
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bodem wordt nog to veel verwaarloosd. RUst
en hout maken nog btjna d. eenige producten
v. uitvoer uit. Tot d. hevigste vulkanen behoort d. Goenong Tambora, die meer dan
eons, 't laatst in 1815, verschrikkelijke verwoestingen heeft aangericht.
Soenda (Straat) noemt men d. zeeengte,
die d. Oost-Indische eilanden Sumatra en
Java v. elk. scheidt en een verbinding vormt
tuss. d. Indischen Oceaan en d. Soenda- of
Java-zee. Aan d. kust v. Java vormt ztj d.
Meeuwenbaai, d. Welkomstbaai, d. Peperbaai
en d. bocht v. Anjer, terwtjl a. d. tegenover
gelegen kust v. Sumatra d. Keizers- of Samangkabaai en d. Lampongs- of Telok Betongbaai d. voorn. inhammen ztjn. Belangrtjke
eilanden in straat Soenda ztjn 't Prinsen-eil.,
Krakatau, 't Verlaten ail., Dwars-in-d.-weg en
Toppershoedje.
Soendat-eilanden (d.) zijn gelegen in d.
Oost-Ind. archipel en worden onderscheiden
in vier Groote- en tal v. Kleine-Soenda-eilanden.
d. Groote ztjn Sumatra, Borneo, Celebes en
Java, met d. eilandjes, hieromheen gelegen;
tot d. Kleine behooren Bali, Lombok, Soembawa, Flores, Soemba- of Sandelhout-eil., d.
Solor- en Aloreilanden, d. Savoegroep, Rotti
en Timor. Tezamen beslaan al deze eilanden
een oppervl: v. meer dan 30 000 vierk. mtjlen
en worden ze bewoond door ruim 30 millioen
zielen, onder wie nog geen 50 000 Europeanen.
't Ztjn btjna uitsluitend Nederlandsche bezittingen, uitgezonderd Noord-Borneo met 't ell.
Laboean en Timor met Kambing.
Soendaneezen (d.) vormen een onderafdeeling v. d. Maleischen volksstam. Ztj bewonen zoowel 't zuidelijk gedeelte v. Sumatra
als d. westeltjke residencies v. Java, v. welk
laatste eiland zij zich als d. oorspronkeltjke
bewoners beschouwen.
Soerabaja, een residentie v. Oost-Java,
in 't Z. door Pasoeroean en Kediri, in 't W.
door Rembang, in N. door d. Java-Zee en in
't 0. door d. Trechter en d. Straat v. Madoera
begrensd; Met inbegrip v. 't eil. Bawean beslaat ztj een oppervl. v. 108,4 vierk. mtjlen.
In 't Z., op d. grans v. Pasoeroean, verheft
zich d. Ardjoeno tot 3333 M., die zijn ribbon
tot ver n. 't N. in d. vlakte zendt, terwij1
noordelijker zich d. voortzettingen der Rembangsche kalkruggen uitstrekken. 't Overige
gedeelte der residentie, door d. benedenloop
v. twee groote rivieren, d. Solo en d. Brantas, doorsneden, is vlak en bevat eenige
der vruchtbaarste streken v. geheel Java;
vooral d. alluviale driehoek tuss. d. Kali Mas
en d. Kali Porong, d. beide mondingsarmen v.
d. Brantas, is zeer vruchtbaar, doch moerassig. d. Voorn. prOducten zijn suiker en indigo;
Soerabaja levert d. meeste suiker v. geheel
Java. Gaon residentie is rUker a. geschiedkundige herinneringen dan doze. NabU Grissee, t. N. v. Soerabaja, niet ver v. zee, vindt
men d. marmeren graftombe v. d. eersten prediker der Mohammedaansche leer op Java,
Malik Ibrahim, alsmede d. heuvel Giri, met
d. grafstede v. een der voorn. verbreiders v. d.
Islam. En naast d. gedenkteekenen v. d.
nieuwen, zegevierenden godsdienst bevat d.
residentie in 't Z., in d. afdeeling Madjakerta,
d. overblUfselen v. 't eons zoo glansake
Modjopahit, 't machtige Hindoerijk v. MiddenJava, dat in d. laatste helft der vtjftiende
eeuw to gronde ging met d. komst der Arabieren in deze streek. — d. Hoofdstad, ook
Soerabaja geheeten, met 107 878 inw. (onder
wie 6420 Europeanen), ligt 25 minuten v. d.
zee verwUderd on heeft een veilige reede,
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door 't ail. Madoera tegen alle winden beschut.
d. Stad is in een oude on een nieuwe stad
to onderscheiden; d. eerste wordt door d.
Kali Mas doorsneden; a. d. oostzUde v. dezen
rivierarm ligt een groot bassin, dat door een
breed on diep kanaal, evenwUdig a. d. rivier
gegraven, met d. zee in verbinding staat; in
dit zoogen. maritieme etablissement, d. roam
v. Soerabaja, vindt men een droogdok en
werkplaatsen (fabriek voor d. marine en 't
stoomwezen, artillerie ,constructiewinkel, patronenfabriek, smederijen, zeilmakertjen, magazijnen en woningen voor 't personeel). In
d. stad ztjn een aantal fabrieken. vooral voor
d. scheepsbouw en d. vervaardiging v. machines voor d. •suikerbereiding. Ook d. inlandsche nUverheid is v. beteekenis (Soerabajaache artikelen v. schildpad, hoorn, parelmoer
enz.). Graaf v. d. Bosch bestemde Soerabaja
tot een hoofdplaats v. verdediging; daartoe
ward d. stad door een linie v. vestingwerken
omgeven, die schatten gelds on onbesciarijflUke
opofreringen v. d. kant der Inlanders hebben
gekost on nu als geheel onvoldoende on nutteloos beschouwd worden, zelfs niet voltooid
ztjn en bij d. aanleg v. 't station voor een
deel geslecht werden. Nieuw-Soerabaja is ruim
on fraai gebouwd; d. voorn. wtjk is Simpang,
met 't residentiehuis, think° Europeesche
villa's, lommerrtjke tuinen en een welbekend
hospitaal. 't Chineesche kamp, t. 0. der Kali
Mas, is door ongev. 8000 Chineezen bewoond;
t. Z. hiervan ligt 't armoedige Maleische kamp
met d. vervallen wijk Ampel.
Soera.karta, een residentie v. Java, die
met d. residentie Djogjokarta d. zoogen. Von.
stenlanden uitmaakt. ZU beslaat een oppervl.
v. 113,3 vk. mtjl. (ongev. d. oppervl. v. d.
Nederl. prov. Drente en Overijsel) en grenst
in 't N. a. Samarang, in 't 0. a. Madioen, in
't Z. over een kleine uitgestrektheid a. d.
Indischen Oceaan, in 't W. a. Djogjokarta en
Kedoe. 't Zuidelijke deal der residentie wordt
door een woest kalkgebergte ingenomen on
't midden door d. vruchtbare, breede vlakte,
waardoor d. Solo stroomt on die uit een holder grUzen, fijnen kleibodem, uit vulkanische
asch ontstaan, bestaat. Ten 0. dozer vlakte
verheft zich d. Lawoe tot 3254 M., d. Merbaboe tot 3115 M. en d. Merapi tot 2868 M. d.
Voorn. producten ztjn indigo, tabak, suiker
en. koffie; d. laatste wordt vooral tegen d.
berghellingen gekweekt, die Kier met een
vruchtbare, humusrUke aardsoort bedekt
Geheel eigenaardig is 't bestuur over Soerakarta. Ztjn hoogheid d. Soesoehoenan Pakoe
Boewana (d. i. voorwerp v. eerbiedige hulde,
spil der wereld), d. afstammeling der oude
vorsten v. Mataram, in 't bezit v. talrijke
weidsche titels, wordt, hoewel v. btjna alle
macht beroofd, met koninkltjke pracht en
luister o : even on door d. inlanders met
btjna gods. ienstigen eerbied bejegend. Ztjn
vorsteltjke inkomsten, die d. uitgaven voor
zijn buitengewoon schitterende hof houding
moeten bestrUden, bestaan hoofdzakeltjk uit
d. belastingen, die hU onder Nederlandsch
toezicht v. ztjn onderdanen heft, uit d. opbrengsten zUner landen en uit een jaarlijksche uitkeering, die onze regeering heni uitbetaalt als vergooding voor 't gemis v.
inkomsten, bU verschill. tractaten a. ons bestuur afgestaan. Ztjn gezag strekt zich uit
over alle inlanders, die zijn gebied bewonen,
d. Europeanen on Oostersche vreemdelingen direct a. 't Europeesch bestuur ondergeschikt zijn. Doch ook 't bestuur over d.
inlanders is in zoover niet onbeperkt, dat d.
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resident, door d. Nederlandsche Regeering aangesteld, ervoor to waken heeft, dat 't zooveel
mogeltjk overeenkomstig onze begrippen v.
goede regeering gevoerd wordt. d. Vizier of
rijksbestuurder, d. Raden Adipati, d. rechterhand v. d. Soesoehoean, wordt eveneens door
d. gouverneur-generaal aangesteld en is zoo
goed als geheel afhankelijk v.'t Nederlandsch
gezag. — d. Hoofdstad, Soerakarta of Solo
geheeten, met 91 370 inw. (onder wie 1000
Europeanen), bestaat uit talrijke vorstelijke
verblijfplaatsen, Europeesche en Chineesche
wijken en inlandsche kampongs, terwijl d.
kraton, 't door meer dan 10 000 menschen
bewoonde verblijf v. d. Soesoehoean, haar een
bijzonder karakter geeft. In 't kleine, onaanzienlijke fort in d. nabijheid v. d. kraton,
Vastenburg, ligt een Nederlandsche bezetting.
Soeren (Hoog- en Laag-), twee dorpen
in d. Nederl. prov. Gelderland, 't eerste tot
d. gemeente Apeldoorn, 't laatste tot d. gemeente Rheden of Reden behoorende. 't Eerste
is bekend door zijn fraai bosch en eon merkwaardige put, 't laatste door een koudwaterbad-inrichting, „Bethesda".
Soeren. (Cedrela febrifuga). Van dezen in
Oost-Indic groeienden boom wordt in d. geneesk unde d. schors gebezigd, onder d. naam Cortex
cedrelae s. surenae. Zij komt in d. handel voor
in gootvormige of opgerolde pijpen v. verschill.
]engte. Zij is bruinachtig, komt in werking
met onzen wilgenbast overeen en wordt bij
moeraskoorts als vervangmiddel v. d. kinabast
aangewend.
Soerendonk, een dorp in d. Nederl. prov.
Noord-Brabant, 3 uur t. Z.-W. v. Asten gelegen en met d. dorpen Sterksel en Gastel een
gemeente uitmakende, die circa 900 inw. heeft.
Soest, een stad in d. Pruis. prov. Westphalen, regeeringsdistrict Arnsberg, t. N. v. d.
Haardstrang en nabtj d. Lippe in een vruchtbare vlakte, d. Soester Borde, gelegen. Men
heeft er statige torens en muren, zeven kerken, waaronder d. Romaansche dom. d.Petrikerk en d. in 1850 herstelde Gothische weeskerk, een gymnasium, een weeshuis, een
doofstommen- en blindeninstituut en 15 000
inw., die hun hoofdbestaan vinden in weverij,
bierbrouwerij en graanhandel. In d. Middeleeuwen speelde Soest als lid der Hansa een
gewichtige rol. d. Kreits Soest heeft een oppervl. v. 9 vk. mijlen met 32 000 inw. Zie
uitvoeriger von Schmitz „Denkwiirdigkeiten
aus Soest's Vorzeiten" (1873).
Soest, een fraaie gemeente in d. Nederl.
prov. Utrecht, 1 uur t. W.-N.-W. v. Amersfoort,
a. d. straatweg n. Naarden en a. d. Oosterspoor weg v. Amersfoort n. Amsterdam gelegen, met 3800 inw. — Nog een half uur verder in die richting, dus 1 11'2 uur v. Amersfoort,
doch tot d. gemeente Baarn behoorende, ligt
d. buurtschap
Soestdijk, bekend door 't koninklijke
lustslot, dat in 1674 door onzen stadhouder
Willem III werd aangelegd, toen d. Staten der
prov. Utrecht uit erkentelijkheid voor bewezen diensten a. dezen 't rechtsgebied over
d. heerlijkheden Soest, Baarn en ter Eem
opdroegen, dat naderhand over d. beide hoerltjkheden Eemnes word uitgebreid. Na d. dood
v. Willem III kwam Soestdijk a. Johan Willem Friso en a. d. stadhouders Willem IV en
Willem V, welke beide laatsten 't rechtsgebied in d. drie eerstgenoemde heerlijkheden
bezaten. In 1795 werd 't bij 's lands domeinen gevoegd en in 1816 boden d. StatenGeneraal 't uit naam v. 't Nederl. yolk d.
prins v. Orange (d. lateren koning Willem II)
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aan, als blijk v. hulde voor d. door hem betoonde dapperheid bij Quatre-Bras on Waterloo. Later kwam dit vorstelijke landgoed door
erflating achtereenvolgens in 't bezit v. prins
Hendrik der Nederlanden, diens broader, wijlen.
Willem III, on d. dochter v. dozen, koningin
Wilhelmina, die er met hare moeder, d.
koningin-regentes Emma, nog jaarlijks eenigen
tijd verblijf houdt. Opmerking verdienen bij
Soestdijk nog d. zoogen. Naald of Obelisk,
a. d. rand v. 't Baarnsche bosch, en 't fraaie
Amalia-park, dat in 1874 ter eere v. d. eerste
gemalin v. prins Hendrik, prinses Amalia v.
Saksen-Weimar, werd aangelegd.
Soetermeer on Soeterwoude, Zie Zoetermeer en Zoeterwoude.
Soeterwoude (Jhr. PIETER JACOB ELOUT
vAN), een Nederl. staatsman, gob. in 1805 en
overl. 4 Oct. 1893. Hij was d. antirevolutionnaire richting toegedaan, een volgeling v.
Groan van Prinsterer on door zijn parttj d.
Christen-staatsman bij uitnemendheid genoemd. In 1853 word hij tot lid v. d. Tweeds
Kamer der Staten-Generaal gekozen, wat hij
tot 1862 bleef, om in 1879 anderinaal naar
datzelfde staatslichaam afgevaardigd to worden. Later diende hij zijn vaderland als lid
v. d. Eerste Kamer der Stat.-Generaal on als
staatsraad. In 1878 overhandigde hij d. koning
op 't Loo eon smeekschrift, dat ten doel had
in plaats v. d. toen ontworpen wet op 't
L. 0. een „School met d. Btjbel" ingevoerd
to krijgen. Ook behoorde hij tot d. oprichters
v. d. „Vrije Universiteit" op Gereformeerden
grondsiag to Amsterdam.
Soewal.ki, d. hoofdstad v. 't gelijknamig
Russisch-Poolsch gouvernement (grout 229
vierk. mijl met 598 900 inw.), regelmatig gebouwd, met levendig verkeer over d. grenzen
en 22 000 inw. (voor meer dan d. helft Joden).
Soewarow, Zie Suwarow.
Sofala, (een Arab. woord = laag land)
is d. naam v. een kustgewest in Oost-Afrika,
v. d. Zambezi tot d. Delagoabaai reikende. 't
Wordt besproeid door talrijke rivieren, die
in d. regenttjd 't land overstroomen. Langs
d. kust is d. grond zeer vruchtbaar en levert
hij vooral suikerriet, koffie, rijst on indigo,
terwijl d. bergen in 't binnenland goud, koper,
en ijzer bevatten. d. Stad Sofala, a. 't Kanaal
v. Mozambique, is eon vervallen on ongezonde
plaats met 1200 inw.
Sofia' (Boelgaarsch Triaditza), d. hoofdstad
v. 't nieuwe vorstendom Soelgarije, a. d.
grooten weg v. Constantinopel n. Belgrado
gelegen on in 't fraaie dal v. d. Isker, eon
zijrivier v. d. Donau. Zij is d. zetel v. een
Grieksch-Kath. bisschop, heeft oude vestingwerken, talrijke moskeeen, 15 kerken, 3synagogen, eon krijgsschool voor officieren, een
gymnasium, een landbouwschool en 30 000
inw., onder wie ongev. 5500 Mohammedanen,
5000 Joden en een aantal Zigeuners. Men
heeft er belangrijke industrie in laken, leder,
zijdewaren en tabak. In d. nabijheid v. Sofia
zijn vele kloosters, alsmede beroemde warme
bronnen v. circa 4° C. — Sofia werd in d.
6e eeuw onzer jaartelling op d. plaats v. 't
oude Ulpia Sardica, in Moesie, door keizer
Justinianus gebouwd. In 987 werd Kier d.
Grieksche keizer Basilios door d. Boelgaren
geslagen en in 1382 kwam 't in handen der
Turken. 't District Sofia telt 159 500 inw.
Sognefjord, een 200 KM. lange, doch
slechts 4 a 7 KM. breeds, fjord a. d. westkust
v. Noorwegen. Zij dringt diep in 't land door
en wordt door hooge steile rotswanden v.
1600-1700 M. ingesloten, evenals haar ver-
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schill. ztjtakken (d. Lysterfjord, NarOfjord en
Aurlandsfjord).
Sohar, een havenstad in 't Arabische
landschap Oman, met een stork kasteel, een
goede reede, een synagoge en ongeveer
24 000 inw.
Sohn2 (strnoLF), een Duitsch rechtsgeleerde,
gab. 29 Oct. 1841 to Rostock ; in 1870 werd hU
professor to Gottingen, vervolgens to Freiburg,
in 1872 to Straatsburg en in 1887 to Leipzig.
HU schreef o. a. „Der Prozes der Lex Salica"
(1867), „Frankische Reichs- and Gerichtsverfassung" (1871), „Das Recht der Eheschlieszung"
(1875), „Institution des ROmischen Rechts"
(1883, 4e dr. 1889) en „Kirchengeschichte im
Grundrisz" (5e dr. 1890) on bewerkte voorts
voor d. „Monumenta Germaniae historica"
(1883, d. „Lex Ripuaria".
Sohn (KARL FERDINAND), een Duitsch
historie- en portretschilder, gab. 10 Dec. 1805
to Berlijn. Hij ging in 1826 met Schadow n.
Diisseldorf, waar hi) in zijn romantieke richting allengs een der grondvesters der schilderschool on in 1833 professor a. d. Academie
werd. Ztjn schilderstukken Air. v. schoone,
wel doordachte compositie on een zeer warm
koloriet. Tot d. bekendste behooren „d. Schaking v. Hylas" (1829, in d. nationals galerij
to Berlijn), „d. beide Leonore's" (1831), „d.
Lorelei" (1853), „Romea en Julia" on „Rinaldo
en Armida". Zeer gezocht waren ook vooral
SOHN'S vrouwenportretten. — ZUn neef en leerling, WILHELM SOHN, gab. 29 Aug. 1830 to
Berlijn, ging reeds vroeg v. historiestukken
op 't genre over en vond hiermee grooten
bijval. ZUn bekendste stukken zUn „Verschillende levenswegen" (1860), „Een gewetensvraag" (1864, in d. kunsthalle to Kalsruhe),
,,Consult bij een advocaat" (1866, in 't museum
to Leipzig) on „Viering v. 't Avondmaal in
een Protestantsche patricische familie". Sedert
1874 is SOHN professor a. d. acadomi to
Dftsseldorf.
Soissons, een stad in 't Fransche depart.
Aisne, in 't vruchtbare dal v. d. Aisne on op
d. linkeroever v. daze rivier. Zij is d. zetel v.
een bisschop, heeft verscheidene fraaie kerken
(o. a. d. in 1212 voltooide Gothische kathedraal),
een doofstommeninstituut, een oud slot, een
groot hospitaal on 12000 inw., die zich bezighouden met d. vervaardiging v. aardewerk,
kaarsen, chocolade, linnen, katoen en wol en
levendigen handel drUven in meel,peulvruchten, zeep e. a. artikelen. Over d. Aisne voert
een fraaie steenen brug. — In d. oudheid was
Soissons als Noviodunum of Augusta Suessonum d. hoofdstad der Celtische Suessonen,
van wie d. naam Suisssio of Soissons is afgeleid.
In 486 werd 't gebied v. daze stad, 't laatste
overblUfsel der R4meinsche heerschappU uitmakende, a. d. Romeinschen stadhouder Syagrins door der Franken koning Clovis of
Chlodwig ontnomen. In d. Duitsch-Franschen
oorlog werd Soissons 12 Oct. 1870 ingesloten
en na eon hardnekkige verdediging moest zj
zich 4 dagen daarna overgeven.
Soja. Onder d. toevoegsels tot spUzen,
welke in Japan, China en geheel Oost-Indio
seer gezocht ztjn, bekleedt d. soja een voorname
plaats. d. Soja is een soort v. dikke, zeer
piquante saus, bereid uit d. sojaboonen, afkomstig v. Soja hispida. Daze witte of bruins,
zdervormige zaden, welke zeer goed smaken,
worden evenals onze boonen genuttigd.
Sokna, een stad in 't noordelijk gedeelte
v. Fezzan, omtrent 100 uur ten Z.-0. v. Tripoli,
a. d. oostelijksten der beide karaveenwegen
naar Soedan. zu ligt to midden v. fraaie
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bosschages, met dadelpalmen e. a. vruchtboomen, en drtjft levendigen handel.
Sokoto of Sakkatoe, een voorname stad
in 't rijk der Fellata of Foelbe, dat een der
machtigste on beschaafdste v. Soedan is.
Doze Fellata behooren niet tot 't eigenlijke
negerras, maar hebben een lichtbruine kleur
on een Kaukasischen gelaatsvorm. Hun hooldstad, Sokoto, ligt eenige dagreizen ten 0. v. d.
Niger, a. d. Koewarama, een nevenrivier der
eerstgenoemde. Zij is omringd door een muur
v. 8 M. hoogte, voorzien v. 11 poorten. Er zijn
twee groote moskeeen en twee marktpleinen.
't Paleis v. d. sultan heeft een hoogen koepeltoren. Op d. marktdagen is er een levendige
handel. 't Aantal Mw. wordt zeer verschillend
opgegeven, door sommigen 40 000, door anderen
tweemaal zooveel. Ofschoon d. stad eerst in
't begin dozer eeuw werd gesticht, heeft zij
toch een arm en vervallen voorkomen.
Sokotara, ook Soctra, genaamd, is een
eiland a. d. oostkust v. Afrika, tegenover kaap
Gardafui. 't Is 80 vk. mijlen groot, zeer rotsig
on bedekt met kalksteenbergen, waaruit naakte
granietrotsen tot een hoogte v. 1400 M. opAfton. Behalve eenige dalen v. geringe uitgebreidheid vindt men er door gebrek a. water
geen bebouwbaren grond; vandaar dat d. plantengroei er zeer goring is. Slechts d. aloe en
d. dadelpalm groeien er weelderig. d. Voornaamste producten zijn welriekende gom,
drakenbloed, d. hars der sokotora-aloe, amber,
kameelen, schapen, geiten en varkens. d. Bevolking, die zeer schaarsch is en vrij algemeen
tot d. Islam behoort, bestaat a. d. kuststreken
uit een mengelmoes v. Arabieren, Negers,
Indiers on Blanken en in 't binnenland uit een
krachtig gebouwden en zelfstandigen yolksstam. Daze laatste leeft voornamelUk v. d.
veeteelt. Tamarida, a. d. noordkust, is d. hoofdplaats en heeft d. beste reede op 't eiland.
Sokotara behoorde vroeger a. d. Iman v.
Maskate, vervolgens a. d. sultan v. Kesjin, in
Hadramaut, n. d. zuidkust v. Arabia, doch
werd in 1870 voor 150 000 gulden door Engeland
aangekocht. Reeds in d. Oudheid was Sokotara
onder d. naam eiland v. Dioscorides bekend
on men meent, dat Alexander d. Groote er
een volkplanting zou hebben aangelegd.
Sol, Zie Zonnegod.
Sol, Zie Sou.
Sola fide (v. 't Lat. so/us, alleen, en fides,
trouw, geloof), door 't geloof alleen (wordt
men zalig), d. spreuk v. Luther. — So/us cum
solo, eigenlUk hij met haar alleen; eenparig.
Solamen (v. 't Lat. solari, troosten)beteekent troost. Solamen miseris, socios habuisse
malorum, een Lat. spreuk, beteekenende : 't Is
d. ongelukkigen een troost, lotgenooten gehad to hebben (ook solamen miserum, socios
habuisse malorum, 't is een ongelukkige troost,
deelgenooten in 't ongeluk to hebben).
Solaneeen. d. Solaneeen of Nachtschadigen
kenmerken zich vooral door: 5 meeldraden,
ingeplant op d. eenbladige, doorgaans regelmatige, onder 't vruchtbeginsel vastgehechte
bloemkroon, een tweehokkig vruchtboginsel,
onverdeelden stempel, zeer talrUlte eitjes, die
a. een zeer stork ontwikkelden zaadkoek gezeten zijn, on puntig toeloopende helmdraden.
De 5-spletige of 5-deelige kelk valt niet of
slechts gedeelteltk af. d. Doorgaans 5-deelige
bloemkroon valt af on is a. d. zoom overlangs
geplooid of vertoont dakpansgewUs over elk.
gelegen slippen. d. Vrucht is nu eons een
bes, zooals bij d. geslachten Lycium, Solanum,
Atropa, dan weer een zaaddoos, zooals bij
Ilyoseyamus, Nicotiana, Datura. Enkele malen
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vertoont d. zaaddoos 4 hokjes, ten gevolge der
ontwikkeling v. 2 onvolkomen tusschenschotten (buiten d. reeds voorhandene). d. Bladeren
der solaneeen staan verspreid en komen hoog
a. d. stengel dikwijls twee a. twee voor; d.
bloemen of d. vereenigingen dezer zijn meermalen buiten d. oksel der bladeren gep]aatst.
In d. keerkringslanden komen d. vertegen•
woordigers v. deze zeer gewichtige plantenfamilie meermalen als boom- en heesterachtige
gewassen voor, terwiji d. tot onze flora behoorende soorten meestal kruidachtig zijn. d.
Solaneeen behooren bijna zonder onderscheid
tot d. verdoovende, scherpe gewassen. Ook btj
d. tot deze familie behoorende oeconomische
planten, zooals bij d. tabak en d. aardappel,
wordt dit verdoovende karakter in meer of
mindere mate gevonden. Alleen zij opgemerkt,
dat deze planten d. bedoelde schadelijke stoffen deels in een geringere hoeveelheid, deels
in organen bevatten, die niet gebruikt worden.
d. Geslachten v. solaneeen, waarvan een of
weer soorten bij ons inheemsch zijn of verwilderd aangetroffen worden, zijn Lycium,
Solanum, Nicandra, Atropa, Hyoscyamus,Nicotiana en Datura.

Solario (ANDREA DE), bijgenaamd DEL
een beroemd Milaneesch schilder, leerling v. Leonardo da Vinci en later v. Gaudenzio
Ferrari, wiens eigenaardige manier hij op d.
bekoorlijkste wijze met d. meer teedere schilderwijze v. eerstgenoemden meester wist te verbinden. Zijn leeftijd is niet nauwkeurig bekend, maar omstr. 1530 was hij in zijn vollen
bloei. Een v. d. voorn. werken v. dezen meester
is d. „Hemelvaart v. Maria", in d. nieuwe
sacristie der Karthuizers te Pavia. In d. galerij
te Napels is een andere voorstelling v. 'tzelfde
onderwerp, die a. A. de Salerno wordt toegeschreven, maar waarschijnlijk v. 5OLARIO'S
hand is. 't Louvre te Parijs bezit belangwekkende schilderijen v. hem ; een daarvan,
„Maria 't op een kussen liggende kind in een
landschap d. borst reikende", is door SOLARI°
geteekend en volgens Dr. Waegen een karakteristiek voorbeeld der Lombardische school.
d. Bekoorlijke koppen en teedere vormen herinneren a. L. da Vinci; d. bloeiende, heldere,
doorschijnende kleur en 't modele a. Gaudenzio. Een tweede stuk stelt „Salome met
't hoofd v. Johannes d. Dooper" voor. 't Is
helder v. toon en teeder v. behandeling en
word aanvankelijk a. L. da Vinci toegeschreven,
later a. Bernardino Lecini. In 1843 werd met
d. collectie Aguado een „Madonna" v. SOLARIO
verkocht, waar van 't pendant in d. Hermitage
v. s. Petersburg gevonden wordt. Te Berlijn
heeft men v. hem een „Christus met doornen
gekroond". Enkele schilderijen v. dezen meester
zijn gegraveerd.
Solario (ANTONIO DE), 00k wel IL ZINGARO
genaamd, was een der beroemdste schilders
v. zijn tijd, wiens levensgeschiedenis a. die v.
Quintyn Metsys herinnert. 't Was lang onzeker,
waar deze kunstenaar geb. ward. Napels en
Veneto betwistten elk. deze ear, welke ten
slotte a. Venetie is toegekend (blijkens een
opschrift op een v. SOLAR1O'S werken). SOLARIO
zag a. 't einde der 14e eeuw 't levenslicht ; zijn
vader was een rondreizend smid; hij zelf
schijnt 't tjzer bewerkt on daarbtj zulk een
uitnemenden aanleg verraden to hebben, dat
Colantonio del Fiore to Napels zich ztjner
aantrok om zijn kunstontwikkeling to bevorderen. In 't huis v. dien schilder verliefde hij
op diens dochter, die hem werd toegezegd als
bruid, zoodra hij een degeltjk schilder zou zijn.
Vol studielust en ijver trok SOLARIO uit Napels
GOBBO,

57

SOL.

eerst n. Rome en vervolgens n. Bologna, waar
hij in Lippo Dalmasio een meester naar zijn
hart vond. Na zes of zeven jaar bij hem
vertoefd te hebben, reisde SOLARIO Italie rond
om ook andere meesters to leeren kennen; hij
vertoefde eenigen tijd in ateliers to Venetie,
Florence, Ferrara en Rome en keerde ten slotte
n. Napels terug, waar hij zich a. koningin
Johanna liet voorstellen en haar zijn schildertj,
een „Madonna met 't kind Jezus, door engelen
gekroond", ten geschenke aanbood. d. Koningin
liet haar portret daarop door hem schilderen
en, toen Colantonio beide kunstwerken had
gezien, aarzelde hij geen oogenblik om zijn
belofte to vervullen on SOLARIO zijn dochter tot
vrouw to geven. Van alle zijden werd SOLARI°
nu met bestellingen overladen en tevens tot hofschilder benoemd. Hij overl. te Napels in 1455.
Men kan hem als d. waardigen voorlooper beschouwen der groote meesters v. d. 16e eeuw.
Zijn werk houdt 't midden tuss. d. Umbrische
en d. Germaansche school. 't Is zeer aan trekkelijk door liefeltjkheid en Kugler ziet er verwantschap in met d. Oud•Spaansche kunst.
d. Grootste schat v. SOLARIO'S werken bevindt
zich to Napels, waar hij ook eon degelijke
schilderschool vormde. In d. kerk s. Se v erino
zijn v. horn een „Madonna met 't kind, omgeven door verschill. Heiligen" en eenige
fresco's, die tot zijn voornaamste werk gerekend worden. In s. Lorenzo ziet men v. hem
een „s. Franciscus, die zijn kloosterorde sticht";
in andere kerken nog verschill. schilderijen
on fresco's. In 't museum degli Studj vindt
men „een le vensgroote Madonna op d. troon,
door Heiligen omgeven". Domenici be weert,
dat in verscheidene particuliere woningen to
Napels een menigte Madonna-voorstellingen
v. SOLARIO werden gevonden en tevens dat
deze kunstenaar eon aantal geestelijke on
wereldltIke boekan met rniniaturen heeft verrijkt. Te Florence en in d. pinakotheek to
Munchen worden werken v. hem bewaard ;
laatstgenoemd museum heeft v. zijn hand een
s. Ambrosius in bisschoppeltjk gewaad, met
een landschap op d. achtergrond, on een portret
v. prins Lodewijk v. Napels, later bisschop v.
Toulouse.
So/ark) (CHRISTOFORO DE), beeldhouwer, IL
GOBBO bijgenaamd, mode aen Lombardisch
kunstenaar en lang ten onrechte voor een
broader v. ANDREA DE SOLARIO gehouden. Hij
arbeidde voor d. dom v. Milaan tegen 't eind
der 150 eeuw en in d. eerste jaren der 16e eeuw.
Verschill. beelden worden daar als v. zijn hand
afkomstig aangewezen, benevens eenige v. d.
schoonste basreliefs in 't Karthuizer klooster
v. Pavia. In d. kapel del Albero v. d. dom to
Milaan en in Sta Maria della Carita to Venetie
zouden nog andere werken v. dezen meester
aanwezig zijn.
Soldaat. leder, die tot 't lager behoort en
zijn wapendienst verricht, v. d. opperbevelhebber tot d. minsten man toe, droeg vanouds d.
naam soldaat, hoe wel thans gewoonlijk slechts
d. 't laagst in rang zijnde krijgsman met dit
woord wordt aangeduid. Naar men meant, is
d. naam soldaat of komstig uit d. Romeinschen
keizerttjd ; onder Alexander Severus nl. kregen
d. krijgslieden hun soldij alle vier maanden
uitbetaald met een gouden munt, welke solidus
of soldus heette on waarvan 't woord soldarius,
bezoldigd krijgsman, werd afgeleid. Volgens
anderen ontstond die naam eerst later, nl. a.
't einde der Middeleeuwen on wel 't eerst bij
d. Spanjaarden; hij wordt volgens dezen afgeleid v. soldtj.
Soldeersel. Soldeer noemt men metalen
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of metaalmengsels, die dienen om d. oppervlakten v. twee verwarmde stukken metaal
met elk. to verbinden. Vereischten v. een
goed soldeersel dat 't smeltpunt ervan
lager is dan dat v. d. metalen, die 't moet
verbinden; dat 't in gesmolten toestand dun
vloeibaar genoeg is, om d. voeren schieltjk
to kunnen aanvullen; dat 't niet spoedig stolt
en dat d. kleur ervan zooveel mogeltjk overeenkomt met die v. d. metalen, vrelke men wil
vereenigen. In 't algemeen onderscheidt men
week-, snel- of tin-soldeersel, dat uit weeke, licht
smeltbare, en hard- of slag-soldeersel, dat uit
hardere, moeieltjk smeltbare metalen bestaat.
d. Eerste soort wordt gevormd uit tin, lood
of bismuth en dient tot 't aaneenhechten v.
tin, ijzerblik, smeedijzer, koperlegeeringen
(messing of geel-koper en tombak) en zink;
d. laatste bestaat uit koper, zink, tin of lood
en wordt gebruikt om ijzer, koper en ook
koperlegeeringen to verbinden. Om voorwerpen v. goud en zilver to soldeeren bezigt men
mengsels v. goud, zilver, koper of zink; voor
die v. aluminium dienen zink en aluminium
met of zonder koper.
Soldij. Hieronder verstaat men veelal 't
bare geld, dat d. soldaat wordt uitbetaald.
In meer algemeenen zin kan men eronder verstaan alles wat d. staat d. krijgsman tot sun
onderhoud geeft. d. Soldij is geen volstrekte
noodzakelijkheid; waar vrije, welgezeten burgers hun eigen oorlogen voerden of voeren,
kunnen zij voor hun uitrusting zoowel als
voor hun onderhoud uit eigen middelen zorgen. Vandaar dat men doze inrichting dan
ook vond in alle staten, waar een geringe
vrije bevolking tegenover een betrekkelijk
groot aantal slaven stond. Zoo kenden d.
Grieken, d. Romeinen, d. Duitsche heirban en
d. leenlegers aanvankelijk goon soldij. Als d.
krijgstochten echter lang duren, wordt 't oorlogvoeren lastig. Dit onderhoud men in d.
Oudheid vooral bij belegeringen en 't beleg
v. Potidea bracht d. Grieken. geltjk dat v.
Veji d. Romeinen tot d. bezoldiging der burgersoldaten. Waar geen slavenstand bestaat
en d. vrije burgers zonder aanzien v. vermogen tot d. krijgsdienst verplicht zijn, kan d.
soldij niet ontbeerd worden. Dit is ook 't
geval (Mar, waar geen dienstplichtigheid bestaat, maar d. krijgsdienst als een vrtj handwork wordt beschouwd, dat door sommigen
tegen betaling wordt uitgeoefend. Dit laatste
geval doet zich vooral bij handelsstaten voor,
die ver verwijderde kolonien bezitten en daar
gestadig oorlog moeten voeren. Btj d. Carthagers was d. werving vroeg ontwikkeld, evenals later bij d. Engolschen; d. Grieken pasten
haar toe, evenals d. Perzen, om hun legers
door vreerudelingen to versterken, zoodra zij
langdurige oorlogen op een 'verwtjderd oorlogstooneel moesten voeren, en alle Europeesche mogendheden, toen a. 't eind der
Middeleeuwen d. leendienst in verval geraakte. d. Grootte der soldij is afhankelijk v.
verschill. omstandigheden. Waar d. militaire
dienst verplichtend is, behoeft ztj volstrekt
niet hooger to zjju dan voor 't onderhoud der
soldaten noodig is; waar die dienst daarentegen als een vrij handwerk beschouwd wordt.
is d. sold j d, pits v. d. soldaat en 't bedrag
daarvan hangt of v. vraag en aanbod. Met
d. rang, dien d. krijgsman bekleedt, vermeerdert ook d. soldtj. /has is billUker dan dit;
als d. dienst een vrtj handwerk is, regelen
d. prijzen zich naar d. waarde der waren en
een bekwaam aanvoerder staat natuurltjk
hooger in prtjs dan eon gewoon soldaat. Waar
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in 't algemeen d. dienst niet als een vrtj
handwerk wordt beschouwd, waar d. soldaten
door lichting verkregen worden, erlangt men
door die lichting toch geen aanvoerders. Voor
dozen wordt d. dienst een levensvraag en
daarom moot zij voordeelig zijn, opdat men
zich meer levensgenot zou kunnen verschaffen, een huisgezin oprichten, dit voor gebrek
waarborgen, enz. Bij d. eerste bezoldigde
troepen hier to lands word d. maand op 82
dagen gerekend; door geldgebrek ward men
er in 1576 toe genoodzaakt, d. maand op 42
dagen to stellen, on dit ward ongeveer 10 jaren
volgehouden, totdat nieuwe bezuinigingen 't
noodig maakten, d. maand op 48 dagen to
rekenen. Vele hoogere betrekkingen warden
echter ook als v. ouds om d. 32 dagen (korte
maand) betaald, wat dan in d. commissie of
aanstelling bepaald word uitgedrukt. Er bestonden echter nog andere uitzonderingen:
zoo kregen bijv. d. konstabels on kanonniers
hun soldij om d. 15 dagen en betaalden d.
Staten v. Zeeland d. voetknechten, die to
hunner repartitie stonden on in hun provincie
garnizoen hielden, om d. 45 dagen, welke verhooging v. uitgave geheel to hunnen lasts
kwam. In 't begin v. 1597 vermeerderden d.
Staten d. soldij door d. maand v. 48 dagen
(large- of heerenmaand) op 42 dagen to brengen, wat bij d. toenmalige sterkte v. 't lager
een uitgave v. 626 000 gulden 's jaars was.
Zeeland bracht toen d. maand op 39 dagen.
Doze berekening v. d. maand bleef bestaan
tot 't laatst der 18e eeuw. 30 Juli 1681 word
bepaald, dat d. onderofficieren on soldaten
elken maandag zouden betaald worden, wat
echter geen verandering in 't bedrag der soldij
bracht, on daze installing bleef in zwang tot
't laatst der 18e eeuw, toen d. thans nog gebruikelijke berekening, per dag en betaling
om d. 5 dagen (halve decade), met verschill.
andere militaire instellingen v. d. Fransche
republiek ward overgenomen. — Reeds bij d.
oude Grieken ward d. soldij in maandeltjksche termtjnen uitbetaald on daarnaar berekend. In onzen tijd wordt alleen d. officieren
hun tractementen maandelijks uitbetaald on
d. minderen in kortere termijnen, bijv. v. 5
of 10 dagen. Die uitbetaling geschiedt compagniesgewijs bij 't appal door d. sergeantmajoor, in tegenwoordigheid der officieren. d.
Uitgaven voor d. menage en d. kortingen voor
't kleedingfonds worden dadelijk ingehouden.
Buitengewone betalingen buiten en behalve
d. soldij zijn to alien tUde gebruikeltjk geweest; d. beruchte dotatien der Romeinsche
keizers on d. stormsold# in d. Middeleeuwen
behooren daartoe. Zij zip in d.nieuweren tijd
zeldzamer geworden, maar komen nog wel
eons onder d. benaming toelage, gratificatie,
enz. voor.
Solecismus, Zie Soloecisme.
Soleillet (PAUL), een Fransch Afrikareiziger, gob. 29 Apr. 1842 to Nimes. HU reisde
in 1865 in Algiers, Tunis en Tripolis, trok in
1871 door d. Algennsche Sahara, ondernam
in 1873 een refs n. Toeat, ging in 1878 over
Senegambia n. Segoe a. d. Niger, beproefde
in 1879 on in 1880 nogmaals tevergeefs v.
s. Louis n. Timboektoe door to dringen en
ging in 1882 over Sjoa n. Kaffa. Soleillet
overl. 10 Sept. 1886 to Aden. Van zijn reisbeschrtjvingen noemen wij „Exploration du
Sahara" (1874), „L'avenir de la France en
Afrique" (1876), „L'Afrique occidentale" (1877),
;Voyage en Ethiopie 1882—'84" (1886) on
Voyage a Sdgou, 1878—'79" (in 1887 door
Gravier uitgegeven).
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Solenhofen of Solnhofen, een dorp v.

omstr. 1000 inw., niet ver v. Eichstadt in
Beieren. 't Ligt in een dal, waardoor d. Alltmilhl kronkelt on met vele bochten n. d.
Donau vloeit. In d. nabijheid v. dit kleine,
niet ver v. d. Donau gelegen dorp bevinden
zich op een boschrijk plateau zeer belangrijke
steengroeven, waaruit d. beste lithographische
steenen der geheele wereld gewonnen worden.
d. Zoogen. lithographische steen bestaat uit
een in dunne en regelmatige lagen voorkomonde, dichte soort v. kalksteen, v. een licht
geel- of grijsachtige kleur, zeer zuiver en gelijkvormig v. sa menstelling. 't Gesteente vormt
d. bovenste lagen der jura-formatie v. daze
streek en ligt deels op gewone jura-kalksteen,
deels op dolomiet. Wat dit gesteente voor 't
steendrukken zoo bijzonder geschikt maakt,
is vooral, dat 't zeer fijn v. korrel en matig hard
is en zich gemakkelijk laat bewerken. 't Is
een verscheidenheid v. d. jura-kalksteen, met
een schelpachtige breuk, en wordt ook wel
kalkschiefer genoemd, omdat 't in dunnere
of dikkere lagen voorkomt. d. Beddingen v.
dit gesteente zijn meer of minder horizontaal
gelaagd, hebben eenige honderden voeten
dikte en strekken zich vele uren ver in 't
rond uit. d. Groeven waren reeds a. d. Romeinen bekend, maar 't gesteente ward vroeger tot geheel andere doeleinden gebezigd als
nu, nl. tot 't bouwen v. huizen en voornamelijk voor vloersteenen, die bij scheepsladingen
vol langs d. Donau n. d. Zwarte Zee vervoerd
en verder over een groot deel v. Voor-Azie
verspreid werden. In 't geheele Turksche rijk
zal men niet licht eon moskee betreden, waar
men niet d. voet op een vloer v. daze steenen
zet. — Dit gesteente is buitengewoon rijk
a. versteeningen of overblijtselen v. bewerktuigde wezens, die hier in vroegere eeuwen
geleefd hebben. 't Grootste gedeelte daarvan
behoorde tot dieren, die in of nabtj d. zee
moeten geleefd hebben. Men heeft er overblijfselen v. buitengewoon groote krokodillen,
hagedissen (door Cuvier met d. naam Geosaurus bestempeld) e. a. reusachtige reptilien
gevonden. 't Aantal vreemde soorten v. visschen on insecten is mode zeer groot. Plantaardige overblijfselen schijnen er weinig of
niet in aangetroffen. to worden. Van 't zonderlingo geslacht der vleugelvingerdieren (Pterodactylus) zijn alleen in dit gesteente 8 verschill.
soorten gevonden, welke hier bijzonder schijnen to huis behoord to hebben. 't Verkoopen
v. daze versteeningen levert to Solenhofen
een niet onaanzienlijke bijverdienste voor d.
steenbrekers op.
Solenoide. Wanneer twee metaaldraden,
die in elkaars nabijheid zijn, gelijkttjdig doorloopen worden door een galvanischen stroom,
hebben er tuss. die draden aantrekkingen of
afstootingen plaats, overeenkomende met die,
walks tuss. d. polen v. twee magneten plaats
grijpen. Die verschijnselen, wier ontdekking
men a. Ampere to danken heeft, maken 't
gedeelte v. d. electriciteitsleer uit, dat men
met d. naam electrodynamica bestempelt. Zijn
d. metaaldraden evenwijdig, dan golden voor
hen d. volgende wetten: 1°. twee evenwijdige
stroomen v. d. zelfde richting trekken elk.
aan; 2°. twee evenwijdige stroomen v. tegengestelde richting stooten elk. af. Zijn d. metaaldraden rechtlijnig en kruisen zij elk., dan
golden d. volgende wetten : 1°. zij trekken elk.
aan, als d. stroomen in beide gericht zijn n.
d. rechte lijn, die beide rechthoekig snijdt, of
v. daze lijn af gericht zijn; 2°. ztj stooten elk.
af, als d. eene stroom n. d. rechte lijn, die
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beide rechthoekig snijdt, gericht is on d.
andere v. daze lijn afgericht is. Ter bestudeering der electro-dynamica maakte Ampere
gebruikt v. een beweegbaren geleider, dien
hij solenoide noemde. Daze bestaat uit een
spiraalsgewijs gewonden koperdraad, walks
uiteinden evenwtjdig met d. as der spiraal n.
elk. toeloopen en op 't midden der spiraal
rechthoekig zijn omgebogeu. Zulk een geleider doet dezelfde werking als een vereeniging
v. evenveel cirkelvormige geleiders als d.
spiraal windingen telt. Een solenoids gedraagt
zich nu, als een stroom door haar geleid
wordt, in alle opzichten als een magneetstaaf.
Zij richt zich met haar as in d. magnetischen
meridiaan. Wordt zij zoo ingericht, dat zij om
een horizontals as, loodrecht op d. magnetschen meridiaan kan draaien, dan plaatst zij
zich zoo, dat haar as een hook met d. horizon maakt, gelijk a. d. inclinatie der magneetnaald. Nadert men 't uiteinde eener solenoide,
dat zich naar 't noorden keert, met d. noordpool v. eon magneet, dan wordt 't afgestooten;
't andere uiteinde wordt door d. noordpool
v. d. magneet aangetrokken. d. Zuidpool v.
dozen brengt d. tegengostelde werkingen to
weeg. Brengt men een tweeds solenolde in d.
nabijheid v. d. eerste, dan stooten d. uiteinden,
die zich door d. werking der aardmagneetkracht n. dezelfde hemelstreek richten on die
wij gelijknamig kunnen noernen, elk. af ;
d. ongelijknamige uiteinden trekken elk. aan.
Daze gelijkheid v. d. werking v. magneten en
solenoIden heeft Ampere tot d. mooning gebracht, dat d. magneten hun magneetkracht
verschuldigd zijn a. electrische stroomen, die
om hun moleculen loopen.
Solfatara is d. Italiaansche en Soufriere
d. Fransche benaming, waarmee men een
zwavelgroef, zwavelmeer of zwavelpoel bestempelt, die in vroegere tijden een werkzame
krater was v. eon vulkaan, maar zich thans
bepaalt tot 't uitstooten v. gassen en wel
hoofdzakelijk v. zwavelwaterstofgas. Zulk een
solfatara brengt, wanneer zij eenig zuur bevat,
langzamerhand op velerlei wijs eon meer of
minder aanmerkelijke ontbinding of uitknaging
v. d. omringende gesteenten to weeg.
d. Vermaardste solfataren komen voor in
Italie, in Midden-Azie, op Java en op d.
Antillon. Ten westen v. Napels bevinden zich
a. d. kust v. Puzzuoli in een vlakte, bij d.
Ouden bekend onder d. naam Campi Phlegraei
en thans nog Phlegraeische velden genoemd,
27 zulke kraters. Een daarvan, reeds bij Homerus vermeld, die sedert 655 n. Chr. geen uitbarsting heeft gehad, is d. wijd vermaarde
solfatara v. Puzzuoli. Naar dozen krater heeft
men in 't algemeen alle rustende kraters, die
alleen water- en zwaveldampen voortbrengen,
solfataren genoemd. Hij ligt ongeveer een half
uur gaans v. 't meer Agnano on v. d.Hondsgrot en is 400 M. lang on 330 M. breed; hij
bestaat uit een trechtervormig bekken en is
bijna overal door met kastanjeboomen begroeide heuvels omgeven. d. Wanden v. 't bekken zijn met zwavelbeslag overdekt, terwtjl
in d. spleten on scheuren, waaruit dampen to
voorschijn komen, veal zwavel wordt afgezet.
Uit d. grond, die op verscheidene plaatsen zeer
heat is, welt bij voortduring zwavel op on stijgen ammoniak en zwaveldampen naar boven.
d. Doffe, onderaardsche echo, die 't duidelijkst
waargenomen wordt, wanneer men een steen
werpt in een gat, dat vrijwel in 't midden v.
't bekken gelegen is, toont duidelijk aan, dat
dit geheele oord diep ondermtjnd on vermoedelijk slechts door een dunne korst aarde over-

mOL.
dekt is. d. Geologen zijn v. meening, dat
v. lieverlee ook d. bovenste bedekking zal
verteerd worden en dat er een meer zal gevormd worden, gel& aan die, welke in die
streken reeds worden sangetroffen. Ongetwijfeld is deze solfatara een zijn uitdooving
to gemoet gaande vulkaan, wiens werkzaamheid v. veel vroegeren ttjd dagteekent dan
alle bekende uitbarstingen v. d. Vesuvius.
Echter valt niet to ontkennen, dat er waarschUnlijk een verbinding of gemeenschap tuss.
deze onderaardsche ruimte en d. Vesuvius
bestaat; immers, wanneer d. laatstgenoemde
rust, dan rookt d. solfatara en zet deze haar
zwavel af; daarentegen is zlj rustig, wanneer
d. vuurberg in werkzaamheid is. d. Opsttjgende dampen der solfatara worden voor geneeskrachtige baden gebruikt, tot walk doel
aldaat houten loodsen zijn opgericht.
Ook wordt een zeer diep meer tuss. Rome
on Tivoli, dat 60 schreden in middellijn
heeft on een sterken reuk v. zich geeft,
solfatara of Lago d'Acgua Sulfurea genoemd;
in on om dit meer leven allerlei dieren en
d. oevers vertoonen een weelderigen plantengroei. Tal v. kleine eilandjes drijven er in en
't water zet een massa af, die buitengewoon
hard wordt en waaruit, naar d. meening v.
sommigen, d. cyclopenmuren zijn samengesteld.
't Zoogenaamde doodendal op 't eiland Java,
is evenzeer een uitgedoofde krater of solfatara, die zoo'n groote hoeveelheid koolzuur
uitwasemt, dat goon levend wezen 't kan
naderen, zonder dood neder to vallen. — d.
Grootste tot dusver bekend geworden solfataren bevinden zich, volgens d. mededeelingen
v. Alex. v. Humboldt, in 't midden v. Azle.
d. Grootste v. deze, d. Oeroemtzi, ten W. v.
d. Chineesche stad v. geltjken naam, ligt a. d.
noordeltjke helling v. 't Thian-sjan of Hemelsgebergte, a. d. volt v. d. kolossalen BogdoOola, d. hoogsten top v. d. Thian-sjan, ongeveer 15 geographische mtjlen ten 0. v. d.
vulkaan Pesjan en t. W. v. d. vulkaan Hotsjen.
Ztj wordt door d. bewoners d. „brandende
vlakte" genoemd, heeft 5 geographische mijlen
in omvang, is in d. winter nooit met sneeuw
bedekt on is als met fijne asch gevuld. Werpt
men er een steen in, dan verhetren zich vlammen on een zwarte rook stijgt omhoog. Vogels
wagon 't niet erover been to vliegen. Een
dergelijke solfatara ligt ten W. v. d. 't laatst
vermelde. Doze is een afgrond v. 13 uur in
omtrek on met een zoutkorst overtrokken. Wie
daarin geraakt, is verloren. — d. Krater of solfatara v. d. 1600 M. hoogen Morne Garra, op
it eiland s. Vincent in d. Kleine Antillen, heeft
bjjna een uur in omtrek en 170 M. diepte; in
it midden daarvan bevindt zich een kegel,
welks top met zwavel is bedekt. Doze solfatara, die sedert 1718 rustig was geweest,
had in Mei 1812 een uitbarsting. d. Solfatara
v. 't Fransche eiland Guadeloupe heeft een
hoogte v. 650 M. en stoot bestendig rook en
soms ook vlammen uit. 27 Sept. 1797 wierp
ztj, nadat d. Antillen acht maanden lang door
aardbevingen in beweging waren geweest,
een groote hoeveelheid puimsteen, asch on
dichte zwaveldampen uit, met een groot
onderaardsch gedruisch. Ook verschill. Bergen v. 't Engelsche eiland Dominica bevatten
solfataren, die onophoudeltjk zwaveldampen
uitstooten en wier omgevingen zoo beet Win,
dat men er niet op gaan kan. Dergelpe verschtinselen treft men a. op 't Engelsche eil.
Montserrat.
Solfege, Zie Solfeggio.
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(Fransch Solfege) noemt men
in d. muziek een zangstudie, waarin d. anders
gebruikeltlke tekst vervangen wordt door
een klank, die telkens herhaald wordt,
ha a a a. Zulk een studio is bestemd om
eerstbeginnenden to oefenen in vastheid op
d. intervallen on in zuivere intonatie, geltjk
ztj ook voor geoefende zangers noodig is, om
hen in een zuivere voordracht to doen toenemen. 't Accompagnement, meestal met
piano, is altljd zeer eenvoudig en bestond
oudttjds enkel in een becijferden bas. d. Beate
on 't meest gezochte solfege's v. d. nieuweren
ttjd zijn die v. Reghini, Crescentini, Benelli,
Weinlich, Rungenhagen on Hauptmaun.
d. Oude manier, zich bij zulke zangstudien to bedienen v. d. Aretinische hexachorde, zijnde d. noten ut, re, mi, fa, sol, /a,
heette Solmisatie. Zij was onderworpen a.
een menigte regels, voortvloeiende uit d.
noodzakelijkheid, gedurig d. notennamen to
verwisselen on to wtjzigen; terwijl d. heptachorde, in d. tweede helft der 17e eeuw
ingevoerd, d. eigenlijke of hoxachordische
solmisatie geheel heeft ter gide gezet.
Solferino, een vlek in d. Italiaansche
prow. Mantua, t. Z. v. 't Gardameer gelegen,
met 1284 inw. 't Is bekend door d. veldslag
v. 24 Juni 1859, waarin d. verbonden Franschen
on Sardiniers onder aanvoering v. Napoleon
III on Victor Emanuel II een overwinning
behaalden op d. Oostenrijkers onder Frans
Jozef I. d. Eerstgenoemden verloren bier 17000,
d. laatsten 13 000 man a. dooden on gekwetsten.
Solidair. Dit w oord, in 't Nederl. hoofdelffic
on v. 't Latijnsche in solidum, een voor alien
on allen voor een, wordt meestal gebruikt btj
verbintenissen, wanneer or moor schuldenaren
zijn, die ieder afzonderlijk voor d. geheele
schuld aansprakelijk zijn, of meer schuldeischers, die ieder afzonderltjk d. geheele
schuld kunnen vorderen en die dan hoofdzakelijke of solidaire schuldenaren en schuldeischers genoemd worden, terwijl ook d.
verbintenis, tuss. d. schuldeischers onderling
bestaande, hoofdelijke of solidaire verbintenis
heat. Zoodanige hoofdeltike verbintenis nu
kan op tweee'rlei wijzen bestaan; 't kan nl.
zijn, dat d. verbintenis, hoewel slechts een
zijnde, voor 't geheel op ieder der schuldenaren rust of dat zij voor 't geheel ten voordeele v. ieder der schuldeischers is aangegaan,
zoodat d. betaling, door eon der schuldenaren
of a. ,een der schuldeischers gedaan, d. geheele
schuld delgt; 't kan ook zijn, dat ieder der
verbondenen geacht wordt dit voor 't geheel
to Ain onafhankeltjk v. Ain medeverbondenen, 'aloof ieder hunner een afzonderltike
verbintenis had aangegaan. In beide gevallen
is ieder voor 't geheel aansprakelljk; maar
d. eenheid der verbintenis in 't eerste geval
heeft andere gevolgen clan d. veelheid (moor•heid) der verbintenis in 't tweede geval; in
it Romeinscha recht noemde men d. eene
obligati correalis en d. andere obligatio in solid. Eigenlijke solidariteit kan slechts
dum.
op twee manieren ontstaan, of door d. wet,
the uitdrukkeltjk sommige verbintenissen
hoofdeltjk noemt, Of door overeenkomst en
ook door testament, daar een erflater gin gezamenitke erfgenamen hoofdelijk kan verplichten tot betaling eener schuld of v. een
legaat; 't is dus een vaste regel, dat d. solidariteit nooit ondersteld wordt, maar alttjd
uitdrukkelijk bepaald moat ztjn. Men moat
d. hoofdeltIke verbintenis der schuldenaren
nooit verwarren met borgtocht. Hoofdelljke
schuldenaren toch zijn alle verbonden tot beSolfeggio
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taling der schuld en kunnen dat zijn op verschill. wijzen. Maar een borg kan nooit tot
lets meer of lets anders verbonden zijn dan
di hoofdschuldenaar; ook kan hij 't voorrecht
v, inwinning inroepen, lets, dat d. hoofdelijke
schuldenaar nooit kan doen. — Naar aanleiding der bovengenoemde wijzen v. ontstaan
zijn er twee soorten v. hoofdelijkheid, tuss.
onderscheidene schuldeischers of schuldenaars
bestaande, d. conventioneele solidariteit en
d. wettelijke of legale solidariteit, die alleen
op d. bepaling der wet steunt. Zoo is bijv.
in 't wetboek v. strafrecht bepaald, dat bij
veroordeeling wegens een en 'tzelfde wanbedrijf ieder der veroordeelden in solidum gehouden is tot betaling der opgelegde boeten,
schaden, interesten en kosten; ook in 't handelsrecht zijn in zeer vele gevallen o. a. d.
verschill, wisselschuldenaren hoofdelijk tot
d. voldoening der aangegane verbintenissen
gehouden.
Soliman II, bijgenaamd EL KANANI (d.
wetgever), was d. eenige zoon v. Selim I en
werd in 1496 geb. Door zijn meesters tot
staatsman en in d. veldtochten v. zijn vader
tot krijgsman gevormd. was hij bij diens dood
in 1520 stadhouder v. Magnesia en ijlde hij n.
Constantinopel, om als sultan gehuldigd to
worden. Zijn eerste regeeringsdaden gaven
blijk v. zijn liefde voor rechtvaardigheid. Al
degenen, weer vermogen door zijn vader verbeurd verklaard was, kregen hun goederen
terug; terwijl hij d. gezonken eerbied voor d.
rechtbanken weer herstelde en d. ambtenaren,
die zich a. knevelarijen hadden schuldig gemaakt, met gestrengheid strafte. Alleen d.
stadhouder v. Syria wilde zijn gezag niet
erkennen, maar daze werd spoedig met geweld v. wapenen onderworpen. Hongarije
weigerde d. schatting op to brengen, die bij
een troonsverandering verplichtend was. Dit
dwong hem ertoe zich derwaarts to begeven;
hijzelf voerde 't hoofdleger aan on nam in
1521 Sjabatz, Semlin on Belgrado. Nadat hij
zoodoende d. nederlagen gewroken had, die
zijn voorouders door d. Hongaren geleden
hadden, bereidde hij zich voor tot d. verovering v. 't ail. Rhodus, walks bezit hem onmisbaar scheen voor d. gemeenschap met Egypte
en d. scheepvaart op d. Middellandsche zee.
In Juni 1522 list hij eon vloot v. 300 zeilen
met 10 000 man 't anker lichten, terwijl hij
zelf met 100 000 man d. landweg over KleinAzie volgde. Rhodus vial na een hardnekkige
verdediging v.6 maanden door verraad (25 Dec.)
in handen der Turken, die bij dat beleg voor
't eerst bommen en contramijnen bezigden.
Alle ondernemingen v. SOLIMAN hadden tot
nog toe een gunstige uitkomst gehad. Achmed Pasja, stadhouder v. Egypte, kwam in
1524 in opstand on had zich reeds d. sultanstitel aangematigd, toen hij door d. trouw gebleven Mohammerleg overwonnen werd. Een
opstand der Janitsaren to Constantinopel in
1525 kon alleen door groote geschenken in
geld gedempt worden on gaf aanleiding tot 't
beginnen v. een nieuwen opstand, om d. teugellooze krijgsbenden bezig to houden. SOLIMAN koos hiertoe Hongarije en trok met
100 000 man en 300 vuurmonden in Apr. 1526
daarheen. Peterwardein werd reeds 27 Juli
veroverd on 29 Aug. behaalden d. Turken
een groote overwinning bij Mohacz ; Pest en
Ofen openden hun poorten voor d. overwinnaars, die roovende on verwoestende geheel
Hongarije door trokken. 't Bericht v. een
opstand in Azi6 riep SOLIMAN terug. Hij versloeg d. opstandelingen in 1527 bij Basjsif on
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in 1528 bracht hij hen geheel ten onder, zoodat hij andermaal tegen Hongarije kon oprukken. 't Voorwendsel daartoe was d. erkenning
v. Johannes Zapolya als koning v. Hongarije.
In Mei 1529 verliet SOLIMAN andermaal Constantinopel; hij trok onder groote moeielijkheden d. Morawa, d. Sau en d. Drau over, ontving to Mohacz d. handkus v. Zapolya en nam
Ofen. Nadat Zapolya tot koning gekroond
was, belegerde SOLIMAN Weenen. Hier vond
hij echter 't keerpunt v. zijn geluk. Na 80 000
man verloren to hebben, moest hij 't beleg
opbreken on n. Turkije terugkeeren. d. Beide
volgende jaren hielden binnenlandsche aangelegenheden en een nietige oorlog tegen d.
ridders v. s. Jan hem bezig. In 1532 ondernam
SOLIMAN andermaal een tocht n. Hongarije,
tot ondersteuning v. zijn beschermeling Zapolya; hij werd echter bij Guns afgeslagen
en keerde nog in 'tzelfde jaar terug. Nu
wendde hij zijn wapenen tegen 't Oosten. In
1534 nam hij d. hoofdstad v. Perzie (Tauris)
alsmede, in weerwil v. groote tegenspoeden,
Bagdad. Hij organiseerde 't veroverde land
on keerde daarop n. Constantinopel terug. Na
eenige kleinere krtjgstochten wendde hij zich
in 1541 weder tegen Hongarije en onderwierp
hij d. helft v. dat land, terwijl Zapolya's zoon
zich met Zevenburgen tevreden moest stellen.
Een Leger, dat onder Joachim II v. Brandenburg tegen hem oprukte, kon niets verrichten en in 1547 werd eindelijk een wapenstilstand gesloten, waarbij a. SOLIMAN een jaarlijksche schatting v. 50 000 ducaten word toegekend. Om zijn woelige Janitsaren bezig to
houden, werd in 1548 een nieuwe oorlog tegen
Perzie gevoegd, maar ziekten dwongen SOLIMAN ertoe reeds in 't volgend jaar terug to
keeren, hierop zond hij in 1551 een lager v.
80 000 man over d. Donau, dat Temesvar
innam, doch overigens niet veal uitvoerde.
In 1553 trok hij andermaal n. Perzie en bewerkte hij d. vrede, die in 1558 gesloten werd.
Daarentegen duurde d. strijd in Hongarije
voort, totdat SOLIMAN in 1562 d. vrede sloot.
Zijn vloot deed in 1565 een mislukte aanslag
op Malta. In weerwil v. zijn ouderdom ondernam hij in 1566 eon nieuwen tocht tegen
Hongarije; doch hij stierf 30 Aug. bij d. be
legering v. Szigeth, dat 7 Sept. in handen v.
d. Turken vial. Met zijn dood word 't tijdperk
v. bloei der Turksche heerschappij besloten.
SOLIMAN was een bekwaam vorst, die en als
staatsman en als wetgever en als krijgsman
uitblonk. Alleen in 't laatste gedeelte zijns
levens maakte hij zich wel eens a. wreedheid
schuldig. Zoo list hij ter wille v. zijn lievelingsgemalin, d. beruchte Roxelane, d. kinderen
eener andere sultana vermoorden, om haar
zoon tot troonsopvolger to maken.
Solimena (FRANCESCO), eon Ital. schilder,
ABBATE ciccio bijgenaamd, werd in 1657 to
Nocera dei Pagani geb. en 't eerst door zijn
vader, Francesco di Maria, to Napels in d. kunst
onderwezen. Hij had echter geen geduld om
zich in 't teekenen to oefenen on wilde dadelijk schilderen met kleuren, waartoe hij d.
werken v. P. da Cortona, Lanfranco, Giordano e. a. navolgde, wat horn spoedig een
groote vaardigheid v. penseel deed verwerven. Dit, gevoegd bij zijn krachtig effect en
zijn gloeiende phantasie, verschafte hem in een
tijd, toen d. adel der kunst reeds vrtj verbasterd was, een buitengewoon succes. SOL1MENA
streefde dan ook slechts naar d. uiterlijken
schtin v. d. groote eigenschappen der meesters uit d. goeden tijd. Edele of karakteristieke vormen, degelijke compositie, ware uit,.
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drukking vindt men bJj hem niet, maar wel
sterke contrasten v. licht en bruin en voorts
veel overdrUving en manier. 8OLIMENA liet to
Napels een aantal werken achter, die hem,
na d. dood v. Giordano, then htj tot d. eersten
xneester v. Rang werd verklaard, met groote
geidsommen werden betaald. HU schilderde
portretten, historische voorstellingen, genrestukken, landschappen, dieren, architectuur,
bloemen en vruchten, alles wat hem inviel.
Tot zjjn voorn. werken rekent men d. fresco's
in d. sacristie der TheatUnen v. S. Paulo to
Napels en vervolgens die a. d. gewelven der
Apostelkerk aldaar. In d. kerk v. 't oratorium
schilderde hU d. kapel v. d. H. Philippus Neri.
Verder vindt men ztjn werk a. d. gewelven
v. S. Nicolo della Carita en in d. koepel
der kerk Donna Alvina. BUzonder geroemd
werd een groot altaarstuk v. zijn hand bij d.
nonnen v. s. Gauzio. Behalve in nog andere
kerken v. Napels on in d. provincie schilderde
htj ook op eenige plaatsen in d. Kerkeltjken
Staat, in d. paleizen Albani on Colonna to
Rome, en in 't paleis to Turijn („Salomo on d.
koningin v. Saba", „Debora'', e. a.). In 't buitenland vindt men v. hem to Weenen in 't Belvedere eenige belangrUke werken v. btjbelschen of mythologischen aard; voortreffeltjk
in hun soort zijn die in 't museum to Dresden :
een levensgroote voorstelling v. „koningin
Sophenisbe op d. troon, waar zij d. door
Syphax overgezonden vaas met vergif ontvangt", d. nog grootere compositie v. „d.
strtjd der Lapithen en Centauren" en een derde
schilderU, voorstellende „een jongen herder
met zjjn hond en zijn kudde, waar twee
godinnen op wolken verschUnen". Ook to Milnchen, Berlijn, s. Petersburg on ParUs worden
in d. musea werken v. hem gevonden. soustENA verwierf zich eer en rijkdom door ztjn
kunst, beoefende ook d. wetenschap en was
een gelukkig dichter. Hij over!. in 1747 op een
v. sunlandgoederen. Een aantal v. zip werken is gegraveerd.
Solingen, een stad in d. Pruisische Rijnprov., district Dusseldorf, op een hoogte a. d.
rechteroever v. d. Wupper gelegen, met circa
37 000 inw. ZU is bekend door hoar degelijke
*Jzer- en staalwaren, die overal verspreid Ain
en in verschill. opzichten d. Engelsche fabrieaten nog overtreffen. d. Bolinger zwaarden
en klingen waren reeds in d. Middeleeuwen
beroemd. d. Kreits Solingen telt 115 600 low.
Solinus (ce..rus JULIUS), een Romeinsch
grammaticus uit d. 2e of 3e eeuw n. Chr.,
schreef in een gezochten en gedeelteltjk onzuiveren stip een werk, dat htj met „Polyhistor"
betitelde en waarin ht, veel overnemende uit
d. „Historia naturalis" v. Plinius, een verzameling v. aanwUzingen gaf, voor grootste
gedeelte v. aardrtjkskundigen inhoud. Na d.
eerste Venetiaansche uitgaaf, welke in 1473
onder d. titel „De situ et mirabilibus Orbis"
licht zag, moeten genoemd worden die v.
Grasser (1605) en v. GOtz (1777); terwill voor
d. verklaring v. d. „Polyhistor" een belangrijk werk is d. „Exercitationes Plinianae",
in „Solini polyhistora" v. Salmasius 11629,
2 dln).
Solitairvogel (d.), een sterrenbeeld, door
d. sterrenkundige Lemonnier gevormd uit
eenige kleine sterren v. 't sterrenbeeld d.
Weegschaal. 't Is echter op d. latere sterrenkaarten niet in gebruik gebleven.
Solmisatie, Zie Solfeggio,
Solmona, een stacl, in d. Italiaansche
provincie Aquila degli Abruzzi en in een heerlUke etreek a. d. Gizzio gelegen. Zij is d. zetel

SOL.

62

v. een bisschop en heeft verscheidene fraaie
kerken, een prachtig raadhuis uit d.16e eeuw,
een gymnasium, een oude waterleiding en
14 300 inw., die zich bezighouden met industrie
en vanbouw. Solmona is 't oude Suimo, d.
geboortepleats v. Ovidius.
Solo heet in d. muziek een compositie of
een gedeelte daaraan, dat door een instrument of een zangstem wordt voorgedragen,
behoudens zoodanig accompagnement als noodzakelUk is, hoewel d. aard v. 't solo meebrengt,
dat d. taak v. dit accompagnement zoo ondergeschikt mogelijk words gehouden. Tegenover
't solo staat 't tutti, waarbtj al d. overige
instrumenten of stemmen wader bUvallen.
Solo, Zie Soerakarta.
Solo (Kali) of Bengawan is d. naam v.
d. grootste rivier op 't eiland Java, door
welks residenties Soerakarta, Madioen, Rembang en Soerabaja, zij stroomt, om zich nabij
Sidajoe in d. Java-zee, tegenover Madoera,
to ontlasten. Haar voorn. zijrivier is d. rivier
v. Madioen of Kali Gentong, die Naar een
schat v. water toevoert. In d. regentijd is
d. Solo bevaarbaar tot boven Soerakarta on
vormt zij een zeer belangrUken waterweg.
Soloecisme of Solecisme is d. naam
v. eon fout tegen d. regels der spraakkunst.
't Woord is v. Griekschen oorsprong en afkomstig v. d. Cilicische stad Soloi of Soli, wier
bewoners btj d. overige Grieken als taalverbasteraars bekend stonden. Soloecismen btjv.
zijn 't, als d. Zeeuwen en Groningers vele
zelfstandige naamwoorden met d. stomme e
verlengen, met of zonder herhaling v. d.
slotmedeklinker, zooals katte (kat), wiege
(wieg) ; of als d. Noord-Brabantenaars workwoorden ongelijk vloeiend maken, die 't niet
ztjn, bUv.: d. voerman spien (spande) zijn paard
in en loei (loed, laadde) d. kar.
Van soloecisme is barbarisme in zoover onderscheiden, dat d. Romeinen d. laatsten naam
gaven a. uitdrukkingen, ontleend a. d. talon
der bij hen ale onbeschaafd bekend staande
volken (barbaren). Tegenwoordig noemt men
daze feilen tegen d. aard der Baal naar die,
a. welke zij ontleend zijn, bUv. Gallicismen,
Anglicismen, Germanismen.
Solo eilanden, Zie Soeloe-eilanden.
Solok of Sollo.k eilanden, Zie Soeloe-

-

eilanden.

Solola, eon departement in d. Midden-

Amerikaansche republiek Guatemala, dat zich
v. d. kust v. d. Grooten Oceaan tot a. d. hoogvlakte in 't binnenland uitstrekt, met 76 500
inw. — d. Hoofdstad, Solola, ligt t. N. v. 't
Atitlanmeer on telt 15 000 inw.. die zich
bezighouden met landbouw, weverU en d.
vervaardiging v. aardewerk.
Solon, een der zoogen. zeven WUzen
v. Griekenland, gab. omstr. 640 Chr. HU trad
op on maakte zich beroemd als wetgever der
Atheners, toen d. burgertwisten, die op d.
strenge wetgeving v Draco gevolgd waren,
d. staat zip ondergang nabij gebracht
hadden.
Sedert d, adel zich tegenover 't yolk v. d.
geheele regeering had meester geraaakt en
alleen volgens gewoonten en onbeschreven
rechten d. rechtspraak uitoefende, drong 't yolk
(demos) op geschreven wetten aan. Nadat een
door d. edellieden (eupatriden) uit hnn midden
gekozen wetgever, Draco, daaraan voldaan
had, doch bij die wetgeving weer 't belang
v. d. adel dan y. 't yolk in 't oog had gehouden, wend a. soLoN, die door ztjn wUsheid,
deugd en ondervinding 't algemeene ver.
trouwen had verworven, opgedragen nieuwe
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wetten te ontwerpen, die meer met d. behoeften des yolks in overeenstemming zouden
zijn. SOLON ging daarbij v. d. grondstelling
uit, dat in d. staat alle burgers over 't geheel
a. elk. gelijk moeten zijn, doch dat d. politieke
rechten en plichten v. ceder burger in verhouding behooren te staan tot diens persoonlijke diensten en waardigheid. Zijn wetgeving
was deels uit democratische, deels uit aristocratische elementen samengesteld. Hij begon
met d. ongelijkheid v. vermogen tegen te gaan,
door d. waarde v. 't geld te verhoogen, een
gedeelte v. d. schulden der minvermogenden
op te heffen, 't verpande grondeigendom weer
vrij te geven en d. wet of te schaffen, waarbij
d. schuldeischer werd vergund, d. nalatigen
schuldenaar tot slaaf te makers. Doze maatregelen werden seisachtheia (d. i. verlichting
der schulden) genoemd. Verder verdeelde
SOLON 't yolk naar zijn vermogen in vier
klassen: 1°. Fentakosiodimnen, burgers, die
jaarlijks 500 maten droge of natte waren
v. hun landerijen inoogstten; 2°. Triakosiodimnen, burgers v. 300 zulke maten; deze werden
ook Hippeis of ruiters genoemd ; 3°. Zeugiten,
burgers v. 300 tot 150 maten, en 4°. Theten,
zij , die daar beneden bleven. Op d. drie eerste
klassen rustten d. verplichtingen v. krijgsdienst en belastingen, doch d. overheden
werden ook alleen uit deze, ofschoon door
alle burgers, gekozen. d. Volksvergadering
was bekleed met 't oppergezag en besliste
over wetten, oorlog en vrede, alsmede over
d. keus der ambtenaren; zij vonniste d.
staatsmisdadigors; zij vorderde rekenschap
v. d. staatsambtenaren, zelfs v. d. archonten,
en stelde d. staatsuitgaven vast. Deze vergadering werd viermaal in d. maand gehouden
en met gebed en offeranden geopend. Een
vaste commissie, uit d. volksvergaderiug gokozen, uit 400 (later 500) leden bestaande,
had als hoogste regeeringscollege d. zaken
te overwegen, die a. d. yolks vergadering
zouden worden voorgesteld ; een tiende gedeelte harer leden, Prytanen geheeten, had
btj afwisseling d. hoofdleiding v. d. aangelegenheden en werd op staatskosten gespijzigd. Ten einde d. voorrechten v. d. adel
niet geheel of to schaffen, behield soLoN d.
instelling der archonten, die vroeger, ten getale
v. negen uit d. Eupatriden gekozen, d. staatsmacht alleen in handen hadden; zij werd
evenwel geheel v. aard veranderd. d. Archonten
nl. waren nu enkel voorzitters der gerechtshoven en priesters en kozen daarbij uit 't yolk
gezworenen (Heliasten), die hun als rechters
of assessoren ten getale v. 6000 ter zijde
stonden. Mede hield hij d. aristocratischen
Areopagus in stand, waarin d jaarlijks
aftredende archonten gekozen werden; dit
was een gerechtshof, waarin gevonnist werd
over moord met voorbedachten rade, valsche
getuigenis en vergrljpen tegen d. godsdienst en
d. zeden en waardoor tevens toezicht werd
gehouden op d. opvoeding der jeugd en d.
levenswandel der burgers; inzonderheid ook
waakte dit tegen to groote weelde en verkwisting. Niet dan na een gestreng onderzoek
over hun eigen levenswandel werden d
archonten in dit gerechtshof opgenomen, indien
zij hun betrekking naar behooren hadden
vervuld. d. Areopagieten hadden zelfs d.
macht onverijlde besluiten der volksvergade.
ring op to heffen en bekleedden hun ambt
levenslang.
Nadat soLox deze wetgeving had tot stand
gebracht, liet hij d. Atheners zweren, dat zij
jaar lang daarin niets zouden veranderen,
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en begaf hij zich vervolgens op reis n. Egypte.
Cyprus en Klein-Azie. Hij overl. in 't jaar
559 v. Chr. te Athene of op Cyprus. Zijn
levensgeschiedenis is beschreven door Plutarchus.
Bekend is v. soLoN 't gezegde, dat niemand
vOOr zijn dood kan zeggen, dat hij gelukkig
is. Toen hij d. rijken koning v. Sardes, Croesus,
bezocht, gaf hij hem die les, waardoor hij later
d. redder werd v. zijn leven. Want, toen
Croesus eenigen tijd daarna, door d. Perzischen
koning Cyrus overwonnen en ter dood veroordeeld, reeds op d. brandstapel was gebonden,
herinnerde hij zich bedoeld gezegde v. d.
Atheenschen wijze. Toen Cyrus dit vernam,
werd hij hierdoor zoo getroflen, dat hij Croesus
in vrijrieid stelde en hem met weldaden overlaadde. Althans zoo luidt 't verhaal.
Behalve door zijn wetgevend talent onderscheidde zich SOLON, wiens kenspreuk was
„Niets al to zeer . ' of „Maat houden", ook als
dichter. d. Overblijfselen zijner poezie, grootendeels v. staatkundigen en wijsgeerigen inhoud,
vindt men bijeenverzameld in Schneidewins
,Delectus poesis Graecorum elegiacae" (1838)
en Bergks „Poeta° lyrici Graeci" (3e dr. 1866).
Uitvoeriger kan men over dezen beroemden
Griek raadplegen: Kleine, „Quaestiones de
Solonis vita et fragment's" (1832), en Schelling,
„De Solonis legibus" (1842).
Solor-Eilanden (d.), een eilandengroep
in d. Indischen archipel, tot d. Kleine Soendaeilanden en administratief tot d. Nederl. residentie Timor behoorende. Straat Alor scheidt
zo v. d. oostelijker gelegen Alor-eilanden,
straat Flores v. 't westwaarts gelegen eiland
Flores. Er behooren toe drie groote eilanden,
nl. Solor, 't kleinste, dat rotsachtig en onvruchtbaar is, Andonare, d. korenschuur der
groep, en Lomblen, met een altijd rookenden
vulkaan; voorts verscheidene kleine eilandjes.
d. Bewoners, d. oorlogzuchtige Soloreezen,
voeden zich hoofdzakelijk met macs on visch;
alleen btj feestelijke gelegenheden eten zij rijst.
d. Kustbewoners houden zich met vischvangst
bezig (haaienvangst).
Solothurn (Fransch Soleure), een kanton
v. Zwitserland, ter grootte v. 14 vk. mijlen
en met een bevolking v. 86 000 inw. 't Grenst
in 't O. a d. kantons Bazel en Aargau, in 't
Z. on W. a. Bern en in 't N. a. Bazel; twee
kleine exclaven, Klein-Liitzel en Mariastein,
liggen in 't kanton Bern op d. grens v. d.
Elzas. 't Noordelijk deel v. Solothurn met
't gebergte v. Buchegg en d. vruchtbare vlakte
v. d. Buchgau behoort tot d hoogvlakte, terwijl 't Z. (meer dan 2/3 v. 't geheele kanton) een
deel is v. 't Jurageb. d. Voorn. bergketens
zijn d. YViesenberg-, Paszwang- on Hauensteinketens, veelbezochte vergezichtspunten
zijn d. Weiszenstein (1248 M.), d. ROthifluh
(1398 M.) en d. Hasenmatt (1449 M.). 't Noordelijke Juralandschap in Solothurn behoort
tot 't gebied v. d. Birs. 't zuidelijke evenals
d. hoogvlakte tot dat v. d. Aar, die tweemaal
't kanton betreedt en twee zijrivieren opneemt, nl. d. Groote Emme en d Dunnern.
Zeer vruchtbaar en rtjk a. koren en weiden
zijn d streken langs d. Aar. d. Bekoorlijke
Bastaler-, Gulden. en Beinwijlerdalen worden
veel door vreemdelingen bezocht Slechts
8 pct v. d. geheele oppervl. is niet-productief;
31 pct is met bosch bedekt on 't overige is
wei-, tuin- of bouwland. d. Bewoners behooren voor 't grootste deel tot d. R.-Kath. kerk
en houden zich bezig met landbouw, veeteelt
en industrie. Men verbouwt er vooral veel
graan en ooft. d. Bergbouw !evert uitmun
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tend kalksteen (Solothurner warmer) en
gips. Minerale baden beeft men btj Lostorf
(zwavelbronnen). d. BelangrUkste takken v.
industrie zijn d. vervaardiging v. uurwerken,
papier en machines, Uzergieterij, wol- en katoenspinnea en zUde-industrie. Voor d. yolksontwikkeling wordt goed gezorgd; men heeft
er een gymnasium, een lyceum e. a. inrichtingen v. onderwijs. — d. Grondwet dagteekent v. 12 Dec. 1865 en heeft een zeer democratisch karakter. d. Kantonnale Raad wordt
door 't yolk voor d. tijd v. 5 jaar gekozen en d. uitvoerende macht is in handen v.
eon regeeringsraad v. 5 leden, door d.Kantonnalen Raad voor d. tijd v. 5 jaar benoemd;
d. voorzitter heeft d. titel landammann. — d.
Hoofdstad, ook Solothurn, ligt op beide oevers
v. d. Aar, 429 M. boven d. zee, a. d. zuidelijken
voet V. d. veelbezochte Weiszenstein (1284 M.),
vanwaar men een prachtig vergezicht geniet.
Tot d. merkwaardigheden der stad behooren
d. Ursinuskerk, in 1773 door Pisoni voltooid,
't tuighuis en d. Verenahermitage. Solothurn
is 't oude Romeinsche Solodururn en telt
ongev. 9000 inw., die zich o. a. bezighouden
met ahorn-, ijzer- en cementfabricage en katoenweverij. — Zie Strohmeier, „Der Kanton
Solothurn" (1880), en Hartmann, „Solothurn
und seine Umgebungen" (1885).
Solotonoscha, een stad in 't Russische
gouv. Poeltawa, a. d. gelijknamige rivier gelegen, met vele kerken, een synagoge en
12 000 inw.
Solowjew (SERGEI MICH A ILOWITSJ), een
Russisch geschiedschrij ver, geb. 5 Mei 1820 to
Moskou, waar hij v. 1855—'77 prof. was en
4 Oct. 1879 overl. Van zijn geschriften noemen wij: „d. geschiedenis v. d. val v. Polen"
(1863), „populaire voorlezingen over Russische
geschiedenis" (1874), „Keizer Alexander I, politiek en diplomatie" (1873) en „Russische geschiedenis" (29 dln, 1851—'80), alle in 't Russisch.
Solstitien, Zie Zonnestanden.
Soltikow (PETER simoN graaf) stamde uit
een oud-adellijk Russisch geslacht, trad op
jeugdigen leeftijd in d. krijgsdienst en ward
onder keizerin Anna tot generaal-majoor en
drie jaar later tot luitenant-generaal bevorderd.
Onder keizerin Elisabeth geraakte hij tot groot
aanzien en, nadat hij in 1757 onder d. generaal
Fermor een divisie aangevoerd en d. slag v.
Groot-J'agemdorf had btjgewoond, kreeg hij in
1759 't opperbevel over 't Russische leger, dat
tegen Frederik d. Groote streed. BU Kay behaalde hij 23 Juli een overwinning op d. Pruisischen koning zelf. Evenals zUn voorgangers
geraakte ook hij spoedig in oneenigheid met
d. Oostenrtjksche veldheeren, zoodat hij dan
ook tot a. zUn terugroeping in 1761 weinig
meer uitvoerde. Elisabeth schonk hem ter
belooning voor zUn roenartjk gedrag 4 kanonnen.
d. zadel en d. pistolen v. Frederik II, zegeteekenen uit d. slag v. Ktmersdorf. Vervolgens
ward SOLTIKOW gouverneur v. Moskou, in welke
stad hij 25 Dec. 1772 overl. ZUn zoon
Soltikow (SWAN PETROWITSCH) VMS insgelijks een uitmuntend generaal. Htj nam deel
a. alle oorlogen tegen Polen en Turktje en
veroverde in 1788 Choczim. Daarop ward hij
tot gouverneur v. Wladinair en Kostroma
benoemd, doch, nauwelUks had hij eenige rust
genoten, of Catharina II gaf hem 't bevel
over 't leger in d. Kaukasus, dat tegen Perzie
moest oprukken. HU had evenwel zij_n operatien nog niet begonnen, toen hU n. a. Petersburg teruggeroepen word, om doze stad tegen
d. Zweedschen koning Gustaaf III to beschermen. Dit gelukte hem en d. veldtocht ward
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door een roemrtiken vrede gevolgd. Dadeltjk
na zUn troonsbestijging benoemde keizer Paul I,
die in Finland onder zUn bevelen gestreden
had, SOLTIKOW tot veldmaarschalk (1796) en in
't volgend jaar tot gouverneur v. Moskou, in
welke betrekking hij tot a. zijn flood (1805)
werkzaam bleef.
Soltyk (ROMAN), in 1791 to Warschau gob.,
ontving zijn opleiding to Parijs, waar hij onder
d. leiding v. Kosciuszko stond on d. polytechnische school bezocht. Na zijn terugkeer
n. Polen ward hij luitenant bU d. artillerie en
bewees hij ads kapitein eener rijdende batterij
gewichtige diensten in d. veldtocht v. 1809.
d. Veldtocht v. 1812 maakte hij mode als adjudant v. d. generaal Sokolnicki in d. staf v.
keizer Napoleon. In d. slag bi.j Leipzig geraakte
hij in gevangenschap, terwtjl hij na d. vrede
in 't burgerlUke leven terugkeerde. Toen d.
opstand v. 1830 uitbrak, nam SOLTYK een zeer
levendig aandeel daaraan en bracht hij, als
bevelhebber der artillerie, bij d. verdediging v.
Warschau d. Russen groote verliezen toe. Hij
deelde in 't lot v. velen zijner landgenooten
en overl. in ballingschap, to s. Germain-enLaye, 22 Oct. 1843. Zijn voorn. werken zijn:
,Relation des operations de l'armee du prince
Poniatowsky en 1809" (1841), „Precis historique,
politique et militaire de la revolution du 29
Novembre" (1833, 2 din) en „Napoleon en 1812
ou memoires sur la campagne de Russie" (1836).
Solway-Firth of Golf v. Solway, een
inham in d. Iersche Zee, tuss. Engeland en
Schotland, die 56 KM. diep in 't land dringt
en rijk is a. zalm en haring. Bij eb loopt
't binnenste gedeelte v. d. Solway Firth veelal
droog.
Somali is d. naam v. een krijgshaftig on
vrUheidlievend yolk, dat tot 't Ethiopische
ras (Hamietische afdeeling) behoort en 't
oostelijk deel v. Afrika, zuidwaarts tot d.
rivier Tana en westwaarts tot 't land der
Denakils on Galla's, bewoont. d. Somali's
worden in drie v. elk. onafhankelijke stammen onderscheiden, d. A dsji's, d. Hawijah's
en d. Rohanwins. Zij spreken alien dezelfde
taal, echter met verschill. tongvallen, en ztjn,
naar 't uiterlijk to oordeelen, een gemengd
yolk. In 't Z. vertoonen ze meer 't negertype dan in 't N. d. Somali's zijn deals
nomaden; hnn hutten zUn rond on hebben
kegelvormige daken. d. Zorg voor d. landbouw
laten ztj a. d. slaven over; hun industrie is
v. weinig beteekenis. Ztj belVden d. Islam;
ook d. besnijdenis is btj hen in zwang. — 't
Somaliland bestaat uit een smalle, zandige
kuststreek v. Oost-Afrika. 't NoordelUk deel
daarvan is in 't bezit der Engelschen, tern'
over 't grootste deel der oostkust d.Italianen
d. beschermheerschappij uitoefenen. Zie Pautischke, „Beitrage zur Ethnographie und Anthropologio der. Somali, Galla und Harari"
(1886), en James, The unknown horn of Africa"
(1888).
Somatologie (v. 't Grieksche soma,
lichaam, on logos, redo, leer) is d. kennis v. 't
menscheltjk lichaam en maakt een onderdeel
uit der anthropologie of d. wetenschap v. d.
mensch, waarvan 't andere onderdeel d. paychologie is of d. leer v. d. menschelUken geest.
Tot d. somatologie behoort inzonderheid d.
anatomie, welke handelt over d. verschill.
bestanddeelen v. 't lichaam en hun organisme,. ale beenderen, spieren, zenuwen, Inge-

wanden enz.
Someren

(JAN VAN),

geb. to Dordrecht

3 Juli 1622, promoveerde in 1643 to Leiden tot
doctor in d. rechten en ward vervolgens eerst
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schepen in zijn geboortestad, daarna pensio•
naris v. Nijmegen (1655) en griffier v. d. vergadering (chambre mi partie) ter beslechting
v. d. geschillen, die na d. Munsterschen vrede
nog hangende waren gebleven tuss. Spanje en.
d. Nederl. Republiek (1666). Hij overl. te Dordrecht 22 Dec. 1676. VAN SOMEREN was niet
alleen een kundig rechtsgeleerde en staatsman,
maar ook zeer ervaren in 't Grieksch, Latijn
en Fransch, alsmede in d. Nederl. dichtkunst
en vaderlandsche oudheden. Als dichter heeft
hij zich o. a. doen kennen door een bundel
„Uitspanningh des Vernuften" (1650), waarin
ook enkele Latijnsche gedichten voorkomen.
Menigmaal paart hij d. zinrijke kracht v.
Huygens a. d. zoetvloeiendheid en weelderigheld v. Cats. Of hij, behalves d. treurspelen
„Caius Julius Caesar" (1670) en „Arsinoe" (1671),
nog meer voor 't tooneel geschreven heeft,
is ons niet bekend. d. .,Heilige bedenkingen"
v. Johan Geerards voorzag hij v. ophelderende
verzen (1647). Van zijn oudheidkundige studien
getuigt zijn werk : „Herstelde Oudtheyt, ofte
Beschryvinge v. Batavia, wesende een gedeelte
v. 't Hertogdom Gelre en d. graafs. Hollande"
(1657). Men zie over dozen geleerde : Foppen,
,,Bibl. Belg.", en Paquot, „Mernoires".
Someren (REYER HENDRIK VAN), een Nederl.
dichter, geb. 26 Mrt 1787. Opgeleid voor d.
handel, kwam hij later a. 't hoofd to staan
v. een indigofabriek te Kralingen en werd
hij vervolgens burgemeester dier plaats, waar
hij 11 Mei 1851 overl. Men heeft v. hem een
geschrift Over 't volkslied Wilhelmus van
Nassauwen" (1834), een dichtstuk „d. 8.
bethsnacht v. 1421" (1841), „Gedichten" (2 dln,
1821) en „Verspreide en nagelaten dicht- en
prozastukken", uitgegeven door Dr. J. F. Wap.
'Lie uitvoeriger d. Handolingen der Maatsch.
v. Nederl. Letterk., 1851.
Someren (JAN FREDERIK VAN), een Nederl.
letterkundige, geb. 12 Mrt 1852 to Zutphen,
waar zijn vader boekhandelaar en uitgever
was. Na hier zijn eerste opleiding ontvangen
to hebben, werd hij geplaatst bij d. firma's
Is. A. Nijhoff to Arnhem en Fred. Muller te
Amsterdam, totdat hij zich benoemd zag eerst
tot ambtenaar bij d. bibliotheek v. 't Amsterdamsche athenaeum, later (1 Apr. 1889) bij
die v. d. rijks-universiteit to Utrecht. Van
zijn geschriften noemen „Essai d'une
bibliographie special° da la peinture et de la
gravure en Hollande et en Belgique" (1882),
„Moderne kunst in Nederland" (1883—'85),
„Dude kunst in Nederland" (1888—'90) en „Marnix-studien" (1891). Voorts was of is VAN
SOMEREN medewerker v. verschill. tijdschriften, als „Europa", „Oud-Holland", „d. Portefeuille" en „d. Navorscher", v. welk laatste
hij in 1891 redacteur werd.
Somerset, een graafs. in 't Z.-W. V. Engeland, ten N. door 't kanaal v. Bristol en Glocester begrensd, ten 0. door Wilt, ten Z. door
Dorset en Devon en ten W. door Devon.'t Beslaat een oppervl. v. 7712 vk. mijlen en heeft
een bevolking v. 476 000 inw. d. Bodem is hier
en daar bergachtig, vooral in 't W., waar 't
Exmoorgebergte en d. Combos zich verheffen.
Ten N. v. deze bergen on heuvels treft men
zeer vruchtbare dalen aan, dock hier on daar
ook uitgestrekte moerassen. Men heeft er vele
kleine riviertjes: bijv. d. Ex, die, uit 't Exmoeras ontspringende, door Devon naar 't
Kanaal stroomt, d. Avon, d. Yeo, Axe, Brue,
Parret en Tone, die in d. golf v. Bristol uitmonden en wel d. drie laatste in d. baai v.
Bridgewater. Twee groote vaarten doorsnijden
't graafschap, 't Dorset-Somerset-kanaal en
IX.
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't Kernent-Avon-kanaal. d. Landbouw brengt
koren, hennep en vlas op; v. meer belang zijn d.
veeteelt en d. kaasmakerij, alsmede d. opbrengst
der appel- on pereboomen, waaruit veal cider
bereid wordt. Men vindt er ook steenkool- en
loodmijnen. d. Voorn. steden zijn Bristol (zie
Bristol) on Bath (zie Bath); kleiner en v. geringer
aanzien is d. hoofdstad, Townton, a. d. rivier
Tone, met 16 000 inw.; deze ligt in een liefelijke on vruchtbare omgeving en heeft eenige
lakenfabrieken. Andere steden zijn : Wells,
met een fraaie hoofdkerk (beroemd om haar
beschilderde glazen) on eenige fabrieken v.
ztjden stollen, wollen kousen, kart, ledergoed
en papier; Bridgewater, a. d. Parret, met veal
handel; Wellington, a. d. Tone, waarnaar d.
hertog v. Wellington zijn naam voert.
Somerville (MARY), d. dochter v. d. viceadmiraal Sir William Fairfax, werd 26 Dec.
1780 to Jed burg, in Roxburghshire, geb. en
trad in 't huwelijk met Sir Samuel Greig,
met wien zij zich toelegde op d. wis- en natuurkundige wetenschappen. In 1835 werd zij lid
v. d. Royal Society on na d. dood v. haar
eersten man huwde zij met d. geneesheer
William Somerville, die in 1860 in Italie overl.
Zij overl. 29 Nov. 1872 to Napels. Haar voorn.
geschriften zijn „Mechanism of the heavens"
(1831), On the connexion of the physical
sciences" (1845), „Physical geography" (1848,
2 dln), On the molecular and microscopic
science" (1869, 2 dln) en „Personal recollections" (1873).
Somis (GIOVANNI BATTISTA), eon beroemd
Italiaansch violist uit d. 18e eeuw. Hij overl.
in 1763 to Turijn, waar hi) koninkltjk kapalmeefiter was. Van zijn werken is slechts bekend: „Opera prima di Sonate a violino e
violoncello o cembalo".
Somme (d.), oudttjds Samara, is een rivier
in 't N. v. Frankrijk, welke haar oorsprong
neemt in 't departement Aisne, omstr. drie
uur v. s. Quentin. Na 't departement, dat a.
haar zijn naam ontleent, to zijn binnengetreden, bespoelt zij Ham, Peronne en Bray,
waar zij bevaarbaar wordt. Langs Corbie,
Amiens, Picquigny, Pont de Remy, Abbeville
en a. Valery zet zij haar loop voort en zij stort
zich twee uur beneden laatstgenoemde stad
met een breeden mond in 't Kanaal. Haar
geheele lengte bedraagt 36 uren gaans. Onder
d. kleine rivieren, welke zij opneemt, behooren
d. Avre en d. Celle, bij Amiens. Zij is door
kanalen met d. Schelde, d. Maas en d. Oise
verbonden, terwijl 't kanaal der Somme bij
Abbeville in 't belang v. 't verkeer langs
d. rivier is aangelegd.
Somme is d. naam v. een der noordelijke
departementen v. Frankrijk. 't Wordt ingesloten door 't Kanaal en d. departementen
Pas-de-Calais, du Nord, Aisne, Oise en SeineInferieure. Op een oppervl. v. 112 vk. mijlen
telt 't omstr. 560 000 inw. 't Wordt verdeeld
in 5 arrondissementen, genoemd naar d.
steden Amiens, Abbeville, Doullens, Peronne
on Montdidier, v. welke d. eerste tevens d.
hoofdplaats v. 't geheele departement is. d.
Grond is er vlak, in d. nabtjheid der kust
zandig en in 't oostelijk gedeelte hooger, wegens
d. nabijheid der Ardennen, 't Is over 't algemeen vruchtbaar on bezit goede weilanden.
Landbouw, veeteelt en nijverheid leveren er
dan ook vele voorwerpen voor een niet
onbelangrijken handel.
Somme is een heraldische term, waarmee
wordt aangeduid, dat op d. top v. een figuur
een andere geplaatst is. 't Is dus 't tegenovergestelde v. soutenu, welke term gebezigd
5
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wordt v. een figuur, gedragen of ondersteund
door een andere. d. Stelling der figuren bltjft
dezelfde, doch somme zegt men v. d. onderste,
soutenu daarentegen v. d. bovenste.
Somnzeiller (GzsmANo), een ingenieur,
geb. in 1815 to s. Jevire, in Savoye, studeerde
a. d. polytechnische school to Tnrijn on gaf
na eon rein door Frankrtjk, Duitschland en
Engeland eon geschrift in 't licht over 't doorboren der Alpen. fiij was ook d. ontwerper
v. d. Mont-Canis-tunnel, die v. 1856 tot 1870
ward aangelegd. 11 Juli 1871 overl. htj in zijn
geboorteplaats.
Somrnelsdijk, eon gemeente in d. Nederl.
prov. Zuid-Holland, eiland Goeree en Overflakkee, 1 uur t. Z. v. 't Haringvliet on tuss.
Dirksland en Middelharnis gelegen; 't aantal
inw. bedraagt circa 2500.
Somrnerda, een Thilringsch stadje in d.
Pruis. prov. Saksen (regeeringsd istrict Erfurt) a.
d. rechteroever v.d.Unstrut,met een beroemde
geweerfabriek, door Johann Nikolaas v. Dreyse
gesticht, eenige andere fabrieken v. tjzerwaren on 5000 inw.
Sommerfeld, een stad in d. prov. Brandenburg, regeeringsdistrict Frankfort a. d. O.,
a. d. Lubis. ZU heeft twee voorsteden, nl. Schonfold en Hinkau, twee kerken, een kasteel,
vele fabrieken, ververijen en 12 000 inw.
Sommering (SAMUEL THOMAS), een beroemd ontleedkundige, ward 28 Jan. 1755 to
Thorn, in West-Pruisen, gob. Hij was d. zoon
v. d. geneesheer Johann Thomas Sommering,
die d. knaap reeds vroegtijdig meenam, wanneer hij lijkopeningen to doen had. Hierdoor
ontstond reeds op jeugdigen leeftijd bij somMERING een bijzondere voorliefde voor ontleedkunde, a. welken tak der geneeskundige
wetenschap hij later zijn geheele leven wijdde.
Htj bezocht 't gymnasium in zijn geboorteplaats en toonde reeds veel vltjt , gepaard a.
helderheid v. opvatting. Good voorbereid, bezocht htj d. universiteit to Gottingen, waar
hij 't onderwijs v. Baldinger, Wrisberg en d.
beroemden Blumenbach genoot. HU verkreeg
d. doctorstitel a. daze academie na d. verdediging eener dissertatie „De basi encephali et
originibus nervorum cranio egredientium",
7 Apr. 1778. •
Na ztjn promotie bezocht SIMMERING Edinburgh en Londen, waar htj gedurende ruim
een jaar d. lessen v. Al, Monro on v. William
on John Hunter volgde; htj vertrok vervolgene n. Franeker, waar hij met onzen landgenoot P. Camper vriendschap aanknoopte en
v. diens veelomvattende kennis en rtjke verzameling veel nut ondervond. In 1779 ward
hij tot prof. in d. ontleedkunde to Kassel benoemd. Reeds hier begon hij d. rUkdom zUner
verkregen kennis in geschriften to vertoonen
door d. bewerking v. „Abbildungen und Beschreibungen einiger Missgeburten" en door
d. uitgave v. een work over 't nut v. d. kennis der watervaten („Prog. de cognitionis
subtilioris systematis lymphatici in medicina
usu", 1779). In 1784 ward hij tot prof. a. d.
universiteit te Mainz benoemd. Hier ontwikkelde SOMMERING d. vollen rijkdom v. zijn
kennis. 't Geheele veld v. vergelUkende on
beschriprende ontleedkunde ward door hem
in verschill. grootere en kleinere werken v.
nu of aan bebouwd en verrUkt.
Toon in 1791 Mainz door d. Franschen ward
ingenomen, verliet sOmitsurNe doze stad; htj
begaf zich nu weldra in 't huwelijk met Margaretha Elisabetha Grunelius, d. dochter v.
een aanzienlUk bankier uit Frankfort a. d.
M., en keerde na d. herovering v. Mainz der-
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waarts terug, maar verzocht en verkreeg
weldra zijn ontslag. Van dien ttjd of verschenen verscheidene werken v. hem, grootendeels .op 't gebied der ontleedkunde. Onder
daze omstandigheden was 't voor d. academie
te Mfmchen een weldaad, dat sommzsiNG in
1805 daarheen word beroepen. Na een rusteloos leven, waarin htj d. room der Mfmchener
academie hielp vestigen, trok 110 zich in 1820
terug on begaf hij zich met zijn huisgezin n,
Frankfort, waar htj in 1828 nog zijn vtlitigjarig jubilaeum door geheel Duitschland zag
vieren. In Jan. 1830 overl. hij. ZUn belangrtjkste geschriften „Vom Hirn- und
Rtickenmarck" (1788), „Vom Bau des menschlichen Korpers" (1791—'96, 6 dln), „De morbis
vasorum absorbentium corporis humani"
(1795), „Tabula sceleti feminini" (1798), „Abbildungen des menschlichen Auges" (1801),
„Abbildungen des menschlichen Hororgans"
(1806), „Abbildungen des menschlichen organs
des Geschmacks und der Stimme" (1806) en
Abbildungen des menschlichen organs des
Geruchs" (1809).
Sommerville, een stad in d. Amerikaanschen bondstaat Massachusetts, met 15 kerken, een hoogeschool, talrUke fabrieken en
25C00 inw.
Soznnambulisme, Zie Slaapwandelaars.
Somnus, een godheid bij d. Romeinen,
dezelfde als Hypnos bij d. Grieken, zoon der
Nacht en tweelingbroeder v. d. Dood (Thanatos), is d. god des slaaps, die ook d. grootste
goden poor zijn macht deed bukken. Hij
woonde a. d. ingang der onderwereld a. d.
westelUken rand der aarde; volgens Ovidius
evenwel trof men zijn woning btj d. Cimmeriers aan en wel in een diepe grot, in welke
nooit een zonnestraal doordringt en die door
geen levend wezen bezocht wordt; daar rust
hij op een bedstede v. ebbenhout, omgeven
door zijn kinderen d. droomen. Als attributen kende men hem papaverbollen of een omgekeerde en uitgebluschte fakkel toe.
Somorostro, een Spaansche haven a. d.
Golf v. Biscaye, ruim 4 uur t. N.-W. v. Bilbao,
met slechts 2000 inw., doch met aanzienitjke
Uzermijnen in d. omtrek.
Somo-Sierra, een dorp in Oud-Castilie,
a. d. ingang v. eon bergpas in 't gebergte v.
denzelfden naam en a. d. straatweg v. Burgos over Segovia n. Madrid gelegen. 30 Nov.
1808 had hier een gevecht plaats, waaraan
Somo-Sierra zijn geschiedkundige vermaardheid to danken heeft. Napoleon was op marsch
v. Burgos n. Madrid en, daar hij wilt, dat d.
bergpas bij Somo-Sierra door d. Spanjaarden
bezet was, zond htj 3 regimenten infanterie
met 6 stukken voorait, om die engte vOOr d.
aankomst v. 't leger to vermeesteren. d.
Spaansche stelling was zeer stark verdedigd
door 16 stukken, die in vier verdiepingen
waren opgesteld, en door 13 000 man. Twee
regimenten vatten rechts en links v. 't defile
post, terwUl 't derde op d. straatweg voortrukte. Hun pogingen waren echter to vergeefs
en, toen Napoleon met d. garde aankwam, had
d. infanterie nog geen voet gronds gewonnen.
Napoleon liet nu 't eskadron Poolsche lanciers zUner garde, onder d. eskadronchef
Kozietulski, vooruitgaan. d. Polen, aangevuurd door d. tegenwoordigheid des keizers
en vooral door hun nationaal gevoel, vielen
in galop d. Spaansche batterijen aan en bemachtigden daze achtervolgens. Van 't eskadron werden alle officieren benevens 60 man
gedood of gekwetst. d. Volgende drie Poolsche eskadrons benevens d. rijdende jagers v.
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d. garde noodzaakten nu d. Spaansche infanterie tot 't ontruimen barer stelling. Zie Niegolewski „Les Polonais it Somo-Sierra en
Espagne en 1808. Rectifications relatives a
l'attaque de Somo-Sierra, decrite par des historiens francais" (1855).
Sonate (v. 't Lat. en Ital. sonare, klinken)
is d. naam v. een muziekstuk, dat, in verschill. afdeelingen gesplitst, in elk daarvan een
indruk moet teweegbrengen, overeenkomstig
d. eigendommelliken aard v. 't instrument,
dat d. hooldwerking tijdelijk uitoefent. Terwijl echter vroeger sonates voor een enkel
instrument, vooral d. viool, werden geschreven, later voor 't klavier, bezit men er tegenwoordig, waarin verschill. instrumenten elk.
accompagneeren, doch zoo, dat Of door 't
geheele stuk een instrument d. hoofdpartij
uitmaakt (door d. andere slechts ondersteund)
Of d. hoofdpartij nu a. 't eene, dan a. 't andere
gegeven wordt, in dier voege, dat alles zich
vereenigt tot 't uitdrukken en ontwikkelen
v. een muzikals hoofdgedachte. In vroegeren
tijd hadden d. sonates een vasten vorm,
bestaande bijna altijd uit een allegro, daarna
een adagio of andante, een menuet, son rondo,
met een trio of presto ten slotte. Enkele
variaties waren in deze volgorde toegelaten.
Tegenwoordig echter teweegt zich d. sonate
in meer vrijeren vorm, hoewel afwisseling v.
verschill. afdeelingen, als tot 't wezen der
sonate behoorende, nog altijd in 't oog wordt
gehouden. — Een korte sonate, uit kleinere,
weinig ontwikkelde afdeelingen bestaande,
beet ,;.5ona tine. — d. Voortrefielijkste componisten v. sonaten voor d. piano zijn Bach, Haydn,
Mozart, Beethoven, Clementi, Cramer, Dussek, Field, Hummel, von Weber, Moscheles,
Kalkbrenner, Schumann en Mendelssohn-Bartholdy.
Sond of Sont (d.), Deensch en Zweedsch
Oere-Sund, is d. geschiktste doorvaart v. 't
Kattegat naar d. Oostzee, tuss. 't Deensche
eiland Soeland en d. vasten wal v. Zweden.
Zij heeft een lengte v. ruim 10 uur gaans,
terwij1 haar geringste breedte, tuss.d.Zweedsche stad Helsingborg en 't Deensche Helsingor of Elseneur nog geen uur bedraagt. d.
diepte is gering, maar overtreft toch die der
beide Belten. Tot 1857 werd te Elseneur v.
alle voorbijvarende schepen een tol geheven,
die d. Deensche regeering jaarlijks 3', 3 millioen
golden opbracht, doch die in genoemd jaar
door verschill. zeemogendheden voor d. som
v. ± 40 millioen gulden werd afgekocht.
Zie uitvoeriger over dezen Sonttol Scherer,
„Der Sundzoll, seine Geschichte, sein jetziger
Bestand und seine staatsrechtlichpolitische
LOsung" (1852) en „Der Sundzoll und der Welthandel" (1854).
Sondershausen, d. hoofd- en residentiestad v. 't vorstendom Schwarzburg-Sondershausen, bekoorlijk gelegen a. d. samenvloeiing
v. d. Bebra en d. Wipper. Men heeft er een
prachtig kasteel nit d. 16e eeuw met een
fraai park, een gymnasium, eon reaalschool,
een seminarium, een weeshuis, een hospitaal,
een schouwburg en 7000 inw. Zie Vocke „Sondershausen und seine Umgebungen" (1858).
Sondrio, een Italiaansche prov. in Lombardije, voor 't grootste deel 't door d. Adda
doorstroomde Veltlinerdal bevattende. — d.
Hoofderta.d, ook Sondrio, d. voorn. plaats v.
't Veltlinerdal, a. d. Malero en a. d. ingang v.
't Malencodal gelegen, telt 4000 inw., die zich
o. a. bezig houden met landbouw, handel,
zijde-industrie en d. vervaardiging v. aardewerk. Men heeft er d. bouwvallen v. een
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kasteel, een oud klooster, dat tegenwoordig
voor gevangenis client, een gymnasium, een
hospitaal en een fraaien schouw burg. In d.
nabijheid ligt d. oude wachttoren Teglio,
waaraan 't geheele dal zijn naam dankt
(Val Teglino).
Songka, of Sangkoi, d. voorn. rivier v.
d. Fransche kolonie Tongkin in Achter-Indict,
die op d. zuidel. hellingen v. d. bergketens,
die d. Chineesche prov. Yunnan doorsnfiden,
ontspringt en met een delta in d. golf v.
Tongkin uitmondt.
Sonklar von Innstatten (KARL), een
geograaf en Alpenreiziger, geb. 2 Dec. 1816
to Weiszkirchen, in d. voormalige Militaire
Grenzen. Aanvankelijk officier en v. 1848—'57
opvoeder v. aartshertog Ludwig Victor, was
hij v. 1857—'73 leeraar a. d. militaire academie
te Wiener Neustadt. In laatstgenoemd jaar
trad hij als generaal-majoor uit d. dienst en hij
overl. 10 Jan. 1885 to Innsbruck. Zijn voorn.
werken zijn „Allgemeine Orographie" (1879),
„Reiseskizzen aus der Alpen und Karpathen"
(1857), ,,Die Oetzthaler Gebirgsgruppe" (1860)
1 en „Die Gebirgsgruppe der Hohen Tauern"
(1866).
Sonneberg, een stad in 't hertogdom
Saksen-Meiningen, a. d. Rothen, met een
fraaie, nieuwe kerk, in Gothischen stijl opgetrokken, een reaalschool, een koudwaterinrichting en 11 500 inw. Sonneberg is 't middelpunt v. een uitgebreide industrie in speelgoedwaren v. hout en papiermache, die als
„Sonneberger speelgoed" naar alle streken
verzonden worden. d. Kreits Sonneberg, langs
d. zuidelijke helling v. 't ThUringerwoud gelegen, heeft een oppervl. v. ruim 6 vierk.
mijlen, waarop een bevolking v. 51 600 zielen
woont. Van d. boomen, hier geveld, worden
vele langs Main en Rijn n. Nederland gevoerd
(„Hollanderstamme").
Sonnenschein (FRANZ LEOPOLD), geb. 13
Juli 1817 te Keulen, werd apotheker to Berlijn, waar hij in 1852 privaatdocent en later
hoogl. a. d. universiteit werd. Hij overl. 26 Febr.
1879 en schreef o. a. „Anleitung zur chemischen Analyse" (1852), „Anleitung zur quantitativen chemischen Analyse" (1864), „Handbuch der gerichtlichen Chemie" (1869) en
„Handbuch der analytischen Chemie" (1870 —'71,
2 dln).
Sonnerat (PIERRE), een Fransch reiziger,
omstr. 1745 to Lyon geb. Hij beoefende vlijtig
d. natuurlijke historie, was een goed teekenaar
en werd geplaatst bij d. administratie der
Fransche marine. In 1768 vertrok hij v. Parijs
n. Ile-de-France, waar hij Commerson aantrof,
die hem meenam op d. tochten, welke deze
beroemde natuuronderzoeker gedurende drie
jaren op Ile-de-France, Bourbon en Madagascar deed. In 1771 maakte hij met een
expeditie een tocht naar d. Philippijnen, vanwaar hij in 't volgend jaar op Ile-de-France
en in 1774 n. Frankrijk terugkwam, voorzien
v. een rijke verzameling natuurhistorischo
voorwerpen. Nog in 't zelfde jaar vertrok hij,
onder d. titel marine-commissaris, n. Indict,
met d. last zijn natuurkundige onderzoekingen voort to zetten. Op deze rein bezocht
hij Ceylon, d. kusten v. Malabar en v. Coromandel, 't schiereiland Malakka en China;
ten gevolge v. 't uitbreken v. d. oorlog was
hij echter, na d. capitulatie v. Pondichery, verplicht in 1778 n. Europa terug to keeren, doch
hij verwijlde eerst nog eenigen tijd op Ile-deFrance, op Madagascar . en a. Kaap d. Goede
Hoop. Hij verrtjkte 't Koninklijk Museum

opnieuw met een fraaie verzameling v.
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natuurhistorische voorwerpen en deed later
nog andere tochten in India, waar htj langen
tijd vertoefde. In Apr. 1801 beyond hij zich
to Pondichery, vanwaar htj later n. Frankrijk
terugkeerde; hij overl. 12 Apr. 1814 te Parijs.
Aan dezen onvermoeiden reiziger heeft men
d. invoer v. onderscheidene cultuurplanten
(broodboom, mangostan, cacao e. a.) te daaken.
Hij schreef d. volgende werken „Voyage a la
Nouvelle-Guinee, dans lequel on trouve la
description des lieux, des observations physiques et morales et des details relatifs a
l'histoire naturelle dans la regne animal et le
regne vegetal" (1776) en „Voyage aux Indes
Orientales et a la Chine, fait par ordre du
Roi depuis 1774 jusqu' en 1781" (1782, 2 dln).
Naar hem noemde d. zoon v. Linnaeus 't
plantengeslacht Sonneratia in d. natuurl. fam.
der Myrtaceae, waarvan een boom uit d. Molukken, door SONNERAT onder d. naam Pagapaee
beschreven, d. type is.
Sonnet is d. naam eener bepaalde soort
v. lyrische dichtstukjes, walker naam, ontleend a. 't LatUnsche en Italiaansche woord
sonare, klinken, in 't Nederlandsch eigenaardig
door klinkdicht vertaald wordt. d. Vorm is
daze, dat 't sonnet bestaat uit 14 versregels,
doorgaans jambische, verdeeld in twee afdeelingen, d. eerste vervat in twee vierregelige
strophen (quaternarien), d. tweeds in twee
drieregelige strophen (terzinen). In d. quaternarien wordt een viermalige herhaling v.
denzelfden rijmklank, dus in 't geheel twee
rtjmklanken, vereischt; in d. terzinen een
twee- of driemaal terugkeeren v. d. zelfden
rijmklank. Guittone v. Arezzo was d. eerste,
die in Italie 't sonnet (eind 13e eeuw) tot
volkomenheid bracht ; Petrarca muntte er
vooral in uit. Uit Italie werd deze kunstmatige
poezie-vorm n. Frankrijk, Duitschland en ook
naar ons land overgebracht.
Sonnini de Manoncourt

(CHARLES

officier-ingenieur der Fransche zeemacht, lid v. verscheidene geleerde
en letterkundige genootschappen, werd 1 Febr.
1751 te Luneville gab. Hij studeerde eerst in
d. rechten, doch ward vervolgens als adelborst in 't regiment v. Esterhazy geplaatst;
weldra echter mishaagde hem 't eenzelvige
garnizoensleven eri trad hij in d. zeedienst. Naar
Guyana gezonden, doorreisde htj op 21-jarigen
}eeftijd d. Fransche kolonie Cayenne, vOOr
hem nog door geen Europeaan bezocht. Bij
zijn terugkomst naar 't vaderland bracht hij
een fraaie verzameling vogels e. a. zeldzaamheden mede, waarmede htj 't kabinet v.
natuurl. historic verrijkte. Lodewijk XVI gaf
hem een brevet ale correspondent v. zijn
kabinet met een pensioen. In 1775 bezocht hlj
d. westkust v. Afrika, v. Kaap Blanc tot
Portudal. Hij bracht vervolgens nog twee
jaar in d. kolonie Guyana door, doch keerde
toen, door ziekte genoodzaakt, n. Frankrijk
terug. Door Buffon uitgenoodigd, begaf htj
zich n. Montbard. Daar bracht hij d. strengen
winter v. 1776 door, zich geheel wijdende a.
't opstellen v. artikelea voor buitenlandsche
ornithologie, v. d. hoendersoorten of tot d.
watervogels toe. Doch reeds 't volgend voorjaar nam 141 gretig d. opdracht der regeering aan een wetenschappelijke reis door
Egypte te maken. 26 Apr. 1777 begaf SONNINi
DS MANONCOURT zich scheep, gedurende zijn
verblUf op Malta sloot hij een innige vriendsohap met d. geleerde Dolomieu en 20 Juni
kwam hij te Alexandria aan. d. Vlakten v.
Egypte te doorreizen, d. beroemde pyramiden en ruinen v. d. tempel v. Denderah
NICOLAS SIGISBERT),
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te bezoeken, d. nitgestrekte woestijn v. Lybie
to doorkruisen, altUd en overal d. natuur
en d. menschen te bestudeeren, dit was d.
taak, welke d. onvermoeide reiziger zich ten
doel had gesteld. Htj ontwierp zelfs 't reusachtige plan, Afrika in zijn lengte te doorreizen, v. d. golf v. Sidra tot Kaap d. Goede
Hoop; maar daarvoor verkreeg htj d. goedkeuring v. 't gouvernement niet. SONNINI DE
MANONCOURT heeft 't eerst d. landstreek tuss.
Damannoer en d. meren v. Natron volkomen
leeren kannen. d. Nauwkeurigheid zijner beschrijvingen heeft hem d. eer doen verwerven twee zijner wegen, met 't opschrift
„Wog V. d. reiziger SONNINI DE MANONCOURT",
op d.. groote en prachtige kaart v. Egypte, in
24 bladen op last v. keizer Napoleon vervaardigd, te zien prijken.
Uit Egypte begaf hij zich n. Griekenland
en Turkije. In d. beschrijving v. die landen,
door hem uitgegeven, deelt hij voornamelijk
waarnemingen omtrent d. natuurlijke historie
mee en vermeldt hij vele belangrtjke bijzonderheden betreffende d. zeden, d. oudheden, d.
handel en d. plechtigheden der toenmalige
Grieken. •
Na 't volbrengen dezer reis ging SONNINI
DE MANONCOURT scheep op 't Fransche fregat
„la Mignone", door zijn vriend d'Entrecasteaux
gecommandeerd, en bracht hij er yes! toe bij
hem te redden, door d. snelheid, waarmee
hij een batterij op d. ree opwierp, toen 't
convooi door twee Engelsche kotters v. d.
vloot v. admiraal Keppel aangeyallen werd.
Bij zijn terugkomst in Frankrijk (1780) vend
hij zijn vaderlijk erfgoed in 't bezit v. een
hebzuchtig bloedverwant, die zich daarmee
gedurende zijn afwezigheid bevoordeeld had.
Een gedeelte zijner erfenis nog voor zich terugkrijgende, gaf SONNINI DE MANONCOURT zich a.
d. landbouw over; hij nam proeven in 't groot
en bracht buitenlandsche planten op Franschen
bodem over; zoodat wij a. hem verscheidene
planten verschuldigd zijn, die ter verbetering
v. d. landbouw hebben gestrekt.
Ongelukken en 't discrediet der assignaten
beroofden SONNINI DE MANONCOURT V. zijn
vermogen. Htj ging te Partjs wonen en deed
daar een groote menigte kostbare werken 't
licht zien, o. a. een prachtige uitgave der
Natuurl. Historie, in 127 deelen. Verlokt door
d. aanbiedingen v. een Moldavisch edelman,
vertrok htj in 1810 n. Jassy; doch hij zag zich
aldaar jammerltjk bedrogen, keerde treurig
gestemd en met een ziekelijk lichaam terug
en over!. 29 Mei 1812 to ParUs in zeer behoeftige
omstandigheden.
Behalve d. genoemde schreef SONNINI DE
MANONCOURT nog d. volgende werken : „Voeu
d'un agriculteur" (1788); „Essai sur un genre
de commerce particulier aux ilex de l'archipel
du Levant" (1797); „Voyage dans la haute et
la basso Egypte" (1799, 3 dln; met atlas);
„Voyage en Greco et Turquie" (1801, 2 dln, met
atlas); „Nouveau dictionnaire d'Histoire naturelle'! (1803—'04, 24 dln).
Sonometer (Een) is een toestel, v. welken
gebruik gemaakt wordt om d. wetten der
trillende snaren proefondervindelijk a. te
toonen. Hij bestaat uit een houten tafel, over
welke eenige snaren gespannen ztjn op dezelfde
wijze als in d. snaar-instrumenten. Doze snaren
loopen a. weerskanten over twee •metalen
platen, op welke een met lood bekleede dekplaat kan wordea vastgeschroefd, nadat a. d.
snaren met behulp v. stemsleutels d. vereischte
spanning gegeven is. Om d. spanning te kunnen
meten wordt 't eene uiteinde der snaar om
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een katrol geslagen en met gewichten bez waard.
Sonora, d. noordwestelijkste staat der
republiek Mexico, in 't N. begrensd door 't
territorium Arizona, in 't W. door d. golf v.
California, in 't Z. door Sinaloa en in 't O.
door Chihuahua. Hij bezit verscheidene goede
havenplaatsen en bestaat grootendeels uit
kale hoogvlakten, gelegen tuss. d. Sierra
Madre (die hier ook wel Sierra de San Luis
genoemd wordt) en d. westelijke parallelketens.
d. Grootste rivieren zijn v. 't Z. n. 't N. d.
Rio Fuerte, d. Rio Yaqui en d. Rio de Sonora.
Men heeft er uitgestrekte steppen en alleen
op d. berghellingen wouden; 't klimaat is
heet en droog, vooral in 't N.-W., en a. d.
kusten ongezond. Aileen in d. rivierdalen
wordt landbouw uitgeoefend. d. Bodem levert
hier suikerriet, katoen, tabak, peulvruchten
en mais. d. Vroeger zoo beroemde runderteelt is zeer achteruitgegaan; ook d. opbrengst
der bergwerken is niet meer v. veel belang.
Ails rivieren bevatten intusschen goud. Parelvisscherij wordt in d. golf v. California uitgeoefend. — Sonora heeft een oppervl. v. 3599
vierk. mijlen met 150 400 inw. (voor meer dan
3 ,
Indianen) en bestaat uit 9 districten. d.
Hoofdstad is Uris, a. d. midden-Sonora, met
ongev. 7000 inw.
Sonoy (DIEDERIK), een aanzienlijk Nederl.
krijgsman, omstr. 1530 in 't Cleefsche geb. Na
in zijn jeugd a. 't hof v. Maximiliaan v.
Bourgondie vertoefd te hebben, trad hij later
tot 't Verbond der Edelen toe en ijverde hij
zoodanig voor d. zaak der vrijheid in d. Nederlanden, dat Alva hem in d. ban deed. Hij
stond in geregelde briefwisseling met prins
Willem I v. Oranje en zag zich door dezen
met een zending n. Denemarken belast. In
1572 werd hij als landvoogd over Holland
aangesteld, in welke hoedanigheid hij d. Spanjaarden veel of breuk deed. Na d. dood v. prins
Willem I was hij een trouw vriend v. Leicester en weigerde hij d. eed v. trouw a.
Maurits of te leggen; echter wist hij zich, na
d. afstand v. Leicester, met dezen te verzoenen. Na zijn laatste levensjaren in Engeland
en in Oost-Friesland te hebben doorgebracht,
overl. SONOY 2 Juni 1597 op 't slot Dijksterhuis, bij Pietersburen, in d. Groninger Ommelanden.
Sonrhay's (d.), een negerstam in d. binnenlanden v. Afrika, die zich heeft uitgebreid
over een groote uitgestrektheid tuss. en ten
oosten v. die beide gedeelten v. d. Niger,
welke gevormd worden door d. bocht, a.
welker noordelijk gedeelte Timboctoe ligt.
Over 't algemeen zijn d. Sonrhay's woeste
horden, die 't land, waarin zij deels rondzwerven, deels vaste woningen hebben, alsmede d. geheelen omtrek onveilig maken.
Zie Barth, „Lotgevallen en ontdekkingen op
een rein in Afrika" (Ned. vert. 1858—'60,
5 d I n ).

o n stSral (JOHANNES HENDRIK), een Nederl.
letterkundige, in 1800 to Amsterdam geb. Zijn
wader was afkomstig uit Gothenburg. Hij
studeerde a. 't Amsterdamsche athenaeum,
werd in 1822 proponent bij d. Hersteld Evang.
Luthersche gemeente, ontving een benoeming
te Helder en overl. hier 25 Mrt 1872. Van zijn
geschriften noemen wij: „Nederland vereenigd
met Oranje groot in rampen" (1831), „Gregoor VII of d. strijd tuss. kerk en staat"
(2 dln, 1838), „Losse bladen uit d. jaarboeken
v. 't Godsbestuur" (2 dln, 1850—'53), „Verlossing v. Nederland in verband met d. vrijheidstrijd der volken v. Europa in 1814 en '15"
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(met v. Lummel, 1863), „Jaarboeken v. 't
Godsbestuur. Algem. Geschiedenis v. d. schepping der aarde tot op onzen tijd" (4 dln,
1867—'70) en „d. Oorlog v. 1870, d. aanvang v.
't Godsgericht". Zie uitvoeriger d. Hand. der
Maatsch. v. Nederl. Letterk. 1872.
Sontag

(HENRIETTE GERTRUDE WALPURGIS),

een beroemde zangeres, 13 Mei 1805 te Coblenz geb. Daar haar ouders v. en voor 't
tooneel leefden, betrad zij mede reeds als kind
d. planken, doch zij toonde ook toen reeds
een buitengewonen aanleg voor d. zang, die
uitnemend ontwikkeld werd door 't onderwijs,
dat zij a. 't conservatorium te Praag ontving,
en dat haar ertoe in staat stelde op haar 15e
jaar met groot succes als zangeres op to treden.
Haar roem wies met d. dag en beurtelings
oogstte zij te Weenen, Berlijn, Parijs, Londen
en elders een onge6venaarden bijval. Te
midden v. dien kunstroem echter verliet zij
't tooneel en d. concertzaal, ten gevolge v.
haar huwelijk met d. graaf de Rossi, destijds
bij d. Sardinische ambassade te 's-Gravenhage
geplaatst en later gezant te Frankfort, Petersburg en Berlijn, waar zij als hoogst beminnelijke vrouw in d. aanzienlijkste kringen
schitterde. In 't belang echter v. haar financien deed zij als gravin de Rossi opnieuw
een kunstreis door Frankrijk, Engeland en
Duitschland (1848), waarop zij n. Amerika
overstak, doch to midden v. onverdeelde toejuichingen to Mexico, 17 Juli 1854, a. d. cholera
overl.
Soor of Sohr, ook Sorr, een dorp in 't
N.-W. v. Bohemen, tuss. Trautenau on Ki5niginhof, beroemd door twee overwinningen,
een v. Frederik d. Groote op d. Oostenrijkers
en Saksers (30 Sept. 1745) on een v. d. Pruisen
op d. Oostenrijkschen generaal v. Gablenz (28
Juni 1866).
Soort, Zie Stelsel.
Soortelijke warmte v. een stof noemt
men d. hoeveelheid warmte, die een gewichtseenheid dier stof opneemt, als haar temporatuur 1° C. rijst, d. hoeveelheid warmte, die
in zoo'n geval een gewichtseenheid water opneemt, tot eenheid aannemende. Men kan gemakkelijk aantoonen, dat alle stoffen niet d.
zelfde soortelijke warmte hebben. Als men
bijv. 1 KG. kwik v. 100' C. met 1 KG. water
v. 0° C. mengt, bemerkt men, dat d. temperatuur v. 't mengsel ongeveer 3° C. is. Zie
verder d. art. calorie en calorimeter.
Soortelijk gewicht ('t) eener stof, vast
of vloeibaar, is d. verhouding der gewichten
v. gelijke volumina dier stof en v. gedistilleerd water. Daar gelijke volumina water
echter bij verschill. warmtegraden niet evenveel wegen, heeft men om 't soorteltjk gewicht uit to drukken 't gewicht v water
genomen bij dien warmtograad, bij welken 't
d. grootste dichtheid bezit, nl. 4° C.
't Soortelijk gewicht v. vaste lichamen kan
op drieerlei wijzen bepaald worden; 1 0. door
hen to wegen, d. inhoud to meten en 't gewicht door d. inhoud to deelen; 2°. door
hydrostatische weging en 3°. door areometers.
d. Eerste wijze is alleen nauwkeurig, als
men d. inhoud v. 't lichaam door rechtstreeksche meting of berekening nauwkeurig kan
vinden. Zij 't gewicht v. een lichaam P, zijn
inhoud V, dan is 't soortelijk gewicht P : V.
Bij d. hydrostatische weging bepaalt men
eerst 't gewicht v. 't lichaam (P) on daarna
zijn gewicht in gedistilleerd water (P') en dan
is 't soortelijk gewicht P : (P—P').
Volgens d. wet v. Archimedes verliest
namelijk een lichaam, in een vloeistof gewo-
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gen, juist zooveel a. gewicht als 't gewicht
bedraagt v. een gelijk volumen der vloeistof;
dit verlies nu is P-P'.
Is d. vaste stof poedervormig, dan wordt ztj
in eon goad sluitend fleschje gewogen.ZU
't gewicht v. 't fleschje• met gedistilleerd
water P', 't gewicht der poedervormige stof
P. Doet men nu die stof in 't fleschje en vult
men 't verder met water aan, dan zal 't gewicht daarvan bUv. bedragen P Y. 't Soortelijk
gewicht is dan P : (P ± P'-P').
Is d. stof oplosbaar in water, dan bepaalt
men 't soortelijk gewicht door waging in
alcohol, terpentijnolie of een andere vloeistof.
d. Uitkomst moat dan met 't soortelijk gewicht v. d. gebezigde vloeistof worden vermenigvuldigd. Voor buskruit bezigt men
meestal watervrtjen alcohol.
Om 't soortelijk gewicht v. vaste lichamen
door d. areometer to bepalen, bezigt men d.
gewichtsareometer (zie Areometer), ook wel
areometer met constant volumen genoemd.
Hiertoe legt men zooveel gewicht (G) op 't
schaaltje, dat d. areometer in 't water zinkt
tot een vast punt 0; daarna legt men 't to
wegen lichaam op 't schaaltje on voegt men
er weer 't noodige gewicht (G') bij, om 't
instrument tot a. 0 to doen inzinken; eindelijk
legt men 't lichaam in 't onderste bakje on doet
men d. areometer door een gewicht G", op 't
schaaltje gelegd, weer tot a. 0 inzinken; dan
is 't soortelijk gewicht (G-G') : (G"-G').
't Soortelijk gewicht v. vloeistoffen wordt
gevonden : 1°. door waging v. een fleschje,
eerst leeg, daarna met d. to onderzoeken
vloeistof on eindelUk met gedistilleerd water;
2°. door hydrostatische waging met een bulbus of een glaspeer; en 3°. door areometers
of vochtwegers.
ZU in 't eerste geval G 't gewicht v.'t leege
fleschje, G' dat v. 't fleschje met d. vloeistof
on G" dat v. 't fleschje met gedistilleerd water.
dan is 't soortelijk gewicht der vloeistof
(G"-G).
In 't tweede geval weegt men d. glaspeer
in d. lucht, daarna in d. vloeistof on eindelijk
in gedistilleerd water. Laten nu die gewichten
ztjn P, P' on I'•, dan is 't soortelijk gewicht
der vloeistof (P-P'):(P-P").
Beide gewichtsverliezen namelUk geven d.
gewichten v. gelUke volumina vloeistof on
water aan.
Ter bepaling v. 't soortelijk gewicht v.
vloeistoffen door areometers kan men gebruik
maken v. d. gewichts- of v. d. schaal-areometers (zie Areometer). d. Laatste heeten ook
areometers met constant gewicht.
Ztj bij d. eerste soort v. areometers G 't
gewicht v. d. areometer, g dat v. d. gewichten,
die op 't bovenschaaltje moeten gelegd worden om d. areometer in gedistilleerd water to
doen zinken tot a. 't vaste punt, en g' dat v.
d. gewichten, benoodigd om d. areometer in d.
vloeistof tot a. datzelfde punt to doen zinken,
dan is 't soortelijk gewicht dier vloeistof
(G + g') : (G + g). Want G g' stelt 't gewicht
v. d. door d. areometer verplaatste vloeistof
en G -4- g dat v. 't verplaatste water voor.
Wij laten bier een opgave v. 't soortelijk
gewicht v. eenige vaste lichamen en vloeistoffen bij 0' volgen:
21,4
Platina
19,362
Goud, gesmeed
19,258
„ gegoten
11,352
Lood,
10,512
Zilver,
Bismuth,
9,822
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Koper, tot draad getrokken . . . 8,878

8 ,85
„ , gegoten
8,65
7,3a
Geelkoper
7,833
Staal, niet geharnerd
7,788
IJzer, in. staven
7,20
.„ gegoten
7,291
Tm,
n
7 a 7,2
„
Zink,
6,72
Antimonium, gegoten
3,531
Diamant, zwaarste soort
• • • • • 3,501
,
lichtste
”
3,59 a, 4,36
Flintglas
2,837
Marmer
2,653
Bergkristal
2,384
Porselein, Chineesch
2,242
van Savres
.
2,07
Zwavel (octaedrische)
2
Kaliumchloraat
1,933
Salpeter, gewone
1,93
Ivoor
1,8
Glanskool
1,329
Steenkool, aan stukken
1,078
Barnsteen
0,918
IJs, smeltend
0,66 a 0,82
Beukenhout
0,70 it 0,84
Esschenhout
0,55 a 0,76
Olmenhout
0,73
Appelboomhout
0,24
Kurk
13,598
Kwik
Zwavelzuur
1,841
1,5
Salpeterzuur (rookend)
1,03
Melk
Zeewater
1,026
Gedistilleerd water. . . (bij 4° C.) 1
0,994
Bordeaux-wijn
0,915
Olijf-olie
0,87
Terpentijn-olie
0,795
Alcohol, watervrij. . .

Door 't soortelijk gewicht v. een gas verstaat men d. gewichtsverhouding van een
zeker volumen gas tot een gelijk volumen
lucht, beide, gas on lucht, genomen bij 0° C.
on bij een drukking v. 1 atm. Men kan dit
soortelijk gewicht bepalen door een bol, eerst
luchtledig, daarna gevuld met lucht en eindelijk met een bepaald gas, to wegen. Is 't
gewicht v. d. luchtledigen bol G, v. d. bol
met lucht G' on v. d. bol met gas G", dan is
't soortelijk gewicht v. dit gas (G"-G):(G'-G).
't Soortelijk gewicht v. een gas hangt of v.
d. druk, die v. buiten erop werkt, on v. d.
temperatuur. 't Gewicht v. 1 L. dampkringslucht, bij 0° C. en bij 760 mm. barometerstand,
is 1,293 a
Wij eindigen dit artikel met een opgave v.
't soortelijk gewicht v. eenige gassen, bij 0" C.
en een druk v. 760 mm.:
1
Zwavelwaterstof 1,191
Lucht. .
Waterstof. . . 0,0692 Chloorwaterstof. 1,278
0,558 Stikstof-oxyduul 1,527
Mijngas
0,5967 Koolzuur
1,529
Ammoniak
1,806
Kooloxyde . . • 0,968 Cy aangas
0,9714 Zwaveligzuurgas 2,2474
Stikstof
2,46
Stikstofoxyde 1,039 Chloor
1,1056 Joodwaterstof 4,44
Zuurstof
Sophia, d. hoofdstad v. Boelgarije, Zie
Sofia.

Sophia Alexejewna, een Russische
grootvorstin, d. hallzuster v. Peter d. Groote,
gob. 27 Sept. 1657. Toen na d. dood v. haar
broader Feodoor in 1682 d. jonge Peter d.
Russischen troon had beklommen, onder
regentschap v. zijn moeder Natalia Narysjkin,
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moist, zjj een opstand der Strelitzen to verwekken en to bewerken, dat hij 't gezag met d.
onbekwamen lwan moest deelen, terwijl zij
zelf als regentes optrad. SOPHIA noemde zich
zelf czarin en heerschte onbeperk t en, toen
Peter, inmiddels ouder geworden, haar d.
roemlooze oorlogen v. haar gunsteling Galizyn tegen d. Tataren verweet, besloot zij hem
met zijn aanhangers uit d. weg te
Doch Peter behaalde d. overwinning op d.
Strelitzen, deed 9 Sept. 1689 zijn intocht in
Moskou en sloot SOPHIA in een klooster op.
Zij over]. 14 Juli 1704, nadat er nog eenmaal
een vruchtelooze poging was aangewend om
haar weder op d. troon te verheilen.
Sophia _Frederika Mathilde, koningin
der Nederlanden, geb. 17 Juni 1818, als dochter
v. d. koning v. Wurternberg Willem I en diens
gemalin Catharina Paulowna, een Russische
prinses. Zij ontving een zeer zorgvuldige opvoeding en was zoo bekwaam in talen, letterkunde en geschiedenis, dat Alex. v. Humboldt
haar d. ontwikkeldste der Europeesche vorstinnen noemde. 18 Juni 1839 trad zij in 't
huwelijk met d. toenmaligen kroonprins der
Nederlanden, d. lateren koning Willem III,
uit walk huwelijk d. volgende prinsen geb,
werden: Willem (gob. 1840, overl. 1880),
Maurits (geb. 1813, overl. 1850) en Alexander
(geb. 1851, overl. 1884). Koningin SOPHIA hield
haar zomerverblijf op 't Huis ten Bosch bij
's Gravenhage, waar tal v. binnen- en buitenlandsche geleerden en letterkundigen een
gastvrij onthaal plachten te vinden. Zij overl.
te 's-Gravenhage, 3 Juni 1877.
Sophia-kerk, Zie Bouwkunst, deel 2, blz.
251, kolom 1.
Sophie, keurvorstin v. Hannover, geb.
14 Oct. 1630 to 's-Gravenhage als dochter v.
keurvorst Frederik V v. d. Palts (d. winterkoning) en Elisabeth v. Engeland, sedert 1658
gehuwd met keurvorst Ernst August v. Hannover. Nadat haar gemaal in 1698 gestorven
was, verklaarde 't Engelsche parlement haar
in 1670 tot erfgename der Engelsche kroon,
doch reeds 8 Juni 1714 overl. SOPHIE to Herrenhausen, bij Hannover. Zij was iemand v.
wetenschappelijke ontwikkeling en d. beschermster v. Leibnitz. In haar plaats beklom
haar zoon George I d. troon v. Engeland.
Haar Memoirs werden in 1879 door Kocher,
haar briefwisselingen met haar broeder en haar
nicht Elisabeth Charlotte v. Orleans in 1885
en '88 door Bodenmann in d. „Publikationen
aus den preuszischen Staatsarchiven" uitgegeven.
Sophie

(FRIEDERIKE DOROTHEA WILHELMJNE),

aartshertogin v. Oostenrijk, geb. 27 Jan. 1805.
Zij was d. dochter v. koning Maximiliaan I
Joseph v. Beieren, d. tweelingzuster v.
koningin Maria v. Saksen en sedert 1824 d.
gemalin v. aartshertog Franz Karl Joseph
v. Oostenrijk, broeder v. keizer Ferdinand, na
wiens afstand haar oudste zoon, Franz Joseph,
keizer v. Oostenrijk ward. Haar drie andere
zonen zijn Maximiliaan, d. ongelukkige keizer
v. Mexico, aartshertog Karl Ludwig, geb. 30
Juli 1833, generaal der infanterie, en Ludwig
Victor, geb. 15 Mei 1842, luitenant-veldmaarschalk. Zij heeft grooten invloed op d. Oostenrijksche politiek uitgeoefend en overl. 28
Mei 1872.
Sophie Charlotte, koningin v. Pruisen,
geb. 20 Oct. 1668 to Iburg bij Osnabruck als
dochter v. d. lateren keurvorst Ernst August
v. Hannover, sedert 8 Oct. 1684 d. gemalin v.
keurprins Frederik v. Brandenburg, d. lateren
koning Frederik I. Zij wijdde zich a. 't hof v.
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haar verkwistenden gemaal a. d. beoefening v.
kunsten en wetenschappen, beoefende met
Leibnitz d. philosophie en liet zich in Lieszow, bij Berlijn, een slot bouwen, naar 'twelk
daze plaats d. naam Charlottenburg kreeg.
SOPHIE overl. 1 Febr. 1705 to Hannover, op
een reis n. d. Nederlanden.
Sophie Dorothea, koningin v. Pruisen,
geb. 16 Mrt 1687 als dochter v. koning George I
v. Engeland, sedert 1706 d. gemalin v. d. lateren koning v. Pruisen, Friedrich Wilhelm I.
Zij was een verstandige, begaafde vrouw en
een voortreffelijke moeder voor haar kinderen, v. ,,vie Frederik d. Groote d. beroemdste
was. Zij overl. 28 Juni 1757.
Sophisme noemt men een schijnbaar
spitsvondige, doch valsche redeneering en
gevolgtrekking, waarvan d. Sophisten (zie
dat art.) gebruik maakten, om hun soms zeer
paradoxe stellingen te be wijzen. 't Was daarom
met recht, dat Aristoteles d. redekunst voor
een schijnwijsheid verklaarde (De Sophisticis
elenchis). d. Sophismen zijn evenzeer in strtjd
met d. ware grondstellingen der logica als
d. sophistiek met d. echt wijsgeerige beoefening der wetonschappen. Er zijn een menigte
sophistische redeneeringen en besluiten, waarvan d. voorn. tot d. volgende categorieen
kunnen gebracht worden: 1°. d. Dubbelzinnige (sophismata amphiboliae), die v. een
dubbelzinnige opvatting in 't denken en
besluiten uitgaan, bijv.: dwalen (over 't
algemeen) is onvermijdelijk; ik hob (in een bijzonder geval) gedwaald ; dus was mijn d waling
onverrntjdelijk. Zoo ook, als men ter zelfder
ttjd een begrip met en zonder een zekere
beperking aanneemt, zooals in 't besluit: Een
geleerde (inderdaad en niet enkel naar d.
naam of d. betrekking) bezit een grondige
kennis; Cajus is eon geleerde (volgens zijn
naam, titel of betrekking), dus bezit hlj
grondige kennis. Dergelijke valsche redeneeringen worden ook paralogismen genoemd,
waarvan men twee soorten, d. formeele en d.
materieele, onderscheidt, naarmate zij uit d.
verwarring der gedachten of uit die der voorwerpen voortspruiten. 2°. Als men 't bijzondere
als 't algemeene stelt en daaruit verder
besluit (sophismata fictae universalitatis), bijv.:
alles, wat in d. lucht vliegt, is een vogel; d.
vleermuis vliegt in d. lucht; ergo enz. 3°. Als
d. bewijsgrond valsch is (sophismata falsi
medii). 4°. Een valsche toepassing v. 't oorzaaksbegrip (sophismata cum vel post hoc,
ergo propter hoc), waarin men tot een noodzakelijken samenhang tuss. twee gebeurtenissen of verschijnselen besluit, omdat zij
goltjktijdig plaats hebben of kort op elk. volgen.
't Beroep op d. algemeenen samenhang der
dingen geeft ons nog niet 't recht, twee gelijktijdige of onmiddellijk op elk. volgende verschijnselen als oorzaak en gevolg met elk.
to verbinden, bijv. dat op d. verschijning v.
een komeet soms pest of oorlog volgt, bewijst
nog niet, dat die verschijning daarvan d.
oorzaak is. 5°. Waardoor men door 't yen
zwijgen v. een veronderstelling tot zeer
ongerijmde besluiten komt (sophismata fallacia
quaestionis dup'icis). d. Meeste valsche dilemma's zijn v. dezen aard.
Over 't algemeen hebben d. Grieksche rodekunstenaars, in 't bijzonder die v. d. Megarische
school, vele zulke sophismen uitgevonden,
zoowel om zich in geestigheid en scherpzinnigheid to oefenen als om elk. in verlegenheid to brengen. In d. Oudheid waren
die spitsvondigheden ouder bijzondere namen
bekend, Achilles, Crocodilinus, Electra, d.
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leugenaar, d. omsluierde e. a. d. Sophistiek
maakte v. at deze misslagen in d. redeneering
gebruik, om een verblindende verwarring in
't denken to weeg te brengen of anderen door
strikvragen en verkeerde gevolgtrekkingen
in verlegenheid en in tegenspraak met zichzelf te brengen. In d. zedenleer kunnen ook
dikwijls sophismen plaats hebben, als men
zich zelf en anderen door valsche redeneeringen tot onzedelijke gevoelens en daden
aanzet of zijn eigen geweten of dat v. anderen
door schijngronden bedriegt of in slaap wiegt.
Sophisten (weer naam afgeleid is v.
0.0cp0;, wijze, of aoqua, wijsheid) waren mannen,
die ten tijde v. Socrates met groote welbespraaktheid optraden (vooral in Athene), om
met hun kennis en bekwaamheden voordeel
te doen, door 't houden v. voordrachten en
't geven v. lessen in alle vakken v. wetenschap en vooral in d. redekunst en welsprekendheid, waarvoor zij zich ruim lieten betalen,
zoodat een zekere ijdelheid en winzucht v. d.
meesten 't hoofdkarakter uitmaakte. Zij reisden
in Griekenland v. stad tot stad, lieten zich
openlijk hooren en spraken over ieder onderwerp, dat men hun opgaf en waarvan zij naar
verkiezing zoowel 't voor als 't tegen betoogden.
Ook gaven zij onderricht in deze kunst en in
al wat met 't beleid der staatsaangelegenheden
in betrekking stond. Daar zij meestal vele
toehoorders en rijke leerlingen kregen, konden zij i~n korten, tijd aanzienlijke schatten
bijeenverzamelen. Voor d. jeugd waren ztj
echter geenszins geschikte leermeesters, ook
omdat zij veelal, ver v. strenge zeden te bezitten, een weelderig leven leidden. Zoo althans
schilderen Plato, Xenophon en Socrates, benevens andere schrijvers v. dien tijd, d. sophisten af. Socrates geraakte te Athene al spoedig
met hen in botsing; hij waarschuwde vooral
d. jeugd met nadruk voor 't verderfelijke v.
hun onderwijs en zocht haar voor d. nadeeligen
invloed to beveiligen. Door zijn gevatheid, om
hen door zijn vragen en opmerkingen in
't nauw on in tegenspraak met henzelf to
brengen, bracht hij hun geduchte slagen toe,
zoodat weldra d. naam sophist, in plaats v.
een eernaam, een schimpwoord werd.Volgens
d. overlevering zou Pythagoras d. eerste geweest zijn, die d. naam wijze met dien v. wijsgeer verwisselde; doch meer waarschtinlijk is,
dat d. laatste eerst na 't optreden der sophisten in zwang kwam en d. beoefenaars der wijsbegeerte zich met dien v. philosoof in plaats
v. sophist vergenoegden. In lateren tijd kwam
't woord sophist weer in aanzien, ten minste
men dacht a. niets verkeerds, wanneer men
iemand daarmee hoorde betitelen. Men verstond daaronder slechts een geleerde, die voornameltjk in d. welsprekendheid e. a. kunsten
en wetenschappen (zelfs in d. wtjsbegeerte)
onderricht gaf. Ten tijde v. 't Romeinsche
keizerrtjk waren er vele sophisten over geheel
d. beschaafde wergild verspreid en vooral in
Rome,Alexandrio, Athene en Byzantium lieten
ztj zich hooren. d. Beroemdsten onder d.
oudere sophisten waren Gorgias, Protagoras,
Prodicus, Hippias, Thrasimachus on eenige
anderen, die in d. Platonische samenspraken
voorkomen en daarin belachelijk worden voorgesteld. 't Is eenigszins vreemd, dat v. hun
geschriften, die nog al menigvuldig waren,
niets is overgebleven. Is dit toe to schrtjven
a. 't toeval of a. d. minachting, waarin ztj
naderhand vervielen, zoodat men hun werken
niet afschreef? d. „Levensbeschrtjvingen der
sophisten" v. d. ouderen Philostratus behandelen voornameltjk die v.lateren ttjd, waartoe

hij en ook d. jongere Philostratus behoorden.
'tZelfde geldt made v. Eunapius' „Levensberichten der Philosophen on Sophisten". d.
Platonische samenspraken „Protagoras", „Gorgias", „Hippias" en „Erithydemus" en 't eerste
book der „Republiek" zijn, met d. „Rode v.
Isocrates", nagenoeg d. eenige bronnen, waaruit
wtj d. gevoelens der oudere sophisten kunnen
leeren kunnen, waarbij men niet uit 't oog
moat verliezen, dat zij niet geheel onpartijdig
zijn.Wat hun redeneerkunde betreft, men vindt
die bij Aristoteles in zijn verhandeling over
d. sophistische argumenten. („De Sophisticis
ele.nchis") voldoende weerlegd. Men zie over
d. sophisten: Meiners, „Geschichte der Wissenschaften in Griechenland and Rom". alsmede
d. „Geschiedenis der Wijsbegeerte" v. Feuneman on Ritterzeiler on d. „Vorlesungen fiber
die Geschichte der Philosophic" v. Hegel.
Sophocles, d. voortreffelijkste der drie
Grieksche treurspeldichters, ward in 't jaar
497 v. Chr. in d. wijk Colonos to Athene geb.;
zijn vader, Sophilus, had daar een wapenfabriek. Reeds vroeg bleek d. schoone dichterlijke aanleg v. SOPHOCLES en reeds in zijn
jeugd dorst hij zich in 't treurspel meten met
Aeschylus, ofschoon deze veel ouder was dan
hij. Hij overwon hem en sedert behaalde hij
twintigmaal in d. orrenbare wedspelen d. prijs
der poezie. Overal vial hem nu d. luide toejuiching des yolks ten deel, doch dit bedwelmde
zijn bescheidenheid zoo weinig, dat hij, bij
't overlijden v. zijn medestander Euripides,
rouwkleederen droeg on zijn tooneolspelers
zonder kransen op 't hoofd ten tooneele list
verschijnen. Hij overl., hoog bejaard, in 406 v.
Chr. d. Oorzaak v. zijn dood wordt verschillend
opgegeven, doch behoeft niet ver gezocht to
worden, als men bedenkt, dat hij 91 jaar oud
was. SOPHOCLES bracht voor 't eerst meer dan
twee personen geltjktijdig op 't tooneel, streefde
naar meer handeling on minder verhaal en
verkortte d. duur v. 't koorgezang. d. Karakters,
die hij schilderde, waren alle bepaald, scherp
geteekend, doch tevens geidealiseerd; d. verdeeling on 't plan v. elk zijner treurspelen zijn
onberispelijk on elk tooneel neemt zijn juisten
tijd on duur in, zonder a. 't andere eenige
af breuk to doen; daarbij is 't onderwerp v.
elk stuk waarltjk dramatisch en d. behandeling
vol zedelijke schoonheid.
Uit 't groote aantal treurspelen, die SOPHOCLES schreef (d. Ouden kenden or hem 130 toe),
gin er slechts zevon in hun geheel tot ons
gekomen ni.: „d. woedende Ajax", „Electra",
Antigone", „Koning Oedipus", „Oedipus to
Colonus", „d. Vrouwen v. Trachinae" en
„Philoctetes". Van deze stukken ward d. Antigone in 1841 in 't Duitsch vertaald on met
muziek-begeleiding v. Mendelssohn-Bartholdy
to Berlijn (later ook to Leipzig, Amsterdam,
Utrecht en elders) met veel bijval opgevoerd.
Onder d. gezamenruke uitgaven der 7 treurspelen gin d. voornaamste die v. Wunder
(nieuwel uitg. 1847-1875), Dindorf (2e dr.1860),
Schneidewin (7e dr. 1875) on Bergk (1878).
Bij herhaling zijn d. treurspelen v. SOPHOCLES
ook in 't Duitsch, Fransch, Engelsch on Italiaansch overgezet. Ten onzent leverde Bilderdtjk een vertaling v. d. „Oedipus to Colonus"
en v. „koning Oedipus", geltjk prof. Opzoomer
en A. J. Ten Brink er een bezorgden v. d.
„Antigone"; prof. Van Herwerden eindelijk
gaf in 1881 vertalingen v. „koning Oedipus",
n Oedipus to Kolonos" on „Elektra", onder d.
titel: „Drie treurspelen v. Sophokles". — Zie
uitvoeriger: Lessing, „Leben des Sophokles"
(1790), Patin, „Etudes sur les tragiques Grecs,
,
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ou examen critique d'Eschyle, de Sophocle
et d'Euripide" (1841—'43, 3 dln), en Scholl,
Sophokles, seen Leben and Wirken, aus den
Luellen dargestellt" (1841).
Sophonisbe, dochter v. Hasdrubal, was
een zeer schoon meisje, dat eerst door haar
vader a. Masinissa, koning v. Numidie, ten
huwelijk beloofd was, om hem daardoor voor
Carthago to winnen. Toen deze echter andermaal uit zijn rijk was verdreven on zijn verbond
voor d. Carthagers, naar 't scheen, niet meer
v. nut kon zijn, gar Hasdrubal zijn dochter
a. d. machtigen Syphax, mede een vorst v.
Numidie, die ook dadelijk zijn verbond met d.
Romeinen vernietigde on d. bondgenoot v.
Carthago werd. Masinissa daarentegen voegde
zich bij d. Romeinen, veroverde eerlang door
hun medehulp zijn vaderlijk rijk en nam
Syphax gevangen. Toen hij in d. hooAstad
Cirtha was binnengerukt, snelde hij aanstonds
naar 't koninklijk paleis, met 't vaste besluit
SOPHONISBE voor haar ontrouw to stratlen,
doch hij werd door haar bekoorlijkheden zoodanig getrollen, dat hij haar dadelijk tot vrouw
nam. Hierover door Scipio gestreng berispt,
werd hij door dezen ertoe genoodzaakt haar
weer to later varen en, daar hij niet wilde, dat
zij a. vreemden zou worden overgeleverd,
zond hij haar heimelijk bericht v.'tgeen hem
bevolen was on tevens vergif, dat zij klookmoedig innam.
Sopraan, Zie Discant.
Soracte (thans Monte Soracte, Monte San
8i,lvestre of Oreste) was d. naam v. een berg
in 't oude Etruria, v. 715 M. hoogte, 5 mijlen
t. N. v. Rome. Men vond a. d. voet v. dien
berg steengroeven en warms baden, benevens
a. d. oostelijke helling 't gewijde bosch der
bloemengodin Feronia. Op d. top zag men een
beroemden tempo) v. Apollo, wien d. geheele
berg was toegewijd. Men vindt v. dozen berg
o. a. gewag gemaakt in d. Oden v. Horatius.
Sorata, Zie Illarnpu.
Sorau, een stad in d. prov. Brandenburg,
regeeringsdistrict Frankfort a!0., a. d. Goldbache; 't is een der oudste steden v. d. NederLausitz. Zij bezit vele kerken, een koninklijk
slot, een gymnasium, een krankzinnigengesticht, groote laken- en wasdoekfabrieken,
katoenfabrieken, garen- en katoenhandel on
15 000 inw. d. Kreits Sorau telt 22' 2 vk. mijlen
en 100 800 inw.
Sorben-Wenden waren, als alle overige
Wondische volken, v. Slavischen oorsprong.
Zij drongen in d. 5e eeuw uit 't zuidelijkst
gedeelte v. Sarmatie tot 't midden v. NoordDuitschland door en vestigden zich op d. linkeroever v. d. Boven-Elbe, nadat zij vooraf d.
toenmalige bewoners verdreven of verslagen
hadden. Zij hadden 't geheele markgraafschap
Meissen, 't tegenwoordige vorstendom Altenburg on een niet onaanzienitjk gedeelte v. d.
Neder-Saksischen kreits in bezit en wisten
zich in hun veroveringen tegen hun naburen
d. Thuringers, die v. Duitsche of komst waren
en op d. linkeroever der Saale en Unstrut
woonden, verscheidene eeuwen moedig to
handhaven. Doze Sorben hadden v. d. beginne
of hun vorsten, door wie zij in tijd v. vrede
geregeerd en in d. oorlog ten strijde gevoerd
werden. Dit yolk nu wist zich tot d. tijd der
Saksische keizers als een onafhankelijke natie
staande to houden; doch sedert werd hun
land een Duitsche provincie, welke door
graven on naderhand door markgraven geregeerd werd; 't land zelf werd tot een markgraafschap (Meissen) verheven en bloef dit
tot 1806.
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Sorbenkruid (Sanguisorba). Dit plantengeslacht, tot d. natuurl. lam. der Pimpernelachtigen (Sangu,isorbeae) behoorende, kenmerkt
zich door 't bezit v. een waar bloemdek, dat
slechts uit een enkelen krans v. 4 slippen
bestaat, en een eindelingsch stijltje, met een
stekeligen stempel. d. Meeldraden, 4 in getal,
zijn op een vleezigen ring gezeten; e'en onkel
dopvruchtje is binnen een viorkanten vruchtkelk besloten. 't Gewone sorbenkruici (Sanguisorba officinalis) is d. eenige soort, welke
in onze flora wordt aangetrofren. 't Hoeft een
kruipenden wortelstok, een rechtopstaanden,
hoogen, naar boven vertakten stengel, onevengevinde, grijs-groene bladeren met langwerpige, regelmatig gezaagde, gesteelde blaadjes.
d. Bloemen zijn talrijk, tot dichte, ovals
aren vereenigd en door 2 of 3 schutblaadjes
ondersteund, die purper- of bruinrood v.
kleur zijn.
Deze plant tiert in vochtig, veenachtig
weiland, is overblijvend, bloeit in Juni en
Juli en wordt in onze tuinen als sierplant
gekweekt.
Sorbiet is een stof, die isomeer is met
manniet, in d. lijsterbessen voorkomt, bij 110° C.
smelt on zeer gemakkelijk oplost in water.
Sorbinezuur (C s H4 02 ) is een zuur, dat door
distillatie v. 't sap der onrijpe lijsterbessen
bereid wordt. Sorbine is isomeer met glucose
en komt voor in 't sap der rijpe lijsterbessen.
Sorbonne (d.) was oorspronkelijk een a.
d. hoogeschool to Parijs gevestigd, maar toch
afzonderlijk college, ter vorming v. onbemiddelde jongelingen tot wereldlijke priesters.
Dit college had zijn naam naar on was
gesticht door Robert de Sorbon, die in 't
midden der 13e eeuw hofkapelaan v. koning
Lodewijk IX was. Daar echter d. onderwijzers
a. deze stichting altijd doctoren en hoogleeraren der godgeleerdlieid bij d. theologische
faculteit der Parijsche universiteit waren,
smolt zij v. lieverlee 14 deze laatste in, welke
dan ook eeuwen lang d. naam Sorbonne droeg,
totdat zij, een verouderd lichaam geworden,
onder d. stormen der omwenteling in 't laatst
der 18e eeuw to niet ging. Lang echter
had on handhaafde zij een hoogen room on
oefende zij eon uitgestrekten invloed uit. Haar
uitspraken in godgeleerde en kerkelijke zaken
hadden een bijna onbepaald gezag. d. Koning
en d. parlementen raadpleegden haar in vraagstukken daartoe betrekkeltjk en zij was 't
hoofdbolwerk voor d. zoogenaamde Gallicaansche kerk. Haar gebouwen, in d. 17e eeuw
op last v. d. kardinaal de Richelieu geheel
vernieuwd, werden in 1819 tot een college
voor d. rechtswetenschap ingericht. Zie verder Duvernet, „Histoire de la Sorbonne" (1792,
2 dln), on Franklin, „La Sorbonne" (1875).
Sorel (AGNEs), in 1409 uit een oud adellijk
geslacht geb. to Fromenteau, in d. toenmalige
Fransche prov. Touraine, trad op nog jeugdigen
leeftijd als dame d'honneur in dienst der hertogin v. Anjou. Zij bekoorde koning Karel VII
zoodanig, dat doze haar als hofdame in dienst
zijner gemalin stelde en een betrekking met
haar aanknoopte, waaruit drie dochters geb.
werden. d. Grooten invloed, dien zij op hem
uitoefende, gebruikte zij steeds om hem a. to
sporen tot voortzetting v. d. oorlog tegen d.
Engelschen, die toen een groot feel v.Frankrijk in bezit hadden. Ofschoon sommige geschiedschrijvers haar v. groote schraapzucht
ten nadeele der openbare schatkist beschuldigen, plait 't voor haar karakter, dat zij d.
achting en toegenegenheid v. zeer velen, zelfs
der koningin, behield. Op 't slot Masnal la
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Belle, haar door d. koning geschonken, overl.
zij in 1450, niet zonder verrnoeden v. door
d. dauphin verglftigd to ztjn.
Sorgho (Sorghum saccharatum). Dit gran,
in uiterltjk voorkomen met d. mais overeenkomende, heeft geheel rechte, rietachtige,
vaste stengels, wier einden bezet gin met
kegelvormige bloempluimen. Iedere bloempluim is samengesteld uit vele, dicht op elk.
gedrongen bloemen, die in 't begin .groen,
later violetkleurig en ten laatste dof purperrood worden. d. Zaden zijn zoet en worden
in 't oosten en zuiden v. Europa als gierst
gegeten. Dit gewas wordt gekweekt tot 't
vervaardigen v. bezems, die duurzamer zijn
dan die v. berkenrijs of hei en bovendien
zeer zindelijk en licht. Tot 't vervaardigen
v. deze bezems worden d. toppen der plant,
vOOr 't zaad tot rUpheid is gekomen, op een
bepaalde lengte afgesneden, gesorteerd en tot
bossen v. geltjke lengte vereenigd, waarna
't zaad door een soort v. hekelrnachine wordt
afgestroopt. Doze bossen worden vervolgens
in groote schuren op planken uitgespreid om
te drogen, waarna ztj zonder nadeel dicht
opeengepakt kunnen worden. De 1 1ra b, 2 M.
hooge sorgho-stengels bltiven, nadat d. toppen
er afgesneden zUn, op 't veld staan on worden
in 't volgend voorjaar ondergeploegd. 't Land
wordt op deze vas voldoende bemest, om
jaren achtereen rijke oogsten op to leveren.
Behalve dat d. sorgho tot 't vervaardigen v.
bezems gebezigd wordt en een geschikt vee
voeder oplevert, wordt uit 't sap v. 't merg
suiker bereid. Verder verkrijgt men uit dit
sap eon groote hoeveelheid alcohol en een
drank, die veel overeenkomst met cider heeft.
d. Sorgho-cultuur, met 't doel daaruit suiker
to bereiden, beveelt zich voornamelijk a. voor
die landen, welke te warm ztjn om met goad
gevolg beetwortels to verbouwen en toch nog
to noordelijk liggen, om er met hoop op groot
voordeel suikerriet to kunnen aanplanten.
Soria, een Spaansche prov. in Oud-Castilie,
tuss. d. prov. Segovia, Burgos, Guadalajara,
Saragossa on Logrono gelegen, met een
oppervl. v. 187 vk. mijlen on 152 000 inw., die
zich bezig houden met schapen- on veeteelt.
't Land wordt besproeid door d. Duero en verscheidene kleinere riviertjes, bestaat grootendeels uit een hoogvlakte en levert graan,
olie, van, vlas on hennep. 't Klimaat is in
d. dalen zacht en in 't gebergte guur. — d.
hoofdstad, ook Soria, a. d. Duero on a. verschill.
straatwegen, is door muren omgeven, heeft
een praclitig kasteel met hooge torens on
8000 inw. Ongeveer 5 KM. ten N. liggen d.
puinhoopen v. d. oude stad Numantia.
Sorites, eon opeengehoopt of aaneengeschakeld kettingbesluit, dat niet met een
sophism° moat verward worden, hoewel d.
Grieksche scbrjjvers hieraan vaak dien naam
geven, is een nit meer besluiten samengetrokken besluit. d. AfzonderlUke besluiten worden
er zoodanig in afgekort on met elk. verbonden,
dat ztj alle een gemeenschappelUke conclusie
vormen. Er zijn twee6rlei soort v. soriten:
10. d. geordende of gewone (categorische).
Om deze to vormen, worden d. minor on 't
besluit der middelste termen weggelaten,
zoodat alleen bij d. eersten term d. minor en
bij d. laatsten 't besluit behouden wordt; btjv.
d. Sterren ztjn lichamen,
'All° lichamen zUn beweegljk,
Al 't beweeglUke is veranderitjk,
Al 't veranderlUke is vergankeltjk,
Dus ztjn d. starren vergankelijk.
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't Is natuurltjk, dat er vele vormen v. deze
soriten kunnen voorkomen door 't verschikken der termen on dat ztj zoowel uit meer
als uit minder dan vijf praemissen (zie
Praemissen) kunnen bestaan.
29. d. veronderstellende (hypothetische), wanneer men op d. volgende wijze besluit:
Als A is, zoo is ook B.
Als B
C
ook D
Als C " ook
Als D „ ook E.
Nu is A, dus ook E;
of, zoo A niet is, ook E niet.
d. Hypothetische soriten laten zich echter
niet zoo licht omkeeren als d. categorische,
omdat daardoor soms d. verhouding der termen, als oorzaak on gevolg, gestoord of
minder duidelijk voorgesteld wordt; waarom
ook 't omkeeren dozer soriten in d. logica
een nuttelooze zaak en slechts een redekunstig spel to noemen is. Dat men soriten kan
vormen, welke tegeltjk categorisch on hypothetisch on dus gemengd ztjn, lijdt goon twijfel, ofschoon zij zelden voorkomen. Deze gemengde vorm is d. volgende:
Als A is, zoo is B.
B is C.
Als C is, zoo is D.
D is E . . .
on zoo vervolgens. Men kan ook op d. volgende wijze besluiten:
A is B,
B is C,
C is of D of E.
Nu is C niet D — dus is A E;
of
C is of D Of E,
B is C,
A is B
Nu is C D — dus is A niet E.
Er kan nog een ander geval bestaan, dat
nl. C noch D, noch E is; dan is A ook noch
E, noch D. 't Besluit v. deze hypothetische
soriten moat echter toch altijd categorisch zijn.
Sorlings, Zie Scilly-eilanden, waar abusieveltjk Scorlings staat.
Soro, een stad op 't Deensche eiland Seeland, a. 't meer v. dienzelfden naam, omringd
door dichte wooden on gelegen a. d. spoorweg
v. Kopenhagen n. Korea.. Men heeft er eon
fraaie, in d. 12e eeuw gebouwde kerk, waarin
3 Deensche koningen on een Deensch geleerde
begraVen zijn, on 1500 inw. Son!) was vroeger
een rijk Cisterciftserklooster, dat in 1586 door
Frederik II in eon school word veranderd (d.
thans met roam bekende academie).
Sorrento, een stad in d. Italiaansche prov.
Napels, district Castellamare, in eon bekocrlUke streak a. d. zuidade v. d. golf v. Napels
gelegen. ZU is d. zetel v. een aartsbisschop,
heeft een fraaie kathedraal, overblUfselen v.
tempels e. a. Romeinsche gebouwen, een uitgebreide zUde-industrie on 7000 inw., die veel
wijn on zuidvruchten verbouwen. d. Vrouwen
v. Sorrento zUn om haar schoonheid beroemd.
Sorrento, in d. oudheid Surrentum, is v. Phoenicischen oorsprong on word door keizer Augustus in een Romeinsche kolonie herschapen. In
1544 ward hier Torquato Tasso gob.
E3otte vine lea Rouen, een stad in 't
Fransche depart. Seine-InfOrieure, arrond.
Rouaan, a. d. Seine, met groote spoorwegwerkplaatsen, katoenspinnerij en 16 000 inw.

SOT.
Sotto voce, bij verkorting geschreven
S. V., bet. in d. muziek: met gesmoorde stem
of geluid, zacht. Op vele piano's heeft men
daarvoor een pedaal, d. demper. Voor d. viool,
violoncol enz. strijkt men d. snaren veel
nader a. d. steel dan gewoonlijk.
Sotzman (DANIEL. FRIEDRICH), een Duitsch
geograaf en kaartenteekenaar, werd in 1754
te Spandau geb. en over!. 3 Aug. 1840 te Berlijn. Reeds vroeg gaf hij blijk v. bijzonderen
aanleg tot schoonschrij yen en teekenen ; zijn
ouders waren echter onbemiddelde lieden,
zoodat zij hem niet in d. gelegenheid konden
stellen om die talenten te ontwikkelen en
hij alleen door zichzelf te oefenen zijn eerste
opleiding ontving. Na verloop v. tijd vestigde
hij d. opmerkzaamheid v. d. hooldingenieur
Materne op zich, die destijds te Spandau gevangen zat. Deze, met d. begaafdheden v. d.
jongeling ingenomen, gaf hem onderricht in
d. wiskunde, in 't opnemen v. terrein en in
d. burgerlijke en vesting-bouwkunde. Daarna
begaf SOTZMANN zich naar Berlijn, waar hij op
d. gelegden grond voortbouwde. In 1773 kreeg
hij een betrekking te Potsdam, vanwaar hij zes
jaar later n. Berlijn werd overgeplaatst, eerst
in een administratieve betrekking en in 1787
bij 't ministerie v. oorlog, waarbij hij tot in
1826 werkzaam was, toen hij gepensionneerd
werd. In 1785 was hij tot lid benoemd der
koninklijke academie v. wetenschappen to
Berlijn, ten gevolge v. een door haar uitgeschreven prijsvraag, betreffende een kaart der
landen a. d. Zwarte zee, gelegen tuss. 42° en
49. breedte en 45° en 56- lengte, welke door
hem naar genoegen beantwoord was. Verdiensteltjk waren d. kaarten, die hij v. d. provincies v. Pruisen vervaardigde, niet alleen
wat d. uitvoering aangaat, maar ook om d.
vele moeielijkheden, die hij daarbij had to
overwinnen, aangezien Frederik d. Groote 't
in kaart brengen v. zijn rijk met weerzin zag.
SOTZMANN leverde ook d. atlassen voor d.
„Geographie" v. Busching en d. „Voortzetting" v. Ebeling, alsmede kaarten over d.
politieke veranderingen sedert 1803; voorts
d. segmenten voor eenige aardgloben. Ook
beeft hij eon groote verbetering gebracht in
d. Duitsche schoolkaarten, waarvoor hij d.
uitgewerkte teekeningen leverde, die door
Karl Jack e. a. kunstenaars in dit vak op
koper gebracht werden. Hij moist d. Duitsche
kaarten tot zulk een hoogte op to voeren,
dat zij met Engelsche en Fransche konden
wedijveren. Ook 't in koper graveeren maakte
hij zich eigen, zonder daarin onderricht to
hebben ontvangen; nochtans heeft hij slechts
enkele v. d. vele door hem geteekende kaarten zelf op koper gebracht. — Zijn zoon
Sotzmann (JOHANN DANIEL FERDINAND), 11
Jan. 1781 to Berlijn gob., werd op 23-jarigen
leeftijd aangesteld als assessor to Ansbach on
daarna to Baireuth. Zes jaar later, in 1810,
ging hij als regeeringsraad n. Potsdam. In
1815 word hem opgedragen, d. stad Wetzlar
en aanhoorigheden voor Pruisen in bezit te
nemen en d. zaken daar to regelen. 't Volgend jaar vertrok hij als regeerings-directeur
n. Keulen, welke betrekking hij tot 1819 bekleedde en toen verwisselde met een bij
ministerie v. Financier' to Berlijn. Zijn ambtsbezigheden lieten hem nog tijd genoeg over
om zich a. studien, d. oudheidkunde betreffende, to wijden en een rijke verzameling v.
kopergravuren bijeen te brengen. In Raumer's
„Historisches Taschenbuch" (1837—'41) treft
men verscheidene verhandelingen v. SOTZMANN
aan over boek- en plaatdrukkunst, alsmede
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over d. kopergraveer- on d. houtsneekunst,
deze zijn ook ten deele opgenomen in 't „Deutsches Kunstblatt" e. a. tijdschriften. 1 Juli
1849 werd hem pensioen toegekend en hij overl.
18 Jan. 1866.
Sou of Sal is d. naam v. eenige Fransche
munten, die in verschill. tijden verschillend
v. waarde en gehalte waren.
1°. Sol, demi-sol, tiers de sol d'or, naam der
drie kleine, fijn gouden muntstukken, v.
welke d. Franschen zich tijdens 't bestuur
der Merovingische koningen, tot 751, bedienden. d. Sol d'or was, zooals uit d. Salische
wet blijkt, waard 40 fijn zilveren deniers,
waarvan ieder 21 grein woog. In 1690 rnoet
d. sol d'or 8 livres 5 sols waard geweest
zijn. d. Drie muntsoorten hadden gewoonlijk
op d. voorztjde 't hoofd des konings en op d.
keerzijde een kruis met d. naam v. d. plaats,
waar 't stuk geslagen was.
Van d. tijden der latere Karolingische
vorsten zijn zoo weinige sols d'or over, dat
men hun juist gewicht niet kan opgeven.
Een sol v. Lodewijk d. Goode weegt 132
grein en gold ook 40, doch zwaardere deniers.
Gedurende d. regeering der eerste koningen
uit 't huis v. Valois sloeg men ook sols d'or,
waarvan men editor alleen dit weet, dat zij
v. fijn goud waren.
Toen d. muntsoort en dus ook d. naam sols
d'or in onbruik geraakte (wat ornstr. 't jaar
1000 plaats had), verving d. florin d'or deze
munt. Zulks had echter niet alleen in Frankrijk plaats; ook in andere landen verving d.
goudgulden d. solidus aureus, welke laatste
veelal bij 't Romeinsche pond gouds werd toegewogen. ('t Woord Sol is waarschijnlijk v.
't Lat. solidus afkomstig).
d. Demi-sol was 20 deniers waard, d. tiers
de sol 13 113 .
2°. Sol d'argent, een zeer oude denkbeeldige
Fransche munt, onder d. koningen der drie
eerste stammen in gebruik, was verdeeld in
12 deniers, wegende ongeveer 8 grein. Indien
d. sol d'argent een wezenitjke zilveren munt
is geweest, moot zij tegen 't einde der regeering v. Karel d. Grooten 345 grein gewogen
hebben. d. Gros Tournois of Groot v. Tours
kwam naderhand in d. plaats v. d. sol
d'argent.
30. Sol parisis en double sol parisis, Fransche
muntstukken v. biljoen, geslagen onder d.
regeering v. Karel IX (1560—'74).
Tegenwoordig noemt men sou een stuk v.
5 centimes.
Soubise (CHARLES DE ROHAN, prins v.),
maarschalk en pair v. Frankrijk, werd in 1715
geb.; hij was een afstammeling uit een der
rijkste en oudste geslachten v. Frankrijk en
klom als vriend v. Lodewijk XV zonder
moeite tot d. hoogste militaire waardigheden
op. Gedurende d. veldtochten v. 1744—'48 in
d. Zuidelijke Nederlanden begeleidde hij d.
koning als adjudant. Later word hij gouverneur v. Vlaanderen en Henegouwen. Bij 't
uitbarsten v. d. zevenjarigen oorlog kreeg hij
door voorspraak zijner beschermster, d. markiezin de Pompadour, 't bevel over een korps
v. 30 000 man, dat, afgescheiden v. 't hoofdleger onder d'EstrOes, Saksen moest bevrijden.
Hij vereenigde zich 21 Aug. 1757 nabij Erfurt
met 't rijksleger v. d. hertog v. Hildburg•
hausen, rukte over Gotha, waar hij door d.
Pruisischen generaal Seydlitz werd overvallen, tot voor Leipzig on Teed 5 Nov. bij
Roszbach een schandelijke nederlaag, welke
voor Frankrijk, behalve 't aanzienlijke materieele verlies, nog dit onaangename gevolg
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had, dat Engeland d. capitulatie v. KloosterSeven niet meer wilde erkennen. 't Gebrek
a. militaire bekwaamheden, door SOUBISE bij
Roszbach getoond, stelde hem in Frankrijk
a. d. algemeenen spot prijs. Bij 't hof evenwel
wist htj zich te rechtvaardigen en alle schuld
op d. rijkstroepen to schuiven. Hij werd tot
minister v. oorlog benoemd en kreeg in 1758
andermaal 't bevel over een legerkorps, dat,
vereenigd met 't leger v. d. hertog de Broglio,
moest strijden. d. Gevechten v. Sondershausen
en Lutternberg brachten d. Franschen in
't bezit v. Hessen, waarvoor SOUBISE met d.
maarschalksstaf beloond werd. Evenwel werd
hij na d. verovering v. Frankfort, 2 Jan.1759,
n. Frankijk teruggeroepen. Eerst in 1761 kreeg
soumsE weer 't bevel over een legerkorps
a. d. Beneden-Rjjn. d. Ongenegenheid tuss.
hem en d. maarschalk d. Broglio, waarmee
hij in overeenstemming moest handelen, deden
al hun ondernemingen mislukken. Toen d.
laatste bij Villinghausen (15 en 16 Juli) geslagen werd, gaf hij d. schuld a. SOUBISE, die
hem niet ondersteund zou hebben. Beide
gingen ter verantwoording n. Parijs en souBISE werd natuurlijk in 't gelijk gesteld, omdat
hij de Pompadour op zijn hand had. d. Vrede
v. Fontainebleau maakte ook een einde a. d.
militaire loopbaan v. SOUBISE. Na d. dood v.
de Pompadour wist hij een even vasten steun
btj Dubarry te verwerven. Hij was d. eenige
hoveling, die 't ltjk v. Lodewijk XV volgde,
en alleen dit bewijs v. dankbaarheid kon
Lodewijk XVI er toe bewegen, hem zijn plaats
in d. mad der ministers to laten behouden. Hij
overl. 4 Juli 1787, d. naam v. een voortreffelijk
mensch, maar v. een middelmatig veldheer
achterlatende.
Soubre (TIENNE JOSEPH), een Belgisch
componist, in 1813 to Luik gab. en overl. aldaar
8 Sept. 1871. Hij ontving zijn opleiding a. 't conservatorium zijner geboorteplaats on bezocht
voorts Frankrijk, Duitschland on Italie, om
zich daarna to Brussel als muziekonderwijzer
to vestigen. Sedert 1861 was hij directeur v.
't koninklijk conservatorium to Luik. Tot zUn
compositien behooren o. a. „d. Afreis naar 't
land der ballingschap" (1836), „Sardanapale"
(1840), een menigte andere cantatas en symphonieen, alsmede een paar opera's.
Soubrette (v. 't Fransche sobre en 't Lat.
sobrius, nuchter) is d. naam v. een kamerjuffer,
een geestig dienstmeisje. Ztj komt vooral ook
op 't tooneel in d. hedendaagsche operette's voor.
Souburg, Zie Oost- on West-Souburg.
Souffieur (v. 't Fransche souther, blazon
fluisteren) is d. naam v. d. persoon, die zich
bij tooneelvoorstellingen in een verborgen
ruimte tuss. 't orkest en 't tooneel bevindt,
om door 't influisteren v. minder goad v.

buiten geleerde stukken saner rol 't geheugen
der acteurs on actrices to hulp to komen.
Soufflot (JACQUES GERMAIN), GEM beroemd
Fransch architect uit d. 18e eeuw. Hij werd
in 1714 to Irancy, btj Auxerre, gab. en door
zijn vader voor d. studio bestemd, terwUl hij
zelf zich tot d. kunst geroepen achtte. Weldra
begon htj zich uitsluitend op d. bouwkunst
toe to leggen on zonder meester baande htj
zelf zijn weg, die hem n. Rome bracht, waar
hij onder d. pensionnaires des konings werd
opgenomen. Nu maakte hij verbazende vorderingen en weldra gevoelde hij zich ertoe in
staat, met geoefende kunstenaars to wedijveren. Hij vervaardigde een ontwerp voor een
nieuwe Karthuizerkerk to Lyon, ten gevolge
waarvan hem, btj zijn terugkeer uit Italie, nog
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onderscheidene andere bouwwerken werden
opgedragen. Hiertoe behooren d. beurs, 't hospitaal (een prachtig gebouw in Ionischen stijl,
dat nog steeds een der sieraden v. Lyon uitmaakt) on d. schou wburg v. die stad.
Door 'tgeen hij to Lyon had verricht, was
hem d. wog getaand n. Parijs, waar d. academie hem in 1750 haar poorten opende. In
'tzelfde jaar begaf hij zich met d. directeur

der staatsgebouwen, d. markies de Marigny,
andermaal n. Italie on teekende hij op Sicilia

d. rulnen v. d. tempel to Paestum, benevens
een aantal andere studien naar antieke on
moderns monumenten. Zijn voorn. arbeid to
Parijs was 't Pantheon, welks ontstaan to
danken is a. d. begeerte v. Lodewijk XV d.
oude on aanzienlijke kerk v. Ste Genevieve,
d. patrones der stad, door een nieuw en
prachtig gebouw to doen vervangen. Verscheidene architecten leverden ontwerpen in,
doch dat v. SOUFFLOT verwierf d. voorkeur.
d. Grondvorm is 't Grieksche kruis met vier
gelijke armen ; d. vier schepen zijn in 't midden
vereenigd onder d. omtrek v. een grooten
koepel. 't Is waar, dat 't karakter v. 't gebouw
meer heeft v. een openbare vergaderplaats
dan v. een dom, a. d. eeredienst gewijd, maar
toch getuigt 't gebouw in zijn grondlijaen en
evenredigheden in hooge mate v.'t bewonderenswaardige talent des meesters. d. Koepel, in
walks bouw SOUFFLOT zelfs Bien v. d. s. Paulskerk to London voorbijstreefde, is 't eerste
work v. deze soort, dat, met drie concentrische
gewelven v. gehouwen steep, tot die hoogte
werd opgevoerd. 't Peristylum in d. Corinthischen stijl is een v. d. aanzienlUkste
werken v. d. nieuweren tijd. In 1791 werd
d. kerk v. Ste Genevieve, onder d. naam
Pantheon, tot graftempel voor d. beroemde
mannen v. Frankrijk bestemd. Lodewijk XVIII
gaf 't gebouw a. d. eeredienst terug; na d.
Juli-omwenteling werd echter 't vroegere
opschrift „Aux grands hommes la patrie
reconnaissante" er weer op geplaatst.
SOUFFLOT verbond a. 't plan voor d. Genoveva-kerk ook dat v. een groot plein, dat ook
gedeeltelijk ten uitvoer werd gebracht. Anders
plannen voor gebouwen enz. to Parijs, waaronder dat v. 't hOtel v. d. hertog v. Lauzun,
werden door hem geteekend, terwij1 hij met

genoemde kerk bezig was. Doch in 1781 overl.
hij. Onderscheidene v. zijn teekeningen, plannen on ontwerpenzUn gegraveerd door
Dumont on Blondel in d. volgende werken
„Suite de plans, coupes, profils, elevations
geometrales et perspectives des trois temples
antiques tels qu'ils existaient on 1750 dans
la bourgade de Paestum etc., mis an jour par
les coins de G. M. Dumont on 1761", „Oeuvres
ou Recueil de plusieurs parties d'architecture"
(1767, 2 din) on „Elevations et coupes de quelques edifices de France et d'Italie", publics
par M. Dumont (1781 in fol.).
Soulie (MELCHIOR FREDERIC), gob._ to Foix,
in 't Fransche depart. Arriege, 23 Dec. 1800,
bekleedde onderscheidene ambten on overl.
to Bievre, bij Parijs, 23 Sept. 1847. Hij schreef

een menigte romans en tooneelstukken, v.
walks d. baste zijn die, walks ons d. zeden en
gewoonten v. 't dagelijksch leven schilderen.
Minder gelukkig slaagde hij in d. historischen
roman en zedelijke strekking behoeft men in
zijn geschriften niet to zoeken; alles is op
't effect en daarop alleen berekend. 't Zou een
een to lange lijst worden, wanner wij al zijn
werken, to beginnen met zijn treurspel „Romdo
et Juliette" (1828) on to eindigen met „Sathaflier' (1846), gingen opnoemen. d. „Memoires
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du Diable" (1844) zijn wel 't 't meest gelezene
zijner werken ; d. opgang, dien deze roman
maakte, had ten gevolge, dat d. schrijver 't
onderwarp ook voor 't tooneel bearbeidde. Zijn
„Vicomte de Beziers" is in 't Nederl. vertaald
(1838, 2 din), maar geeft geen hooge denkbeelden v. 's schrijvers historiekennis en zedelijkheidsgevoel.
Soulougue (FAUSTIN I), keizer v. Haiti,
gob. in 1787 als negerslaaf in Petit-Goave, op
't eil. Haiti. Met d. afschaffing werd hij in 1793
vrtj ; hij trad in dienst bij 't leger, werd in
1846 commandant v. Port-au-Prince en zag
zich in 1847 tot president der republiek Haiti
uitgeroepen. Spoedig na zijn optreden als zoodanig zetto hij d. negers tegen d. mulatten
op en richtte hij een gruwelijke slachting
onder d. laatsten aan, welke 4 dagen duurde.
Daarna liet SOULOUGUE zich in 1850 tot keizer
v. Haiti uitroepen; in 1852 werd hij gekroond
en voortaan aapte hij d. instellingen en d.
eigenaardigheden v. Napoleon's keizerschap
na. In Jan. 1859 verdreven, overl. FAUSTIN I
4 Aug. 1867 op Haiti.
Soup (NICOLAS JEAN CE DIEU), hertog v.
Dalmatia, maarschalk en pair v. Frankrijk,
werd 29 Mrt 1769 te Saint- Amans-la-Bastide,
in 't depart. Tarn, geb. 16 April 1785 nam hij
als gewoon soldaat dienst bij 't regiment
„floyal-Infanterie", zonder 't minste uitzicht
op bevordering; doch ook voor hem opende
d. omwenteling een roemvolle loopbaan. Bij
't uitbreken daarvan was hij nog onderofficier,
maar in 1792 werd hij officier en in 1793 kapitein
en adjudant v. d. generaal Hoche en hij onderscheidde zich in d. slag bij Kaiserslautern,
terwijl hij als chef v. d. generalen staf onder
Lefebvre bij Fleurus nieuwen roem behaalde.
Nauwelijks 25 jaar oud, was SOULT brigadegeneraal bij 't leger v. d. Sambre en d. Maas
onder Jourdan en hij streed met onderscheiding a. d. Lahn, bij Wetzlar en bij Neuwied. In
1799 commandeerde hij een brigade v. d. voorhoede v. 't Donau-leger en, toen Lefebvre in
't gevecht v. Ostrach gekwetst werd, nam
SOULT 't bevel over d. divisie op zich, a. wier
hoofd hij vooral in d. slag bij Stockach d. eerste
bewijzen v. zijn veldheerstalenten gat Hij werd
hierop 21 Apr. tot divisie-generaal benoemd en
overgeplaatst bij 't leger v. Massena, waarin
wij hem te Frauenfeld en in d. eersten slag
v. Zurich strijdende vinden, terwijl hij ge.
durende d. tweeden slag v. Zurich a. d. Linth
streed en een volkomen overwinning op d.
Oostenrijkers behaalde.
Toen Massena opperbevelhebber werd v. 't
leger in Italie, koos deze hem tot zijn luitenant
(1800). Als zoodanig voerde SOULT 't bevel over
d. 3 division v. d. rechtervleugel. Met voorbeeldeloozen moed streeed hij in d. tallooze
gevechten, welke in d. omtrek v. Genua voorvielen en in een v. welke hij gewond en gevangen genomen werd. Na d. slag v. Marengo
keerde hij n. Frankrijk t erug; hij kreeg daarop
een commissie in Napels en in Mrt 1802 't bevel
over d. jagers to voet v. d. consulaire garde.
Van 1803 tot 1805 commandeerde hij d. troepen
in 't kamp v. Saint-Omer on besteedde hij veel
zorg a. d. oefeningen dozer. Bij Napoleon's
troonsbestijging was hij tot maarschalk v.
Frankrijk verheven (19 Mei 1804) en in Febr.
1805 tot grootkruis der orde v. 't Legioen v.
Eer. In d. veldtocht v. 1805 kreeg SOULT 't
bevel over 't 4e corps v. 't groote leger. d.
Inneming v. Memmingen, 't gevecht bij Hol labrunn en vooral d. slag v. Austerlitz deden
hem nieuwe lauweren verwerven en Napoleon
verklaarde, dat hem door d. bestorming der
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hoogten v. Pratzen d. ear v. d. dag toek wam
SOULT werd hierop gouverneur v. W eenen. Hij
voerde in d. slag v. Jena (14 Oct. 1806) 't bevel
over d. Franschen rechtervleugel, vervolgde
d. vluchtenden vijand rusteloos, sloot later
Maagdenburg in en was bij d. inneming v.
Lilbeck en bij d slag v. Pultusk tegen woordig.
In Febr. 1807 bestormde zijn corps d. brug bij
Bergfried, die door 12 Russische bataillons
verdedigd word; 't maakte in d. slag bij Pruisisch Eylau d. linker vleugel uit. Den 10en Juni
leverde 't eon hevig gevecht bij Heilsberg,
waar 't aanzienlijke verliezen leed. Na dit
gevecht nam hij Koningsbergen in, terwijl
Napoleon bij Friedland overwon. Toen d. v rede
v. Tilsit gesloten was, word SOULT tot hertog
v. Dalmatia verheven en commandeerde hij
eenigen ttjd to Berlijn. In Nov. 1808 kreeg hij
't bevel over 't 2e legercorps in Spanje. Hij
sloeg d. opstandelingen herhaaldelijk, vervolgde d. Britschen generaal Moore en leverde
hem d. bloedigen slag v. Corunna (16 Jan. 1809).
In Mrt trok hij over d. Minho on dreef hij 't
Britschtortugeesche leger tot Oporto terug.
Zijn terugtocht vandaar naar d. Spaansche
grenzen behoort tot d. merkwaardigste krijgsbedrijven v. dien aard. In 't laatst v. 1809 word
hij in plaats v. J ourdan tot majoor-generaal
der Spaansche legers aangesteld, met d. last
overal waar hij zich beyond 't opperbevel op
zich to nemen. Den 18en Nov. won hij d. slag
v. Ocanna op d. generaal Arizaga, waarin diens
geheele leger opgelost werd. Reeds in Jan.
1810 hervatte hij d. vijandelijkheden en onderwierp hij in weinige weken geheel Zuid-Spanje.
Hij trachtte nu d. rust in 't land to herstellen
en 't bestuur to regelen, wat hem aanvankelijk
ook gelukte. In 1811 trachtte hij in Portugal
door to dringen, om d. maarschalk Massena
hulp to verleenen. Hij vero verde Olivenza,
sloeg d. vijand a. d. Gebora en nam Badajoz
in (11 Mrt). Na doze plaats v. alles voorzien
to hebben, ging hij n. Andalusia terug, omdat
Massena Portugal toch reeds ontruimd had.
In Mei dwong hij d. maarschalk Bereford tot
't opbreken v. 't beleg v. Badajoz. Doze daarentegen sloeg bij Albuhera alle aanslagen v.
SOULT af, zoodat hij met verlies moest terugtrekken. Intusschen ontzette hij Badajoz andermaal in Juni; hij moest echter ijlings n. Sevilla
terugkeeren, dat door d. Spanjaarden bezet
was, terwijl 't Fransche garnizoen in een
klooster was teruggetrokken. Nadat hij d.
vijand verjaagd had, rukte hij n. Granada op,
om Sebastiani te hulp to komen. Nog eons,
in April 1812, trachtte hij Badajoz te ontzetten,
maar hij vernam, dat die vesting stormenderhand genomen was, toen hij er nog twee
dagmarschen v. verwijderd was. d. Toestand
der Fransche legers in Spanje word v. nu af
steeds bedenkeltjker. SOULT moest d. hem
toevertrouwde gewesten ontruimen, daar Wellington Madrid bezet had. Op 't laatst v.
Aug. vereenigde hij 't zuiderleger en in 't
midden v. Oct. rukte hij tegen Madrid op,
terwijl 't leger v. Portugal d. bondgenooten
in d. flank bedreigde. Andermaal werd Madrid
bevrijd, d. legers v. 't zuiden en v. Portugal
vereenigden zich en souur dwong Wellington
nog eons tot d. terugtocht n. Portugal, waarbtj
doze groote verliezen leed. Dit was d. laatste
gelukkige uitkomst, welke d. Franschen in
Spanje verkregen.
SOULT word in 1813 n. Duitschland teruggeroepen; in d. slag v. Liitzen kreeg hij 't bevel
over d. garde-infanterie, in dien v. Bautzen
over 't centrum. Intusschen stonden d. Fransche zaken in Spanje zeer slecht en Napoleon
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zond nu SOULT derwaarts als ztjn luitenantgeneraal met onbeperkte volmacht. Ten gevolge der bepaalde bevelen des keizers ging
SOULT tot d. aanval over, maar htj kon 't hoofd
Diet meer bieden a. Wellington's overrnacht.
d. Bondgenooten trokken 8 Oct. over d.
Bidassoa en betraden zoodoende d. Franschen
bodem. SOULT verdedigde elken voet gronds
met d. grootste hardnekkigheid en d. talrijke
gevechten, die in 't einde v.'tjaar voorvielen,
zonder dat Wellington veel terrein gewonnen
had, bewezen d. voortreflelijkheid der maatregelen v. d. Franschen maarschalk. Daar hij
evenwel steeds d. beste troepen a. Napoleon
moest afgeven, die dan door recruten werden
vervangen, trok hij tot in 't verschanste leger
voor Bayonne terug. Hier liet Wellington hem
rust tot in Febr. 1814, toen hij hem btj Orthez
aantastte en sloeg. SOULT besloot nu d. Pyrenean weer to naderen en, hoewel hierdoor
Bordeaux verloren ging, hield hij toch Wellington zoolang tegen, dat hij hem 10 April, na
vele andere gevechten. d. slag v. Toulouse kon
leveren, die hem en an soldaten d. grootste
eer aandoet. Eerst d. 12en ontruimde hij Toulouse en d. 19en sloot hij een wapenstilstand,
waarbij hij zich tevens a. Lodewijk XVIII
onderwierp. Doze ontving hem met d. grootste
onderscheiding en benoemde hem tot minister
v. oorlog. Btj Napoleon's terugkeer v. Elba
moest hij als verdachte zijn portefeuille nederleggen. Na herhaalde weigering nam hij eindeltjk d. betrekking v. majoor-generaal bij
Napoleon's leger aan. Htj nam deel a. d. veldslagen v. Ligny en Waterloo, nam na d. slag
't opperbevel op zich en geleidde 't leger n.
Soissons. Bij d. tweede restauratie werd hij
verbannen; hij begaf zich n. Dilsseldorf, doch
mocht reeds in 1819 n. Frankrijk terugkeeren.
Evenals vroeger verweet men hem toen, dat
hij to veel d. gunst der heerschende partij
najaagde en zich een overdreven royalist
toonde. d. Juli-revolutie had ten gevolge, dat
SOULT opnieuw belangrijke posten bekleedde.
In zijn waardigheid als pair hersteld, werd
hij in Nov. 1830 minister v. oorlog on hij
behield daze betrekking vier jaren lang,
onder onophoudelfte afwisseling v. ministeries, on was ontegenzeggeltjk een der
hechtste steunen v. d. Juli-troon. In 1831
dempte hij d. opstand to Lyon door in vereeniging met d. hertog v. Orleans die stad
met 2-5 000 man binnen to rukken. d. Gevaarlijke bewegingen to Parijs in Juni 1832 werden
eveneens door d. krachtige militaire maatregelen v. onzen maarschalk onderdrukt. Geen
wonder, dat htj a. veel vtjandschap bloot stond
en bateltjke aanklachten tegen zich gericht
zag. d. Voorn. daarvan was over een contract,
dat htj met d. minister Bider over d. levering
v. geweren uit Engeland gesloten had. SOULT
kon zich rechtvaardigen, door d. drang der
omstandigheden ; evenwel leed zUn naam daardoor veel in d. openbare meaning. Nadat d.
koning na Perier's dood 't ministerie zelf
eenige maanden besttiurd had, werd SOULT 11
Oct. 1832 tot president daarvan benoemd en htj
bleef dit tot 18 Juli 1834, toen htj als zoodanig
en als minister v. oorlog door d. maarschalk
Gerard vorvangen werd. In Mei 1839 werd hij
andermaal minister-president en minister v.
buitenlandsche zaken en, na d. aftreding v.
't ministerie-Thiers, in 1840 minister v. oorlog.
ZUn hooge ouderdom deed hem echter in 1846
aftreden en NI sleet ztjn laatste dagen to
A mans, waar hij 26 Nov. 1851 overl. Voor
ztjn dood werd htj nog tot Marechal-general
de France benoemd, een waardigheid, die
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vOOr hem alleen door Turenne en Villars
bekleed was.
Soumet (ALEXANDRE), een Fransch dichter,
geb. 8 Febr. 1788 to Castelnaudary, in 't dep.
Aude. In 1810 werd hij door Napoleon tot
auditeur btj d. staatsraad benoemd; later
werd hij koninklijk bibliothecaris, eerst to
s. Cloud, daarna to Compiegne, en hij overl.
30 Mrt 1845 ald. Sedert 1821 was hij lid v. d.
Academie. SOUMET schreef d. roerende elegie
„La pauvre fille" (1814), epische gedichten als
„Divine Epopee" (2 dln, 1840), alsmede treuren blijspelen.
Soust de 13ockenfeldt

(ADOLPHE VAN),

een Belgisch dichter on schrijver over kunst,
geb. 6 Juli 1821 to Brussel, overl. 23 Apr.1877
aldaar als chef der afdeeling voor Schoone
Kunsten in 't ministerie v. Binnenl. Zak en. Hij
schreef o. a. „Renovation flamande", „Venise
sauvee" en „L'annee sanglante" (on
der d.
pseudoniem PAUL JANE),alsmede verscheidene
werken op 't gebied v. kunst en kunstcritiek.
Soutane (v. 't Ital. sottana, onderrok)
noemt men d. lange jas met nauwe mouwen,
welke veelal door d. R-Kath. geestelijken gedragen wordt. Soms ook wordt d. geestelijke
stand zelf ermee aangeduid. — Een soutanelle
is een kortere rok, bij d. bedienaars v. dienzelfden stand in gebruik.
Soutenu, Zie Somme.
Souterliedekens noemde men in d. 16e
eeuw on later d. bertjmde psalmen v. Willem
v. Nievelt, hoer v. Berg-Ambacht; zij werden
gezongen op d. wijzen v. Vlaamsche yolksliederen.
Southampton, d. hoofdstad v. 't Engelsche
graafs. Hampshire, a. een diep in 't land dringende baai (d. Southamptonaestuarie) gelegen,
tuss. d. monden v. d. Anton of Test on d. Itchin.
VOOr d. kust verheft zich 't schoone ail. Wight.
Men heeft er 5 fraaie kerken, een kapel,
een botanischen tuin, een Lattjnsche school,
een museum, een schouwburg, een hospitaal,
talrijke fabrieken on werkplaatsen, twee seer
ruime dokken, een uitgebreiden handel (vooral
in wjjn on wol) en 66 000 inw., die bovendien
aanzienlijke industrie drijven (zijden stollen
en tapijtenweverij). d. Zeebaden v. Southampton worden om 't gezonde klimaat zeer
druk bezocht. Ook hebben „d. mails" uit
West- en Oost-Indi8, d. Middell. Zee, China
e. a. landen to Southampton hun station,
terwijl d. stad door stoombooten gemeenschap
onderhoudt met alle havens v. Zuid-Engeland,
Ierland en d. naburige staten v. 't continent
en zij door spoor- e. a. wegen met alle belangrijke steden v. 't Britsche rijk verbonden
is. Southampton vormt ni. 't eindstation v.
d. South-Western-spoorweg, waarvan takken
uitgaan n. London, Portsmouth, Salisbury on
Dorchester, d. eerste in aansluiting met d.
Great-Western-rail to Basinkstoke, d. tweede
met d. South-Coast- en Brightonitjn. Verder
is daze stad 't uitgangspunt en d. aanlegplaats der booten v. verscheidene stoomvaartlijnen, o. a. v. d. wtjdvertakte „P. on 0. (Peninsular on Oriental) Company", die haar met d.
hoofdhavens v. Azie, Australi8 on Afrika in
direct verkeer stelt. — Southampton dagteekent reeds uit d. vroege Middeleeuwen; waarschijnitjk verrees zij op d. puinhoopen v. 't
Romeinsche Clausentum. Ttjdens d. kruistochten was ztj 't uitgangspunt v. d. Engelsche
schepen onder Richard Leeuwenhart on later,
onder Eduard III en Hendrik V, gingen v.
Southampton d. ondernemingen tegen Frankrtjk uit (1339 en 1415). Doch na een vroegen
bloei was in d. 17e on 180 eeuw d. handel
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en scheepvaart der stad zoodanig verminderd,
dat haar aantal inw. nog nauwelijks een paar
duizend bedroeg. In d. 2e helft der 18o eeuw
begon men maatregelen ter opbeuring v. d.
handel to nemen en, toen in 1803 d. kaden
en havens vernieuwd waren, werd Southampton langzamerhand weer d. eerste haven v.
Zuid-Engeland, d. voorhaven als 't ware v.
Londen, waartoe 't door haar natuurlijke
Jigging bestemd is.
Southampton, Zie Ramp.
South-Bend, een stad in d. N.-Amerikaanschen bondstaat Indiana, a. d. s. Josephrivier, met elf kerken, vele scholen, talrijke
fabrieken en 22 000 inw.
Southcote of Southcott (JOHANNA), geb.
in of omstr. 1754, leidde in landelUke afzondering een stil leven, totdat zij op haar 40e
jaar, in d. vergaderingen der methodisten tot
godsdienstige dweeperij vervallen, als zoogen.
profetes optrad. Haar voorspellingen begonnen vooral d. openbare aandacht to trekken,
toen zij daze uitte in d. Engelschen yolksgeest, eerst tegen d. consul, vervolgens d.
keizer Napoleon Bonaparte. Van d. eene onzinnigheid tot d. andere komende, gaf zij zich
op hoar (30e jaar uit voor d. vrouw, v. wie
in d. Openbaring v. Johannes sprake is, en
verklaarde zij to Londen in weerwil v. haar
hoogen leeftijd zwanger to gaan v. d. waarachtigen Messias. 't Klinkt ongeloofelijk, dat
zij, in weerwil v. 't dwaze barer beweringen,
een verbazenden aanhang vond en dat d.
prachtigste geschenken — o. a. een gouden
wieg — tegen d. komst v. d. jongen Messias
in gereedheid werdon gebracht. Toen echter
v. d. beweerde bevalling niets kwam en men
een paar pogingen ontdekte, om een ondergeschoven kind machtig to worden, ging wel
bij velen d. dweeperij in bespotting over,
maar niet weinigen bleven toch volharden bij
hun geloof in d. profetes, die inmiddels 27 Dec.
1814 to Londen overl. — Zie: „Letters from
England by don M. A. Espriella, translated
from the Spanish" (1800, 3 din) on Fairburn,
The life of Jane Southcott" (1814).
Southend, een stad en zeebadplaats in
't Engelsche graafs. Essex a. d. mond v. d.
Themse, met 12 500 inw.
Southey (ROBERT), een Engelsch schrijver
en dichter, 4 Oct. 1774 to Bristol geb. Aanvankelijk voor d. godgeleerdheid bestemd,
verliet hij echter d. Oxfordsche hoogeschool
ten gevolge v. zijn uiterst vrijzinnige gevoelens, die hij in een drama, „Wat Tyler", een
zijner eerste letterkundige voortbrengselen,
tot een uiterste dreef, dat tot een tegenovergesteld uiterste overging, daar hij op rijperen
leeftUd een even ijverig Tory werd als hij
vroeger een hevige Whig geweest was. Na
zich op d. rechtswetenschap toegelegd en
twee reizen n. Spanje en Portugal gedaan to
hebben, bekwam hij een ambtsbetrekking to
Dublin, maar hij vestigde zich vervolgens to
Greca, bij Keswick, in Cumberland, waar hij
zich geheel a. d. letteren wijdde, doch d.
laatste jaren zijns leven waarsehijnlijk ten
gevolge v. overspanning in bewusteloozen toestand doorbracht en 21 Mrt 1843 overl. Talrijk zijn .zijn geschriften. Te onzent is hij 't
meest als dichter bekend, vooral daar sommige zijner kleine stukjes door Tollens e. a.
vertaald zijn en zijn episch gedicht „Roderick, the last of the Goths" een uitmuntende
vertaalster heeft gevonden in vrouwe K. W.
Bilderdijk, „Rodrigo de Goth" (1824, 2 dln).
is smaakvol reisbeschrijver deed hij zich
kennen door: „Letters from Spain" en „A
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short residence in Portugal"; als grondig en
tevens levendig geschiedschrijver door: „History of Brazil" (3 dln), „History of the Peninsular war" (2 dln), „Lives of the British
admirals" (4 dln), „Life of Nelson" (2 dln) e. a.
werken; als staat- on staathuishoudkundige
door: „Colloquies on the progress of society",
„Political essays", e. a.; als onderhoudend verhaler door: The Doctor" (5 dln), een der in
Engeland 't rneest gelezen boeken uit d. eerste
helft der 19e eeuw. Bovendien maakte hij nog
werk v. d. omwerking v. eenige middeleeuwache romans, gelijk v. d. „Amadis v. Gaulen",
d. „Palmerin" e. a., alsmede v. 't met aanteekeningen uitgeven v. „Specimens of late English poets" (3 dln) en „Select works of British poets from Chaucer to Johnson". Een
uitgave zijner gezamenlijke dichtwerken zag
to Londen 't licht in 10 dln, 1837, en werd later
herdrukt. — Zie 't door zijn zoon Ch. Cuthbert Southey uitgegeven geschrift: „Life and
correspondence of R. Southey" (1849, 6 din).
Southport, een beroemde zeebadplaats in
't Engelsche graafs. Lancaster, a. d. Iersche
Zee, t. N. v. Liverpool, met een geneeskundige
waterinrichting, een marineziekenhuis on
44 000 inw.
Southwark, een stadsdeel v. Londen, gelegen in 't graafs. Surrey, a. d. rechteroever
v. d. Theems, tegenover d. City. Men heeft
or 't centraalstation v. d. Londensche brandweer, verscheidene kerken, onder welke d.
s. Saviourskerk, en 223 330 inw. (1891). Sedert
1327 maakt 't reeds een deel uit v. Londen.
Soutman (PIETER), een Nederl. schilder en
graveur, omstr. 1580 to Haarlem geb. Door
Rubens onderwezen, behoorde hij tot d. beste
teekenaars in diens school en verbond hij als
graveur d. graveerstift met d. etsnaald, waardoor hij a. d. bewerking met d. laatste een
belangrijke uitbreiding gaf, terwijl hij d.
tweederlei bewerking op een nog ongekende
manier wist to doen samensmelten. Uiterst
getrouw a. 't origineel, wist hij door zijn
nauwkeurige teekening on 't volkomen navolgen der verschill. tonen 't karakter daarvan
geheel to drukken. Slechts eenige v. zijn
prenten zUn met d. graveerstift alleen bewerkt; bU d. meeste heeft hij ook d. etsnaald
gebruikt. Zijn manier werd door zijn leerlingen J. Suyderhoef, v. Sompel, C. Visscher,
J. Louys e. a. overgenomen en tot nog bevalliger volkomenheid gebracht. 't Was SOUTMAN minder to doen om schoonheid on bevalligheid dan om een krachtig, schilderachtig effect. Niet alle prenten, die zijn naam
dragen, zijn door hem eigenhandig bewerkt; or
zijn daaronder verscheidene, die door zijn
leerlingen werden gegraveerd. Daze dragen
meestal 't onderschrift „P. Soutman exc.", d.
eigenhandige daarentegen Of „P. Soutman
inv." Of „P. S. eftigiavit et excudit" Of „P. S.
inveniebat et excudebat" Of „P. Soutmanno
Dirigente". Aan d. op laatstgenoemde wijs
geteekende prenten heeft SOUTMAN waarschijnlijk voor een gedeelte zelf gewerkt. 't Sterfjaar v. SOUTMAN is onbekend ; dit moat echter
na 1650 gesteld worden, 't laatste jaarmerk
op zijn werken voorkomende.
Souvereiniteit kan zoowel door een
staat als door een worst uitgeoefend worden
en is 't hoogste gezag, dat als noodwendige
vereischten in zich sluit: zelfstandigheid en
onaf hankelijkheid. Souvereine staten zijn
derhalve dezulke, die in hun inwendig staatsbestuur en in hun inwendige betrekkingen v.
geen anderen staat afhankelijk zijn. Daarmee
wordt echter niet bedoeld, dat zU zich met
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onbepaalde willekeur jegens andere staten
zouden kunnen gedragen; men moet in 't oog
houden, dat verplichtingen en 'beperkingen,
als gevolgen v. tractaten en verbonden, door
souvereine staten met andere gesloten, hun
souvereiniteit in geenen deele schaden of
verminderen, evenmin als een onafhankelijk
persoon zijn onafhankelijkheid zou verliezen,
wanneer hij uit voile vrije verkiezing beloofde een ander een schenking to maken of
een dienst to doen.
Een staat zonder vast, bestendig opperhoofd
of ook eon republiek kan even goad souverein zijn als eon vorst. Zoo waren na d.
afzwering v. Philips II als hertog, graaf en
heer der Nederlandsche gewesten deze provincien zelve souvereinen en wel souvereinen
ieder in zijn gewest, die met elk. een verbond gesloten hadden, niet alleen v. bijstand
in oorlog en defensie, maar ook v. algemeen
bestuur. Daarom ook verkoos men voor d.
prins v. Oranje, later koning Willem I, bij
zijn terugkomst uit Engeland in 1813 d. titel
souvereinen vorst, om daarmee to kennen
te geven, dat d. souvereiniteit der afzonderlijke provincien voor eens en altijd was afgeschaft. Of men zich evenwel daarbij voorstelde,
waarltjk d. souvereiniteits-rechten in hun geheelen omvang en d. uitoefening daarvan in
onbeperkten zin a. Willem v. Oranje-Nassau
in handen to geven, mag betwtjfeld worden,
wanneer men nagaat, dat voor 's prinsen
terugkomst d. persoon, die in zijn terugroeping 't meest d. hand had, d. heer v. Hogendorp, zijn ontwerp voor d. grondwet v. 't
aanstaande koninkrijk reeds lang in gereedheid had.
Onder 't leenstelsel vindt men geen bijzonder groot aantal souvereine vorsten. d.
Minder machtigen werden, 'tzij door oorlog,
'tzij door geldgebrek gedwongen, of wel door
vreos of aanhuwelijking ertoe gebracht hun
land a. machtiger naburen op to dragen,
meestal onder d. voorwaarde 't terstond v.hen
weer in leen to ontvangen. Zij verloren daardoor hun souvereiniteitsrechten en werden
leenmannen of vazallen. Een dergelijke betrekking bestond er ook tuss. d. Duitsche
vorsten en d. door hen zelf, d. i. door hun
keurvorsten, verkozen keizer; doch bij d.
Munsterschen vrede in 1648 ward hun't recht
v. oorlog en vrede, verdragen en gezantschappen toegekend en traden zij dus weer
in hun, vroeger door hun voorgangers a. d.
keizer opgedragen souvereiniteitsrechten.
Een zeer gewone misgreep is d. verwarring v. 't denkbeeld despotisms of absolute
macht met dat v. souvereiniteit. Laat 't vorsteltjk gezag tegenover d. vrijheden der burgers in een staat meer of minder beperkt zijn,
dit verandert niets a. zijn toestand v. souverein, vooral niet ten opzichte v. andere vorsten. Zoo ward wel terecht op 't Weener
congres aangemerkt, dat d. koning v. Engeland, ofschoon hij door d. Engelsche staatsregeling zeer beperkt was in d. uitoefening v.
't oppergezag, toch daarom in geenen deele
minder souverein was dan welke andere
monarch ook en dat onbeperkte macht nooit
als een noodwendig attribuut v. souvereiniteit
moat aangezien worden.
Een andere dwaling is die omtrent d. beteekenis v. volkssouvereiniteit. Wanneer men
onder dien term slechts verstaat staatssouvereiniteit of, met omschrijving, dat alle
burgers v. d. staat, zoowel d. daglooner als
d. laden v. 't vorstelijk huis, deelgenooten zijn
v. d. souvereiniteit, door d. staat uitgeoefend,
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dan heeft. men recht; doch dikwijls zoekt
men in d. verklaring v. 't woord volkssouvereiniteit een antagonisms toss. 't yolk en
d. vorst en denkt men zich een staat, in
welken d. vorst zou zijn d. dienaar v. zijn
yolk en uitoefenaar v. deszelfs willekeurige
bevelen. Daar men er nog niet aan gewend
is, d. natie met d. naam „'t yolk" to bestempelen, maar onder dit laatste woord vaak
alleen verstaat d. zoogen. smalle gemeente,
zou 't verstandiger zijn 't woord volkssouvereiniteit wegens d. aanleiding tot verkeerde
opvatting maar geheel uit onze taal to verbannen.
Souvestre (EmILE), een Fransch romanschrijver on tooneeldichter, geb. 15 Apr. 1806
to Morlaix, overl. 5 Juli 1854 te Parijs, waar
htj sedert 1836 gevestigd was. Hij is een der 't
meest aantrekkelijke on moralistische romanen novellenschrijvers v. d. laatsten tijd in
Frankrijk. d. Bekendste zijner romans en
novellen zijn wel: „Un philosophe sous les
toits", „Au coin du feu", „Les derniers paysans" on „Les derniers Bretons". Verdienstelijk
zijn ook 's mans „Causeries historiques or
litteraires" (2 dln, 1854). Als dramaticus vond
SOUVESTRE weinig bijval. Een gezamenlijke
uitgave zijner werken verscheen in „Collection
Levy" (60 din).
Souza-BoteTho (ADELAIDE MARIA EMILIE,
markiezin v.), geb. FILLEUL, een Fransche
romanschrijfster ; 14 Mei 1761 op 't slot Longpre,
in Normandie, geb., huwde zij in 1784 met d.
graaf FLAHAULT DE LA BILLARDERIE en na
diens onthoofding te Arras nam zij d. wijk
n. Engeland, daarna n. Hamburg. In 1798 n.
Parijs teruggekeerd, trad zij in 1802 in 't
huweltjk met d. Portugeeschen gezant Jose)
Maria de Souza-Botelho (overl. 1825) en zij
overl. 16 Apr. 1836 te Parijs. Haar voorn. werk
is „Adele de Senanges, ou lettres de Lord
Sydenham" (2 din, 1794).
Sowerby,
twee aangrenzende steden
(Sowerby on Sowerby-Bridge) in 't Engelsche
graafschap York, a. d. Calder, met 6080 en
11 000 inw., die zich bezighouden met ververij
en d. vervaardiging v. chemicalien.
SO Will ski (ALBERT), een Poolsch toonkunstenaar en componist, geb. in 1803 to
Ladyzyn en overl. in 1880 to Parijs, waar hij
sedert 1830 als leeraar en klavierspeler zeer
gezocht was. Behalve klavierstukken, liederen
enz. schreef hij ook „Les musiciens polonais
et slaves anciens et modernes".
Soyaux (HERMANN), eon Duitsch plantkundige en reiziger, geb. 4 Jan. 1852 to
Breslau. Van 1873—'76 was hij als plantkundige lid v. d. beide expedities, door
't Afrikaansch genootschap onder Gilszfeld
on Homeyer uitgezonden om -West-Afrika
to onderzoeken; deze reizen heeft hij beschreven onder d. titel „Aus West-Afrika" (2 din,
1879). Van 1879—'85 vertoefde htj wederom in
Afrika's westen en hier legde hij in Gaboen
in een oerwoud a. d. Maweli voor 't Hamburgsche handelshuis E. Woermann een koffieplantage aan; hij ontdekte verscheidene
nieuwe plantensoorten en stichtte een meteorologisch station. Sedert 1886 is htj op last
v. 't Duitsch Koloniaal Genootschap in d.
Braziliaansche prov. Rio Grande do Sul.werkzaam. Hij scbreef o. a. nog „Berichte fiber
meine Reise in Sildbrasilien" (1887) en „Deutsche Arbeit in Afrika" (1888).
Spa (Aquae Spadanae), een stad en badplaats in d. Belgische prov. Luik, 2'12 uur
t. Z. v. Verviers, in een schilderachtige streak'
nabij 't Hooge Veen gelegen, met 7100 inw.
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In d. 18e eeuw een der beroemdste badplaatsen
v. geheel Europa, wordt Spa tegenwoordig
jaarltjks nog door ongeveer 12 000 badgasten
bezocht, meerendeels tot d. hoogere standen
behoorende. De 5 voorn. bronnen zijn d.
Pouhon, in 't midden v. Spa, d. Geronstere,
d. Sauveniere, d. Groesbeek on d. Tonnelet,
welke op een half uur afstands der stad
gelegen zijn. Alle bezitten een temperatuur v. 9° a 10° C. Zij zijn alkalisch, ijzer en
zuurstof bevattende en worden voornamelijk
aangewend voor hypochondrie, hysterie, zwakheld der maag, bleekzucht en slijmophooping
in 't darmkanaal. Voorts is Spa bekend om
zijn aardige, v. licht hout vervaardigde on beschilderde doosjes e. a. snuisterijen (zoogen.
„Bois de Spa"), ivoor- en lederwaren. — Zie
Scheuer „Etudes medicales sur les eaux de
Spa" (1877).
Spaakbeen, Zie Geraamte.
Spaansche aak of eik (Acer campestre
L.). Daze soort v. ahorn (zie Ahorn) of eschdoorn is ook onder d. naam kleinen ahem
of booghont bekend. d. Spaansche aak komt
bier en daar bij ons to lande in 't wild voor.
Door zijn kleine, v. afgeronde, stompe lobhen voorziene bladeren en d. dwars uitstaande
vleugels zijner vruchten is hij gemakkelijk v.
onze andere ahornen to onderscheiden. Hisj
bereikt nooit d. grootte v. d. gewonen ahorn;
veelal wordt hij laag gehouden on hij dient
dan tot aanvulling v. 't boomplantsoen en tot
heggen. Gewoonlijk zijn d. stam on d. takken
met vleugelachtige aanhangsels v. kurk bedekt. 't Rout v. d. Spaanschen aak is vast en
fijn v. nerf.
Spaansche beeldhouwkunst (d.) ontstond pas in d. 17e eeuw on leverde toen
eenige rnerkwaardige werken, uit hout gesneden, door d. Spanjaarden estofado genaamd.
Tegen 't eind der 18e eeuw stonden er in
Spanje eenige bekwame beeldhouwers op, als
Jose Alvarez en don Antonio Sola, vervolgens hun leerlingen Medina, Ponzano, Perez
del Valle, Estaban de Agreda en Francisco
Elias.
Spaansche bouwkunst, Zie Bouwkunst,
dl II, blz. 254, kolom 1.
Spaansche peper (Capsicum annuum).
Deze oorspronkeltjk in Amerika voorkomende
plant draagt a. een kruidachtigen, circa een
halven meter hoogen stengel ovale of langwerpige bladeren. die gespitst, lang gesteeld
en bijna gaafrandig zijn, soms op d. nerven
der ondervlakte haren vertoonende. d. Bloemen zijn wit, d. vrucht is scharlakenrood of
geel, d. gedaante is langwerpig, rond of hartvormig. d. Spaansche peper behoort tot d.
Nachtschadigen (Solaneae) en tot d. le orde
der 5e klasse (Pentandria Monogynia), is eenjarig on wordt in onze tuinen dikwijls aangetroffen.
d. Gedroogde vrucht is plat, meer of minder
gerimpeld, langwerpig, stomp of puntig a. 't
eene eind, terwijl a. 't andere d. kelk en d.
steel nog bevestigd zijn. d. Zaden zijn wit. d.
Spaansche peper wordt als een specerij bij
versch ill. spijzen gevoegd. In tropische gewesten worden d. vruchten veelvuldig genuttigd, ten einde door prikkeling v.'t slijmvlies
v. maag en darmen d. peristaltische beweging
to bevorderen. In d. geneeskunde wordt 't
poeder der vruchten gebezigd bij slechte sptisvertering, trage darmontlasting. verlamming
v. d. endeldarm en v. d. pisblaas; terwijl Bergius
ook bij langdurige moeraskoorts goede resultaten v. 't inwendige gebruik tag. Tot bestrijding der zoogen. kwaadaardige keelontsteking
I X.
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is door Stephens on Collins zoowel 't in- als
't uitwendig gebruik (in gorgeldranken, waarvoor men d. tinctuur bezigt) zeer aangeprezen.
Spaansche ruiters, Zie Friesche ruiters.
Spaansche schilderkunst
(d.) heeft
een vrij langen tijd v. grooten bloei gekend.
Nadat zij in d. Middeleeuwen en later niets
bijzonders had opgeleverd, in vergelijking
met d. Nederlandsche en d. Duitsche school,
begon voor haar met d. 17e eeuw een tijdperk
v. kracht on luister. Terwijl vroeger d. invloed
der Nederlandsche meesters uitsluitend merkbaar was, werden in d. 16e eeuw door eenige
Spaansche leerlingen v. Leonardo da Vinci
en Titiaan (onder wie Alonso Berruguote,
Pablo de Aregio, Francisco Neapoli, Pedro
Campanna, Luis de Vargas, Sanchez Coello
en Juan Fernandez Navarrete) d. grondslagen
gelegd tot een oorspronkelijke Spaansche
school, waarin vooral 't koloriet op d. voorgrond trad en een gezond naturalisme zich
tot d. hoogste schoonheid ontwikkelde. Een
stoute en toch gestrenge teekening en een
koloriet, dat wel is waar soms zwart en somber in d. schaduw is, maar tevens, door d.
warmte v. zijn lichtpartijen en d. doorschijnendiieid zijner reflexien, d. Venetiaansche
school nadert, kenmerkte d. schilderwerken
der scholen v. Sevilla en Madrid. Tot d. eerste
behoorden Francisco Pacheco (geb. 1571),
Juan de las Roelas (geb. 1558), d. beide Herrera's, d. drie Castillo's, Francisco Zubanan
(geb. 1598), Velasquez, die later als hofschilder zich d. grootsten invloed verwierf
op d. school to Madrid, d. eenvoudig edele
Alonso Cano (1601—'67), Pedro de Moya
(1610—'66) en d. grootste v. allen, Murillo, na
wiens dood in 1682 d. school v. Sevilla weldra
geheel verviel. Tot d. school v. Madrid behoorden Luis Tristan (geb. 1586), d. beide Carducho's, Juan de Paroja el Esclavo en Mazo
Martinez, leerlingen v. Velasquez, verder
Antonio Pereda. (1590-1669), die in koloriet
zelfs Murillo overtrof, Miranda, Rizi, Escalante, Claudio en Coello. Een bijzondere,
meer tot d. Italiaansche overhellende richting
ward vertegenwoordigd door d. school, v. Valencia, waartoe Aregio, Neapoli, Joanes, Ribalda (1551-1628) en diens leerlingen Pedro
Orvente (geb. 1550) en Jusepe Ribera, 't latere
hoofd der Napolitaansche school, behoorden.
't Verval der eigenl. Spaansche school
vial samen met 't uitsterven der Habsburgsche dynastie, d. toenemende verarming
des lands en 't inroepen der werkzaamheid v. d. snelschilder Luca Giordano. Onder
d. latere kunstenaars is Antonio Palomino
de -Velasco minder door zijn schilderijen
dan wel door zijn verzameling v. berichten
over oude Spaansche kunstenaars bekend.
't Hielp weinig, dat koning Karel III academien stichtte on Rafael Mengs n. Spanje riep;
d. Spaansche kunst sluimerde en alleen d.
humoristische schilder Franc. Goya y Lucientes was eon merkwaardige verschijning in
d. 18e eeuw. Later oefende 't classicisme der
Fransche school v. David een merkbaren
invloed op d. Spaansche schilderkunst uit,
waarvan d. sporen in d. werken der tegenwoordige meesters nog zichtbaar zijn. Als d.
voorn. onder doze hedendaagsche meesters
noemen wij : Vicente Lopez y Portari, Jose en
Federigo Madrazo y Agudo, Juan Antonio
en Carlos Luis Ribera. Esquivel en d. voortrefrelijken landschapschilder Villamil.
Spaansche successie-oorlog, Zie Suc-
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Oorspronkelijke bewoners v. 't Spaansche
schiereiland, in 't zuiden d. Iberiers, in 't
noorden d. Cantabriers, behoorden wearschijnitik niet tot d. volken v. d. Indo-Germaanschen stam. Doch zij vereenigden zich
reeds vroeg met Celtische stammen, terwijl
hun naam met dien v. dozen samensmolt in
't woord Celtiberiers. Zij woonden vooral
langs d. Ebro in 't tegenwoordige Aragon.
Doch met hun afzonderlijke nationaliteit verloren zij allengs ook hun eigen landtaal, ten
gevolge v. d. verschill. veroveringen der
Rorneinen, Gothen, Sueven, Vendalen e. a.
Germaansche stammen. Aileen in 't noordelijk
gedeelte, nabij d. Pyrenean, bewaarden eenige
Cantabrische stammen hun volkseigenaardigheden en ook hun taal, waarvan d. Baskiers
of Basken thans nog d. sporen vertoonen.
Hoewel nu d. Spaansche taal in sommige
woorden en samenstellingen blijken draagt
v. d. invloed dier voormalige taalvormen, is
zij toch hoofdzakelijk ontstaan uit d. Romeinsche spreektaal (d. zoogen. „lingua Romana
rustica"), evenals dit 't geval is met d. overige
talen v. Romaansche afkomst. Sedert d. 9e
eeuw echter heeft d. vestiging der Mooren
in Spanje ten gevolge gehad, dat d. landtaal
vele Arabische bestanddeelen heeft opgenomen, en aldus heeft zich onder d. invloed
eener bloeiende letterkunde een taal ontwikkeld, welke een der rijkste, welluidendste
en buigzaamste der wereld mag heeten. Daar
zich 't gebied der Spaansche taal ver uitstrekt (zij wordt niet alleen in Spanje zelf
gebruikt, maar ook in eon groot deel v.
Midden- en Zuid-Amsrika), is 't zeer natuurlijk, dat zij in sommige streken met wijzigingen v. tongval gebruikt wordt; d. voornaamste daarvan zijn : d. Gallische, die veel
overeenkomst heeft met 't Portugeesch, on
d. Catalonisch-Valenciasche, die near 't Provencaalsch zweemt.
d. Spaansche taal heeft 27 letters, wearonder zich zes klinkers en drie eigenaardige
medeklinkers bevinden, nl. ch, 11 en fi. Geltjk
d. Italianen d. harde uitspraak v. 't Latijn
hebben verzacht, is deze door d. Spanjaarden over 't algemeen nog harder gemaakt.
Ziehier eon paar voorbeelden v. Lattjnsche
en Spaansche vormen: facere (doen) werd
hater, filius (zoon) hfjs, planus (vlak) Llano.
d. Klinkers worden in 't Spaansch bijna uitgesproken als in 't Duitsch. d. Spaansche
letter x is bij d. laatste spelregeling door
een j vervangen; dienvolgens schrtjft men
thans veelal in pleats v. Don Quixote Don
Quijote, voor Mexico Mejico, voor Texas en
Cotopaxi Tejas, Cotopaji enz. I en j hebben
echter beiden d. uitspraak v. een g; men
zegge dus Don Quigote, Megiko enz. d.
Spraakkunst der Spaansche academie to
Madrid, voor 't eerst uitgegeven in 1771,
wordt als gezaghebbend aangenomen. Tot 't
aanleeren der Spaansche taal is aanbevelenswaardig d. spraakkunst v. - Lespada (2e dr.,
1873) of die v. Montana (2e dr.; 1875), terwijl
men uitmuntende woordenboeken heeft v.
Kotzenberg (1875) e. a. Ook in 't Nederlandsch
bestaan handleidingen tot d. beoefening der
Spaansche taal, o. a. v. Wansink, „Vademecum of handboek voor alien, die Spaansch
willen leeren" (1889), en „Los verbos Castellanos" v. denzelfden schrtiver (1886).
Gel& bij elke letterkunde, zoo bestaan ook
bij d. Spaansche d. oudste voortbrengaelen in
podzie. In haar staan vooraan d. romanzo's,
waarvan d. romancero's (zie romancero) verzamelingen zijn, benevens 't uit d. 12e eeuw
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dagteekenende „Poema del Cid", d. legenden
der heiligen door Gonzalo de Berceo en d.
riddergedichten v. Alexander d. Groote door
d. Segura, alle uit d. 13e en 14e eeuw. Tot
d. oudste voortbrengselen der nationale letter.
kunde in Spanje behooren ook d. wettelijke
verordeningen v. d. d. wetenschap beminnenden koning Alphonsus X, die voor d. wetgeving
't Latijn door d. landtaal deed vervangen.
Nadat vroeger d. „Codices Espannoles" waren
bijeenverzameld, zijn d. „Opuscules legales
del rey Alonse el Sabio" to Madrid in 1837
uitgegeven. Ook d. geschiedenis erlangde in
d. tijd v. dien vorst haar letterkunde in d.
landtaal. „La gran conquista de Ultramar"
(1503) on d. „CrOnica general" (1541) worden
niet alleen op zijn aanmoediging, maar ook
onder zijn leiding geschreven, zoodat htj d.
eigenitjke schepper v. 't Spaansche proza is,
terwijl bij mode verschill. dichtstukken heeft
geschreven. Gunstig werkte zijn voorbeeld op
velen zijner opvolgers. d. Uitvoerigste en beste
verzameling der oudste poezie vindt men in
Sanchez' „Collection de poesias Castellanas
anteriores al siglo XV" (1842). In d. 15e eeuw
ontwikkelde zich vooral d. lyrische poezie,
terwijl 't historische proza zich veel meter
dan vroeger boven d. dorren kroniekstijl verhief on eon pragmatische richting aannam,
blijkens d. verzameling v. geschritten uit dien
tijd, onder d. titel „Collection de crOnicas"
uitgegeven (1779 en volg., 7 din). Meldenswaardig, ook wegens d. prozastijl, is uit dien tijd
d. „Corbacho" v. Alonso Martinez de Toledo,
aartspriester v. Talavera (1499, meermalen
herdr.), ande een work over d. levenswandel
v. beruchto vrouwen. In d. dramatischen
roman „Celestine" v. Fernando de Rojas (1499),
misschien 't beste stuk, dat omstr. dien tijd
in geheel Europa geschreven werd, ontwaart
men 't begin v. een tak der letterkunde, die
later in Spanje zoo zeer gebloeid heeft. Aldus
word 't tijdperk der Spaansche letterkunde
voorbereid, 'twelk in 't eerste vierde gedeelte
der 16e eeuw begon on tot in 't midden der
18e eeuw liep, 't tijdperk v. haar hoogsten
bloei en veelztjdigste ontwikkeling. d. Poezie
vormde zich near d. meesterstukken der
Ouden on ondervond d. invloed der nauwe
staatsbetrekkingen tuss. Spanje en Italie,
waarbtj wel a. d. eene ztjde iets v. d. frissche
oorspronkelpheid to loor ging, maar d. vormen toch zeer toenamen in zuiverheid. d.
Volkspoezie steeg tot een ongekende hoogte
en vele dichtstukken, btiv. d. „Araucana" v.
Ercilla, kende bijna ceder v. buiten. Lope
de. Vega, wereldberoemd als tooneeldichter,
muntte in btjna elke dichtsoort uit en verwierf zich ook als prozaschrijver hoogen room.
Nevens hem schitterde Calderon. Guillen de
Castro's „Cid", 't voorbeeld v. dien v. Corneille,
werd door geheel Europa bekend. Luis Velez
de Guevara, Juan Perez de Montalvan en
vooral Juan Ruiz de Alarcon zijn als dichters
minder buitenslands bekend, (loch hun gedichten verbreidden zich over geheel Spanje en
worden nog met graagte gelezen. In 't proza was
't wederorn d. geschiedenis, die in d. eerste
pleats vermelding verdient. Ook in deze liet
zich d. invloed der classieken duidelijk bemerken bij sommigen, terwijl anderen moor streetden naar zelfstandige, nationale ontwikkeling.
Sepulveda beschreef op meesterltjke wilze.
o. a. d. lotgevallen v. keizer Karel V, maar
in 't Latijn, zoodat eigenljk niet tot d.
Spaansche letterkunde behoort. Maar Mendoza's geschiedenis v. d. oorlog tegen d.
Mooren is ook near d. Spaanschen sttjl een
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uitmuntend werk en d. markies del Espinar,
die d. veldtochten en belegeringen in d.
Nederlanden bijwoonde, beschreef dezen oorlog
v. zijn standpunt op uitnemende wijze. d.
Zedelijk e wijsbegeerto vond een schrijver ip.
Perez de Oliva, d. stichtelijke letterkunde in
Luis de Leon; d. edele Las Casas bepleitte
ook in edele vormen d. zaak der onderdrukte
menschheid in Amerika, terwijl Luis de
Granada roem verwierf als kanselredenaar.
Over 't romantisehe proza v. dat tijdvak kan
men niet spreken zonder allereerst d. onsterfelijken Cervantes to noemen, wiens proza en
wiens geestigheid, in d. „Don Quixote" neergelegd, onovertroffen zijn. Mendoza, Mateo
Aleman, Quevedo, Espinel, de Guevara e. a.
muntten mode als romanschrijvers uit. Doch
in 't laatste gedeelte v. dit tijdvak kwam d.
Spaansche romantiek in verval, in weerwil
v. d. natuurlijke bevalligheid, door d. jezuiet
Baltasar Gracian a. d. dag gelegd. Meer en
meer openbaarde zich v. toen of in d. Spaansche letterkunde d. invloed der Fransche
literatuur. Verderfelijk werkte d. invloed v.
d. staatkundige betrekkingen des rijks in d.
laatste helft der 18e eeuw. Te Salamanca
vormdo zich een dichtschool, die tegen d.
algemeene verslapping trachtte op te werken.
Gelukkiger zou zij geslaagd zijn, indien velen
een dichterlijk genie hadden gehad als Melendez Valdez; doch reeds in zijn tijd deed zich
d. schok v. 't laatst der 18e eeuw ook in
't verstijfde Spanje zoo zeer gevoelen, dat
staat en maatschappij zooveel v. d. geest
hadden geeischt, dat d. letterkunde op d.
achtergrond geraakte. Echter ontwikkelde
zich in haar een nieuw leven, zelfs te midden
v. d. verwarring. Tapia, Maury, Juan Bautista Alonso, Martinez de la Rosa, Angel de
Saavedra Jacinto de Salas y Quiroga, Xerica,
de Campoamor, Zorrilla, Villergas e. a. hanteerden met gevoel, kracht en welluidendheid
d. Her; ook 't schoone geslacht bleef niet
achter, blijkens d. bevallige en gevoelvolle
ertrudis Gomez de Avellaneda. d. Proeven
echter v. Escoiquiz, Reinoso en d. reeds genoemde Maury en Saavedra in 't hooge epos
verongelukten; gelukkiger slaagden d. pogingen, om d. aloude romance weer in 't leven
te roepen, waaromtrent d. laatstgenoemde
dichter zich zeer verdienstelijk maakte. Ook
d. beoefening der dramatisclie poezie kenmerkte zich in dit tijdperk door een strijd of
liever door een wankelen tuss. oorspronke•
lijkheid en 't volgen v. buitenlandschen,
vooral Franschen invloed. Ramon de la Cruz
behoorde tot d. geestigste vertegenwoordigers
v. d. onverbasterden Spaanschen geest; maar
d. schandalen der porte s. Martin, ook in
vertalingen n. d. zuidzijde der Pyrenean overgewaaid, verdrongen al te lang 't betere. Ook
v. dien geest zouden d. Spanjaarden eerst
genezen worden door in andere opzichten te
ondervinden, wat 't zegt a. d. leiband v. Frankrijk te loopen. 't Proza, na in d. verslapping
en 't verval der poezie gedeeld te heb ben,
verkreeg in d. 19e eeuw een nieuw veld door
d. parlementaire welsprekendheid, in welke,
om tal v. mindere namen niet te noemen,
Jovellanos en Arguelles boven allen uitblonken, hoewel d. reeds als dichter genoemde
staatsman Martinez de la Roza ook als prozaschrijver uitmuntte. In dezen zelfden tijd valt,
evenals in andere landen v. Europa, 't ontstaan en d. opgang der tijdschriften-bellettrie,
waarin 't noch a. staatkundige toespelingen,
noch a. d. sedert Cervantes in Spanje vermaard geworden geese' der satire ontbrak.
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d. Roman plooide zich meer en meer naar d.
Engelsche vormen, vooral ook ten gevolge v.
vertalingen; ja eenige Spaansche romanschrijvers begonnen zich zelfs v. d. Engelsche taal
te bedienen. Met luister evenwel verhief zich
d. historische en zedenschilderende roman in
d. werken v. Humara y Salamanca, Escosura,
Espronceda, Larra, Jos() de Villalta, Serafin
Calderon, die ook als dichter beroemd is, e. a.,
terwijl ook op dit veld d. veelzijdig ontwikkelde Martinez de la Rosa en d. reeds genoemde dichteres de Avellaneda niet onvermeld mogen blijven. Over 't geheel kan men
veilig zeggen, dat d. Spaansche letterkunde
thans een tijd v. bloei boleeft.
Uitvoeriger kan men voor d. Spaansche letterkunde raadplegen: Ticknor, „History of the
Spanish literature" (1863), Lemcke, „Handbuch
der Spanischen Litteratur" (3 dln. 1855—'61),
Dohm, „Die Spanische Nationallitteratur"
(1865—'67), Klein, „Geschichte des Spanischen
Dramas" (4 dln, 1871—'75), en Schaffer, „Geschichte des Spanischen Nationaldramas"
(1890, 2 dln).
Spaansche vlieg (Cantharis of Ly 'ta vesicoterie). Dit insect, dat verkeerdelijk vlieg
genoemd wordt, behoort in d. orde der
schildvleugelige insecten (Coleoptera) tot d.
familie der blaartrekkende of cantharidae.
Van d. levenswijze der larven dozer insecten
weet men weinig; 't volwassen dier wordt in
't begin v. d. zomer voornamelijk op seringen
en esschen waargenomen; 't is v. 12 tot 16
mM. lang, glanzig goudgroen, met een grooten
platronden kop, die v. boven een diepe groeve
heeft, met zwarte sprieten v. elf leedjes, een
vierkant borststuk en vrij groote, slappe dek•
schilden, waarop men flauwelijk drie lengtestrepen kan onderscheiden. In warmere streken
treft men een aantal soorten aan, die v. d.
gewone Spaansche vlieg in grootte en kleur
sterk, doch in gedaante zeer weinig verschillen.
In Oost-India is d. gewone soort vrij groot, dof
zwart, met een glanzigen lakrooden kop.
't Vermogen v. doze insecten, op d. huid
blaren te' trekken, maakt d. Spaansche vliegen
als geneesmiddel zeer belangrijk. d. Insecten
worden fljn gestooten en tot zalf bereid, die
als pleisters op d. huid wordt gelegd, om
afleiding en ontspanning to geven (zie Blaartrekkende rniddelen). In vele landen worden in
plaats der Spaansche vlieg soorten v. 't
geslacht Mylabris (uit dezelfde familie) met
soortgelijk gevolg aangewend.
Spaansche wijnen zijn. voor zoover zij
uit 't zuiden des lands afkomstig zijn, meestal
sterk, vurig en zoet. Vele ervan worden eerst
na verscheidene jaren drinkbaar; die, welke
voor d. uitvoer bestemd zijn, worden met
spiritus versneden. Tot d. bekendste soorten
behooren d. Xeres-, Jeres- of Sherry-wijnen,
d. Malaga, d. Alicante, d. Tintillo, d. Manzanilla, d. Pedro-Ximenes en d. Paxaretewijnen (malvoisi). Verder heeft men in 't N.
v. Spanje nog d. Grenacho, d. Roncia-Peralta
on d. zoogen. Ebro-Portwijn, die wel minder
deugdzaam dan d. echte Port a Port, maar
toch voor echten Portwijn wordt verkocht. In
bijna alle Spaansche provincies wordt wijn
bereid, maar die v. d. noordelijke gewesten
worden weinig of niet uitgevoerd. d. Wijnbouw is daar ook nog weinig ontwikkeld.
Spaansch-groen, ook groenspaan genoemd, is eon kleurstof, welke uit een mengsel v. basische cuprizouten v. azijnzuur bestaat on verkregen wordt door koper gelijkttjdig a. d. lucht on a. dampen v. azijn bloot
te stellen.
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Zij wordt in 't zuiden v. Frankrijk, te Montpellier, bereid door d. uitgeperste druiven, die
v. d. wtjnbereiding zijn overgebleven, in d.
azijnzure gisting te laten overgaan en in dien
toestand laagsgewtjs tuss. koperen platen te
leggen. Na 2-3 weken neemt men d. platen
uit d. luchtig gedekte tonnen; men bevochtigt haar dan met water en stelt haar nog
eenige dagen a. d. lucht bloot. Men verwijdert vervolgens 't gevormde Spaansch groen
door middel v. koperen messen v. 't aangevreten metaal.
Te Grenoble bereidt men 't Spaansch groen
door koper met azijn te besprenkelen en in
Zweden door koperen platen op to stapelen
tuss. doeken, die met azijn bevochtigd zijn.
d. Aldus verkregen kleurstof, die volgens
d. beschrijvingen v. Theophrastus. Dioscorides en Plinius reeds door d. Grieken en Romeinen op geltjke wijze bereid werd, bevat
niet zelden druivenschillen, pitten, stukjes
koper en andere verontreinigingen. d. Kleur
wisselt, al naar d. samenstelling, v. holder
blauw tot blauwgroen af. In water lost eQn
gedeelte v. d. kleurstof, onder ontleding, met
blauwe kleur op, terwijl een donkere, zwartachtige stof onopgelost achterblijft. Azijnzuur
moat 't zuivere Spaansch groen geheel opnemen. Door koken met zoutzuur ontwikkelen
zich dampen v. azijnzuur, een eigenschap, die
voor d. herkenning v. 't Spaansch groen v.
belang is.
't Spaansch groen, dat gelijk alle niet onoplosbare koperverbindingen vergiftig is, wordt
veelvuldig gebezigd in d. nijverheid. In d.
ververij en katoendrukkerij dient 't ter verkrijging v. vele kleuren, in d. schilderkunst
wordt 't gebezigd als groene olieverf en, met
wijnsteen on arabische gom warm opgelost,
geeft 't een blauwgroene sapverf.
Van 't gewone Spaansch groen wordt onder
d. naam gekristalliseerd of gedestilleerd
Spaansch groen een in water geheel oplosbare kleurstof onderscheiden, die verkregen
wordt door 't gewone Spaansch groen in
azijnzuur op to lossen on 't vocht ter kristallisatie in to dampen. d. Donkergroene kristallen bestaan uit neutraal cupriacetaat, zijn in
13 deelen koud en in 5 deelen kokend water
oplosbaar en nog veel vergiftiger dan 't gewone Spaansch groen. Zij verweren oppervlakkig a. d. lucht en worden door verhitting
ontleed, onder ontwikkeling v.aztjnzure dampen en achterlating v. koperoxyde, koper en
kool.
Spaarbanken zijn inrichtingen, hoofdzakelijk ten behoove v. minvermogende bur
gers, die daarin tegen genot v. eenige rente
't overschot hunner verdiensten, hoe goring
ook, kunnen doen opnemen. Dergeltjke iristellingen behooren tot d. nuttigste onzer hedendaagSche maatschapptj; zij zijn een krachtig
yoorbehoedmiddel tegen toenemend pauperisme, daar zU d. mindere volksklassen aansporen tot werkzaamheid on spaarzaamheid,
die als d. grootste bronnen v. nationale welvaart mogen worden aangemerkt. d. Oprichting
v. spaarbanken dagteekent v. 't laatst der
18e eeuw; een der eerste inrichtingen v. dien
aard verrees in 1778 to Hamburg. In 't overige
Duitschland, in Zwitserland, in Engeland, in
Frankrtjk en ook in ons vaderlPrid heeft men
al spoedig dat voorbeeld gevolgd. Ten onzent
heeft vooral d. Maatschapptj ,,Tot nut v. 't
Algemeen" op een aantal plaatsen zulke inrichtingen in 't levon geroepen. Bovendien
heeft men in d. laatsten tUd maatregelen genomen om post- en schoolspaarbanken op te
-
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richten, waarvan vooral d. eerstgenoemde
reeds zeer algemeen verbreid zijn (zie 't art.
Postspaarbank).
Spaarn.dam,

een kleine gemeente in d.
Nederl. prov. Noord-Holland, a. d. vergraven
Spaarne on een uur benoorden Haarlem gelegen, met circa 900 inw.
Spaathijzersteen, Zie Ifzer.
Spach (EDUARD), een Duitsch plantkundige,
geb. 20 Nov. 1801 to Straatsburg. In 1824 ging
110 n. Parijs, waar hij in 1828 assistent en later
conservator a. d. Jardin des Plantes werd en
18 Mei 1879 overl. Zijn voorn. werken zijn
„Histoire naturelle des vegotaux phanOrogames" (14 dln, met teekeningen, 1834—'48) on
„Illustrationes plantarum orientalium" (met
graaf Jaubert, 1842—'57). — Zijn broader LUDWIG
ADOLF SPACFI, geb. 27 Sept. 1800 to Straatsburg,
is als schrUver bekend. Sedert 1810 secretaris
btj d. prefect v. 't depart. Bas-Rhin on departements-archivaris, werd hij in 1862 president
v. 't letterkundig genootschap to Straatsburg,
waar hij 16 Oct. 1879 overl. Onder 't pseudoniem
LOUIS LAVATER schreef hij verscheidene romans
(„Henri Farel", „Roger de Manesse" e. a.), alsmede gedichten. Van zijn overige werken
noemen we 't oratorium „Der Munsterbau"
(1865), 't drama „Heinrich Waser" (1875),
„Tableau de l'histoire de Basse-Alsace et de
la ville de Strasbourg" (1858), „Etudes sur
quelques pootes alsaciens du moyen-age"
(1864) on „Zur Geschichte der modernen franzosischen Litteratur" (1877). Zijn „Oeuvres choisies" werden in 3 dln uitgegeven (1865—'71).
Spada (LEONELLO), een Ital. schilder, geb.
to Bologna in 1576, was eerst Caracci als bediende behulpzaam en werd later diens leerling; hij oefende zich verder onder Baglioni
on Dentone. Daarop als gezel Guido Reni en
Tiarini behulpzaarn, drool' d. spot v. Guido hem
n. Rome, waar hij zich door 't work v. Michel
Angelo da Caravaggio zoo krachtig voelde
opgewekt, dat hij zich dien meester tot uitsluitend voorbeeld koos, wat hem door zijn
vijandon honend werd verweten. Intusschen
overtrof hij in die manier een aantal meesters
v. zijn tijd, daar hij d. edele opvatting v.
Caracci west to paren a. d. krachtige waarheid
v. Caravaggio on dozen zelfs btjwijlen in
warmte v. koloriet overtrof. Later verviel ook
hij in diens manier. SPADA vergezelde zijn
meester Caravaggio n. Malta on verwierf zich
daar d. naam v. een degeltjk kunstenaar, eon
naam, dien zijn zonderlingheid en grilligheid
niet vermochten to verduisteren. Toon d.hertog
Renuccio v. Parma hem tot hofschilder had
benoemd, zag hij in hoogmoed op zijn vroegere
vrienden en kunstbroeders neer on maakte hij
zich daardoor een aantal vijanden. HU huwde
een adellijke dame, leefde op grooten voet,
doch geraakte a. 't eind door d. dood des
hertogs e. a. omstandigheden achteruit. Te
vergeefs trachtte hij zich door zijn productieve werkzaamheid to redden; hij overt. in
kommervolle omstandigheden to Parma in 1622.
Te Parma in d. kerk s. Sepulcro bevindt
zich v. hem een onvoltooide Sta Catharina,
die voor eon ztjner meesterstukken geldt;
een ander hoofdwerk v. hem is een s. Domenico
in d. kerk v. dien naam to Bologna. Te Reggio
en Modena treft men zijn work aan en voorts
in 't Louvre to Parijs „d. Onthoofding v. s.
Christophorus", „d. Verloren zoon" en „Vier
muciseerende jongelieden", alle door Dr. Waagen zeer geprezen. Ook to Dresden en in

enkele Engelsche kabinetten worden stukken
v. hem gevonden.
Spaen (WILLEM ANNE; baron VAN) la Lecq,
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nit een aanzienlijk Geldersch geslacht in 1750
geb. en 20 Apr. 1817 overl., was een tjverig
beoefenaar der geschiedenis, inzonderheid v.
Gelderland. In 't bezit eener rtjke verzameling
v. oude charters e. a. handschriften, hield hij
zich, door d. gebeurtenissen v. 1795 v. 't staatstooneel verwtjderd, bezig met d. bearbeiding v.
verschill. historische geschriften, met name v.
„Proeve v. historie en oudheidkunde" (1805) en
„Historie der heeren v. A emstel, v. IJsselstein
en v. Mynden" (1807). Vooral echter verdient
vermelding zijn „Oordeelkundige inleiding
tot d. historie v. Gelderland" (18c)1 —1805, 4
dln), gevolgd door „Historie v. Gelderland"
(1814), waarvan slechts 't 1 e deel is uitgegeven.
Naamloos gaf hij uit „Verhandeling over d.
crimineele ordonnantie v. Koning Philips in
Gelderland" (1794). Al deze geschriften getuigen
v. een grondige bronnenstudie, een zelfstandig
oordeel en een schranderen geest.
Spaendonck (GERARD VAN), een Nederl.
bloemschilder, in 1746 to Tilburg geb. Reeds
in zijn kinderjaren openbaarde hij een grooten
aanleg voor d. teekenkunst en, toen hij Y.
Herreyns to Antwerpen een geregelde opleiding in d. kunst had ontvangen, werd hij
reeds als jongeling v. 16 jaren tot d. goede
kunstenaars gerekend, vooral in 't of beelden
v. bloemen en vruchten, waarvoor hij at vroeg
een bijzondere voorliefde had opgevat. Na
een zesjarig verblijf te Antwerpen begaf hij
zich n. Parijs, waar hij in Lavalette, een
vermogend en kunstlievend edelman, acht
jaar lang een edelmoedigen vriend en beschermer vond en vanwaar zich zijn room door
geheel Europa verbreidde. Hij werd hoogl.
a. d. Koninklijke Academie en verving Basseporte als teekenaar bij d. Jardin des Plantes,
waar hem een woning werd ingericht. 't
Instituut nam hem later onder zijn eerste
leden op, een eer, wel verdiend trouwens door
een kunstenaar, wiens bloem- en vruchtenstukken bijna alleen voor koningen en prinsen
verkrijgbaar waren. Zijn bloemstukken zijn
v. een bedriegelijke natuurwaarheid, zoodat
men d. geuren der bloemen waant in to
ademen. In 't museum to Parijs is slechts
den schilderij v. zijn, hand, een vaas met
bloemen en daarnevens een mand met vruchten. Andere schilderijen werden in 't museum
v. Versailles opgenomen; in sornmige daarvan
streefde SPAENDONCK V. Huysum ter zijde. In
d. verzameling v. d. Jardin des Plantes
bevinden zich v. zijn hand een aantal
teekeningen in waterverf. Ale professor der
iconographie aldaar vormde hij verscheidene
leerlingen. Particuliere verzamelingen bezitten
slechts weinige v. zijn grootere schilderijen,
meestal slechts kleinere schetsen of teekeningen. Voor vrienden beschilderde hij ook
snuifdoozen. Men heeft v. hem een bloemwerk
in prent, getiteld „Fleurs dessinees d'apres
Nature par G. v. Spaendonck". d. Gravuren zijn
v. Legrand en sommige exemplaren werden
door SPAENDONCK zelf of onder zijn leiding
gekeurd. d. Beroemde kunstenaar overl. to
Parijs 16 Mei 1822.
Spagnoletto
of Espagnoletto, Zie

Ribera.

Spahis. Deze naam werd vroeger gegeven
a. d. ruiters, die door Turksche leen mannen,
d. Timarioten en d. Zaims geleverd werden
on die d. kern der Turksche ruiterij vormden,
doch die plaats gemaakt hebben voor een
geregelde ruiterij, toen 't Turksche Leger op
Europeeschen voet geschoeid werd. Sultan
Orchan organiseerde hen te gelijk met d. Janit3aren in 1328. Zij konden ter sterkte v. ongeveer
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140 000 man opgeroepen worden, maar dit geschiedde zeer zelden. Zij werden uit d. schatkist v. d. sultan betaald en in klassen verdeeld, d. eigenlijke spahis en d. silihdars,
onderscheiden door d. kleur hunner vaandels.
Zij waren gewapend met sabel, Tans en djerid
of werpspies en gedeeltelijk met pistool on
geweer, gedeeltelijk met pig en boog. Van
taktiek of organisatie was geen spoor to vinden.
In ordeloozo scharen vielen zij met woeste
dapperheifl op d. vijand aan en, werd hun
aanval afgeslagen, dan verdwenen zij in even
wilde vlucht. Zie over hen: Ciriacy, „Versuch
einer militarischen Beschreibung des tilrkischen Reiches".
Spalato of Spalatro (Slay. Split), een stad
in 't Oostenrijksch-Hongaarsche kroonland Dalmatie, halvemaanvormig op een schiereiland
gelegen, dat t. N. door d. golf of 't kanaal v.
Salona en ten Z. door 't kanaal v. Brazza
bespoeld wordt. Zij is d. zetel v. een bisschop
en heeft een gymnasium, een zeevaartkundige
school, een priesterseminarium, zes kloostors, verscheidene musea v. Romeinsche oudheden en 15 700 inw., die levendigen handel
drijven. Tot d. merkwaardigheden v. Spalato behooren d. overblijfseien v. een vorstelijk paleis
v. keizer Diocletianus (waaraan d. stad haar v.
't Lat. Palatium, d. i. paleis, gevormden naam
to danken heeft), dat een der prachtigste
paleizen der Rorneinen moat geweest zijn on
dat bijna d. geheele ruimte der oude stad
innam. Behalve d. in eon kathedraal veranderden Jupitertempel met een grootschen
klokketoren uit d. 15e eeuw zijn v. dit
gebouw nog vele andere deelen bewaard gebleven. Spalato met haar goede on veilige
haven is d hootdstapelplaats v. Ital. goederen
on d. voorn. handelsstad met Turkije. Er worden wollen en zijden waren, leder en rosoglio
vervaardigd.
Spalding (JOHAN JOACHIM), een Duitsch
godgeleerde, 1 Nov. 1714 to Triebsees, in
Pommeren, geb. Na zijn studien to Rostock
aangevangen en to Greifswald voltooid to
hebben, was hij eerst secretaris bij d. Zweedschen gezant to Berlijn, Ruderskiold, daarna
predikant to Lassahn (in Zweedsch-Pommeren), vervolgens proost to Barth, vanwaar
hij in dezelfde betrekking en tevens als
prediker bij d. Nicolai-kerk to Berlijn werd
beroepen. Na d. laatste jaren v. zijn w erkzaam
Leven in een welverdiende rust to hebben
doorgebracht, overl. hij 26 Mrt 1804 to Berlijn.
Reeds op jeugdigen leeftijd maakte hij zich
door verschill. wetenschappelijke geschriften
bekend, doch later legde hij zich meet* op 't
praktische gedeelte . der godgeleerdheid toe
en gaf hij onderscheidene werken in 't licht,
waarvan d. voorn. zijn „Die Bestimmung des
Menschen" (1748), „Gedanken fiber den Werth
der GefUhle in dem Christenthum" (1761),
„Religion, eine Angelegenheit des Menschen"
(1797) en „Veber die Nutzbarkeit des Predigtamts" (1772). Zijn „Lebensbeschreibung, von
ihm selbst aufgesetzt'' (1804) is uitgegeven
door zijn zoon Georg Ludwig Spalding, geb.
in 1762, overl. 7 Juni 1811 to Berlijn, als hoogl.
der oude letterkunde, die zich door verschill.
philologische geschriften on vooral door kritiek on uitlegging der werken v. Quinctilianus
heeft bekend gemaakt.
Spalken zijn in d. heelkunde, vroeger
meer dan thans, gebruikeltike plankjes v.
bepaalden vorm on lengte, overeenkornstig
d. deelen, waarop zij moeten worden aangebracht. Bij beenbreuken v. amen of beenen
werd d. natuurlijke plaatsing v. 't deel vroe-
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ger alttjd onderhouden door 't aanweriden v.
spalken, wier vorm overeenkwam met dien
v. 't gebroken deel.
Thans, sedert Seutin 't stijfselverband en
vooral sedert Matthijssen 't gipsverband hebben uitgevonden, is 't spalken-verband geheel
in onbruik geraakt.
In enkele gevallen slechts worden nog spalken gebruikt,somtUds
,
bU d. breuk v.
d. hals v. 't dtjbeen en bU d. breuk a. d.
onderkaak. Hier moeten natuurlijk d. spa]ken zoodanig zUn ingericht, dat ztj in vorm
geheel met dien v. 't aangedane deel overeenkomen en, waar d. vorm door d. ontstane
z welling overmatige drukking teweegbrengt,
moet dit dan door watten worden verholpen.
In lateren tijd warden ook schuitvormige
spalken v. leer of v. gutta-percha gebezigd,
vooral voor arm- of onderkaaksbreuken.
Spallanzani (LAZARO), een beroemd natuuronderzoeker, werd 10 Jan. 1729 te Scan-

diano, Reggio, in 't hertogdom Modena geb.;
hij studeerde to Bologna, gal naderhand onderwijs te Reggio, Pavia en Modena in d. natuurkundige wetenschappen en lokte door an
nieuwe ontdekkingen een menigte toehoorders.
In 1779 reisde htj door een gedeelte v- Zwitserland; hij bezochtj in 1785 Constantinopel,
Corfu en Cyprus en beschreef d. merkwaardigheden dezer streken, inzonderheid met betrekking tot d. aardkunde (geologie). Nadat hij
ook d. bouwvallen v. Troje en een gedeelte v.
Duitschland bezocht had, vertrok hij n. Weenen en vandaar keerde hij n. Pavia terug, waar
hij 't museum met zeldzame vulkanische producten verrtjkte, tot walker verzameling hij
in 1788 een reis n. d. beide Sicili6n en door
verscheidene gedeelten der Apennijnen ondernomen had. Door d. beschrijving dezer reizen
(„Viaggi alle due Sicilie e in allecune parti
degli Apenni", 1792, 6 dln) maakte hij zich

ten opzichte der kennis v. d. natuur hoogst

verdienstelijk; ook zijn zijn ontdekkingen,
proeven en geschriften over d. spijsvertenng,
d. voortplanting der kikvorscben, d. infusiediertjes en d. omloop v. 't bloed en zijn
Waarnemingen omtrent d. vleermuizen voor
d. natuuronderzoeker v. belang. SPALLANZANI
over]. 17 Febr. 1799.

Spalmadori, in d. oudheid Oenussae, een
kleine Turksche eilandengroep tuss. d. westkust v. Klein-Azi6 en 't eil. Scio, met onge v.
1700 inw.
Spamer (orro), d. oprichter der groote
uitgeverszaak v. dien naam to Leipzig. Geb.
29 Aug. 1820 to Darmstadt, ontving hij hier
d. eerste opleiding in d. boekhandel en htj
vormde zich vervolgens verder to Aschaffenburg, Frankfort a. d. M., Landau en Leipzig.
In laatstgenoemde stad richtte hij 31 Mrt 1847
een uitgeverszaak op, waarmee hij weldra een
boekdrukkerU, boekbindertj en artistieke inrichting verbond. AanvankelUk gaf SPAMER
hoofdzakelijk geschriften on brochures v. staatkundigen inhoud uit, dock later werd 't meer
en meer zijn streven, d. wetenschap to populariseeren en haar d. jeugd en 't yolk in een
aantrekkelijken vorm a. to bieden. Vooral door
zijn uitgaven v. fraaie illustraties to voorzien
trachtte hij dit doe] to bereiken on met name
heeft hij hierdoor tevens d. houtgraveerkunst
tot een hoogeren trap v. ontwikkelinggebracht.
In SPAMER'S uitgeverszaak, waarvoor htj ook
zelf als auteur (onder d. pseudoniem FRANZ
OTTO) werkzaani was, zagen talrtjke onderhoudende en leerrijke werken, alsmede vaderlandsche geschriften voor d. jeugd en 't yolk
't licht, waardoor htj d. belangstelling voor d.
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wetenschap in 't algemeen en d. liefde voor d.
Duitsche taal en geschiedenis in 't bijzonder
zocht a. to wakkeren. Btjna al zijn werken
warden spoedig alom bekend, zoodat SPARER,

aangemoedigd door dit succes, zich ook a.
grootere ondernemingen op uitgeversgebied
waagde, o. a. a. „Das Buch der Ertindungen" (8
dln, 8e dr. 1880—'89), waarvan in 1890 on volg.
jaren d. be dr. der Nederl. bewerking verscheen, „Illustrierte Weltgeschichte" (8 dln, 2e
dr. 1878-85) en Otto Von Leixners „Litteraturgeschichte" (4 dln, 1880—'83). Voorts legde hij
zich op lexicograpischen arbeid toe; behalve
't „Illustrierte Baulexikon" (4e dr. 1882—'84)
noemen we op dit gebied nog 't „Illustrierte
Konversations-Lexikon (2e dr. 1885—'91), dat
zich een zeer groote vermaardheid heeft verworven. Ook gaf SPARER vele werken op
ethnographisch en anthropologisch gebied en
op dat der ontdekkingsreizen uit. Hij oven.
27 Nov. 1886, waarop d. leiding der zaak overging op z(jn seh000nzoon dr. Max Lange, die
zich met dr. Joseph Petermann associeerde.
Sedert 1 Jan. 1891 staat laatstgenoemde aileen
a. 't hoofd der groote uitgeverszaak.
Spanbroe.k, een gemeente in d. Nederl.
prov. Noord-Holland, ruin 2 uur t. Z.-W. v.
Medemblik, met circa 16u0 inw.

Spandau, een stad en vesting in d. Pruis.
prov. Brandenburg, regeeringsdistrict Potsdam, a. d. uitmonding der Spree in d. Havel.
Men heeft er een gymnasium on vele andere
inrichtingen v. onderwijs, 9 kazernen, geweeren kruitfabrieken, een kanongietertj, een militaire gevangenis, veel industrie (taptjtwevertj,
sigarenfabricago), belangrijken handel en 45 400
inw. (met een garnizoen v. ongeveer 4000
militairen). In d. citadel verheft zich d.
Juliustoren met d. oorlogschat v. 't Duitsche

Rijk. — Spandau is een der oudste steden v.
Brandenburg on was dikwijls d. residentie
der eerste keurvorsten uit 't Hohenzollernache huis.

Spandau,. (HAJO ALBERT), een Nederl.
dichter, 23 Oct. 1777 to Vries, in Drente, geb.
Zijn vader was predikant en werd kort na
d. geboorte v. onzen HAJO te ten Boer, in d.
prov. Groningen, beroepen, waardoor hij zich
in d. gelegenheid zag gesteld zijn zoon door
d. gunstig bekenden W. Wester (zie dat art.)
to laten onderwijzen. Zeer veel had SPANDAW

a. zijn moeder, een begaafde vrouw, to danken, die, zelf dichteres, al vroeg haar zoon
liefde voor d. poe-zie wist in to boezemen.
SPANDAW erkent dan ook in d. aanhef v.
zijn gedicht „d. Vrouwen", hoeveel htj a.
zijn moeder to danken heeft on dat vooral
ztj 't was, die hem later zooveel liefde en
eerbied voor 't vrouwelUk geslacbt had ingeboezemd. Na d. dood ztjner moeder (Mevr.
Spandaw—Tideman) werd SPANDAW n. d. academie to Groningen gezonden, waar htj in
1799 tot doctor in d. recbten werd bevorderd.
In datzelide jaar trad hij in 't huweltjk met

Henrica Woortman, bU wie NI elf kinderen
heeft gehad. Na eenigen tUd als advocaat to
hebben gepraktizeerd en onderscheidene betrekkingen to hebben bekleed, word SPANDAW
in 1803 geroepen tot d. betrekking v. „secretaris der jurisdictie v. d. beide Oldambten".
In 1811 werd htj rechter v. instructie, waarvoor htj echter weldra bedankte, om zich
wader als advocaat a. d. praktUk to wtjden,
die hem alras een goed bestaan verschafte.
Kort daarna werd SPANDAW griffier v. d.
Staten der prov. Groningen; in 1840 lid der
Dubbele Kamer der Staten Generaal en in
1846 raadsheer in 't provinciaal gerechtshof te
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Groningen, welke betrekking hij tot a. zijn
dood bekleed heeft. In al deze betrekkingen
en nog zooveel andere v. letterkundigen aard
wist SPANDAW zich d. achting to verworven
v. alien, die met hem in aanraking kwarnen,
om zijn kunde niet alleen, maar vooral ook
om zijn degelijk karakter en om d. getrouwheid a. zijn eenmaal aangenomen beginselen.
Dat zijn verdiensten ook in wilder kring
erkend werden, bewees zijn benoerning tot
ridder v. d. Nederl. Leeuw en tot kommandeur der orde v. d. Eikenkroon. 't Was intusschen vooral als dichter, dat SPANDAW zich
een welverdienden naam verworven heeft.
Zijn talrijke gedichten en letterkundige verhandelingen dragen d. stempel v. eenvoud en
gevoel, terwijl sommige ervan, als „'t Vogelneste", werkelijk meesterstukken zijn. Enkele
zijner gedichten, o. a. „d. Vrouwen", zijn ook
in 't Fransch vertaald. Tot d. voorn. werken
v. SPANDAW behooren „Gedichten en redevoeringen" (1813), „Gedichten" (1805); „d. Vrouwen" (1819, 2e dr.); „Poezie" (1809); „Vaderlandsche poezie en liederen" (1817); „d. Nieuwe
haring" (1818); „Vrouwelijk schoon" (1835);
„Gedichten" (1838, 4 din); en „Dichtregelen bij
d. inwijding v. 't nieuwe Academiegebouw
te Groningen op 25 Sept. 1850". d. Eigenschappen, die SPANDAW als dichter voornamelijk kennierkten, waren een levendig gevoel,
zuiverheid v. taal, zoetvloeiendheid v. maat,
gemakkelijkheid v. versbouw, welluidendheid
v. toon en rijrn. Hij overl. 28 Oct. 1855 to
Groningen. Zijn levensbericht, v. d. hand v.
Mr. A. Modderman, vindt men opgenomen
in d. Verh. der Maatsch. v. Nederl. Letterk.
to Leiden, 1857.
Spangenberg (AUGUST GOTTLIEB), bisschop
der Broedergemeente te Barby, werd te Klettenburg, in 't Hannoversche graafs. Hohenstein,
in 1704 geb. Na een betrekking bij't weeshuis
to Halle bekleed en verschill. reizen door
Europa en A.merika gedaan to hebben, werd hij
bisschop bij d. Broedergerneente on hij overl.
to Bertholddorf 18 Sept. 1792. Hem komt d.
eer toe, d. gemeente, bij welke hij zich voegde,
tegen velerlei verkeerde richtingen to hebben
beveiligd. Hij beschreef 't Leven v.Zinzendorf
(1772, 2 din) en gaf een „Begriff der christlichen Lehre in der Brildergemeinde" (1779).
In 't Nederl. zijn v. hem vertaald: Arbeid
der Evangelische broederen onder d. Heidenen"
(1790) en „Eenige berichten nopens d. Evangelische broeders" (1796). Zijn leven is beschreven door Ledderhose (1846).
Spangenberg (ERNST PETER JOHANNES),
een beroemd rechtsgeleleerde, geb. 6 Aug.
1784 to Gottingen, eindigde aldaar in 1806 zijn
studien en werd in 1811 advocaat-generaal bij
't keizerlijk Fransche gerechtshof te Hamburg,
waar hij zich, na n. opheffing v. dit gerechtshof
in 1813, a. d. praktijk ging wijden. In 't volgend
jaar werd hij in zijn vaderland teruggeroepen
en allengs werd hij tot verschili. hoogere rechterltjke betrekkingen to Hannover benoemd.
Hij overl. 18 Febr. 1833. SPANGENBERG schreef
eon aantal werken over d. rechtswetenschap,
waarvan d. voornaamste zijn : „Institutiones
juris civilis Napoleonei" (1808), „Commentar
fiber den Code Napoleon" (1810—'11, 3 din), „Einbeiting in das romisch-Justinianische Rechtsbuch oder Corpus juris civilis Romani" (1818),
„Beitrage zu den deutschen Rechten des Mittelalters" (1822), ,,Jak. Cujacius und seine Zeitgenossen" (1822), „Beitrage zur Kunde der
deutschen Rechtsalterthiimer" (1824) on „Die
Lehre von dem Urkundenbeweiseln Bezug auf
alto Urkunden" (1827, 2 din). Aan 't ontwerpen
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v. een strafwetbo3k voor 't koninkrijk Hannover, evenals a. 't samenstellen v. vele andere
nieuwe wetten, had SPA,NGENBERG een groot
aandeel en in zijn geschrift „Veber die sittliche
und bilrgerliche Besserung der Verbrecher
mittels des Penitentiarsystems" (1821) vestigde
hij in Duitschland voor 't eerst d. aandacht
op 't onderwerp der cellulaire gevangenissen.
Spangenberg(eusTAv ADOLF), een Duitsch
historieschilder, geb. 1 Febr. 1828 te Hamburg,
overl. 19 Nov. 1891 to Berlijn, waar hij professor en lid v. d. academie was. Sedert 1858
was hij doctor honoris causa v. d. universiteit to Halle. Zijn voorn. werken zijn „Luther
op d. Wartburg d. Bijbel vertalend" (1871),
,.Luthers intocht to Worms" (1873), „Zug des
Todes" (1864) en „Am Scheidewege".
Spanheim (EzEcnaL), een beroemd geleerde en staatsman, 7 Mei 1639 te Geneve geb.,
waar zijn vader, FREDERIK SPANETEIM (geb. to
Ambery in d. Paltz 1 Jan. 1600, overl. to Leiden
14 Mei 1649), destijds prodikant was. Toen hij
13 jaar oud was, werd zijn vader tot hoogl.
in d. godgeleerdheid te Leiden benoemd, waar
SPANHEIM zich 't onderwijs zijner leermeesters
Salmasius en Heinsius zoo ten nutte maakte,
dat hij reeds op 22-jarigen leeftijd tot hoogl.
der classieke letteren in zijn geboortestad beroepen werd en 't volgend jaar ook in d.
grooten raad aldaar zitting verkreeg. Eenige
jaren later vertrouwde d. keurvorst v. Saksen
hem 't onderwijs v. zijn zoon toe en zond deze
hem tot staatsonderhandelingen n. Italie, waar
hij tevens zijn oudheidkennis verrijkte. Later
trad hij in dienst v. d. keurvorst v. Brandenburg, die hem als gezant n. Parijs zond en dien
hij bij d. vredesonderhandelingen to Rijswijk
vertegenwoordigde. Zijn laatste levensdagen
bracht hij als Pruisisch gezant to Londen door,
waar hij ook 7 Nov. 1710 overl. Van zijn
grondige taalgeleerdheid en geschiedkennis
getuigen zijn werken, onder welke d. voorn.
ztjn : „Dissertationes de usu et praestantia
numismatum antiquorum" (1664) en „Orbis
Romanus" (1704). Bekend zijn ook zijn uitgaven v. Julianus en Callimachus (1697, 2 din).
's Mans boekertj werd door d. koning v. Pruisen
aangekocht en bestaat nog to Berltjn. Ztjn.
broader
Spanheim (FREDERIK), 1 Mei 1632 geb. to
Geneve, was eerst hoogl. in d. godgeleerdheid
to Heidelberg (1655), later to Leiden (1670), waar
hij 18 Mei 1701 overl. Hij verwierf zich vooral
naam in d. kerkelijke geschiedenis. Zijn voorn.
geschriften zijn uitgegeven onder d. titel
„Opera geographica, historica et chronologica
sacra et ecclesiae antiquae s. scripturae exegetica didactica" (1701, 3 din). Ook schreef hij
eenige stichtelijke boekjes in 't Nederlandsch.
Spanishtown, vroeger Santiago de la
Vega, d. hoofdstad v. 't eiland Jamaica, met
8000 mw.
Spanjaard (J.), hoogleeiaar-directeur der
Inrichting voor d. Taal-, Land- en Volkenkunde v. d. Oost-Indischen archipel to Delft,
geb. 6 Juli 1846 to Haarlem. Na a. 't gymnasium aldaar Ain eerste opleiding ontvangen
to hebben, studeerde hij a. d. toenmalige
Delftsche academie en later a. d. Indische
instelling aldaar. In 1867 legde hi) met goad
gevolg 't grootambtenaars-examen voor d.
Indischen dienst of en begaf hij zich naar
Oost-India. Reeds spoedig echter moest hij om
gezondheidsredenen met verlof repatrieeren.
her to lands werd hij 15 Januari 1869 door

d. gemeenteraad benoemd tot tijdelijk leeraar
in d. staatsinstellingen a. d. „Inrichting voor
Taal-, Land- en Volkenkunde v. Nederl. India"
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als opvolger v. Koorders. Zijn tijdeltjke aanstelling ward 21 Juni 1869 vervangen door een
definitieve benoeming. 6 Juli 1872, tegelijk
met Meinsma, Gonggrtjp en Jutjnboll tot
hoogleeraar benoemd, volgde hij 8 Oct. 1886
Meinsma op als directeur der instelling. d.
Senaat der universiteit to Utrecht benoemde
SPANJAARD in 1894 „honoris causa" tot doctor
in d. staatswetenschappen.
Spanje (Spaansch Espana, Lat. Hispania),
een koninkrijk in West-Europa, gelegen tuss.
36° en 43° 47' N.-Br. en 9° 22 , W.-L. en 3° 20'
0.-L. v. Greenwich. 't Beslaat ongev. 't
gedeelte v. 't Pyreneesche schiereiland en
grenst in 't N. a. Frankrijk, d. republiek
Andorra en d. golf v. Biscaye, in 't W.
a. d. Atlantischen Oceaan en Portugal, in 't
Z. a. d. golf v. Cadiz, d. straat en 't gebied v. Gibraltar en d. Middell. zee en in
't 0. a. d. Middell. zee. Met inbegrip der Balearen en Pithyusen, der Canarische eilanden
(die administratief tot Spanje gerekend worden) en der bezittingen op d. noordkust v.
Afrika beslaat 't een oppervl. v. ruim 9173
vierk. mijlen; 't vasteland met d, kusteilanden alleen heeft een oppervl. v. 8949 vk.
mtjlen. d. Noordkust is steil en rotsachtig
en slechts toegankelijk bij d. monden der
rivieren en d. diep ingesneden zeearmen
(rias), die veel op fjorden gelijken en vooral
a. d. kust v. Galicia veelvuldig voorkomen.
d. Zuid- en d. oostkust zijn meer geleed en bezitten ruimere, minder diep insnijdende golven
(in 't Z. d. bocht v. Cadiz, v. Malaga en v.
Almeria; in 't 0. d. golven v. Cartagena en
v. Alicante on d. golf v. Valentia). Wat d. gesteldheid v. d. bodem betreft, 't Pyreneesche
schiereiland bestaat uit een centrale hoogvlakte, in 't N.-0. en 't Z. door randgebergten
omringd en uit 2 deelen bestaande; verder uit
twee laagvlakten, die in 't N. en 't Z. voor d.
hoogvlakte zijn gelegen en daze v. twee hooggebergten scheiden. d. Centrale hoogvlakte,
die een oppervl. v. 4200 vierk. mblen beslaat,
wordt door 't Castiliaansche scheidingsgebergte in een noordeltjke en een zuidelijke
helft verdeeld ; d. eerste omvat d. hoogvlakten
v. Leon en Oud-Castilio (gemiddeld 810 M.
hoog), d. laatste die v. Nieuw-Castilie en Estremadura (gemiddeld 784 M. hoog). Daar ze
beide n. 't W. afhellen, stroomen d. rivieren
in westelijke richting. Grootere en kleinere
bergketenen verbreken d. eentonigheid der
hoogvlakten, vooral v. d. zuidelgke. 't Castiliaansch scheidingsgebergte bestaat uit verscheidene v. 't 0. naar 't W. loopende bergketens, o. a. d. Somo Sierra. (2126 M.), d.
Sierra de Guadarama (met d. 2405 M. hoogen
piek v. Pehalara), d. woest verbrokkelde
Sierra de Gredos (met d. 2660 M. hoogen Plaza
de Almansor) on d. Sierra de Gata (1735 M.).
d. Hellingen v. 't Centrale plateau vertoonen
een zeer verschilIend karakter. d. Steile, zeer
smalls noordeltike belling wordt gevormd
door 't Cantabrisch-Asturisch gab., d. westelijke voortzetting der Pyreneen, dat zich in
d. Pehas de Europa tot een hoogte v. 2664
M. verheft en in 't W. in 't gab. v. Galicia
overgaat. d. Oosteltjke of Iberische helling is
veel breeder en daalt terrasvormig of naar
d. vlakte v. Aragon en d. golf v. Valencia;
d. zuidelijke helling, die slechts in 't 0. d.
kust der Middell. zee nadert on voor 't overige
in d. vlakte v. Andalusia en naar d. kust v.
d. Atlantischen Oceaan af belt, wordt door d.
Sierra Morena begrensd, die stall n. d. vlakte
v. Andalusia afdaalt, maar, v. d. hoogvlakte
uit gezien, zich als een lage bergrug voor-
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doet. d. Breede westelijke of Lusitanische
helling behoort tot Portugal. 't Ebrobekken,
dat in 't N.-0. v. d. Centrale hoogvlakte ligt,
wordt verdeeld in een kleiner noordwestelijk
en eon grooter zuidoostelijk deel; d. laagste
punten in 't eerste liggen nog meer dan 300
M. boven d. zeespiegel, in 't laatste ruin'
100 M. Door 't Ebrobekken worden d. Pyreneen, door 't bekken v. d. Guadalquivir d.
gebergten v. Granada met d. Sierra Nevada
v. d. hoofdmassa v. 't Spaansche bergland gescheiden. d. Sierra Nevada, 't hoogste gab. v.
't Pyreneesche schiereiland, verheft zich in
d. Mulahacen tot een hoogte v. 3554 M.; zijn
toppen verheffen zich dus boven d. sneeuwgrens. Terwijl 't in 't Z. met steile voorge-

bergten en diepe dales naar d. Middell. zee
of belt, rust 't in 't N. op lage voorgebergten
en plateau's. Ten W. v. d. Sierra Nevada ligt

d. 650 M. hooge Vega de Granada, een buitengewoon vruchtbare hoogvlakte. d. Groote
rivieren v. Spanje ontspringen voor 't meerendeel op d. oostrand v. 't Centrale plateau;
door 't ontbreken v. gletschers en sneeuw velden worden ze echter niet voldoende gevoed.
Terwijl d. Douro, d. Taag en d. Guadiana, vOOr
zij in d. Atlantischen Oceaan uitmonden, op
Portugeesch grondgebied overgaan, volbrengen d. Guadalquivir en d. Ebro hun loop in
Spanje. Van d. kleinere rivieren mondt d.
Mihho, die op 't Cantabrisch gab. ontspringt,
in d. Atlantischen Oceaan uit; d. Guadelete
loopt uit in d. Golf v. Cadiz, d. Segura, d. Joecar,
d. Guadalaviar en d. Llobregat monden in d.
Middell. zee uit. 't A antal kustrivieren is zeer
groot. Over 't geheel genomen, is 't land dus
niet arm a. stroomend water, maar haast
geen enkel land trekt zoo weinig nut voor
d. scheepvaart uit zijn rivieren als Spanje.
d. Douro, d. Taag en d. Guadiana zijn wegens
hun stark verval en ongeregelden waterstand
voor 't verkeer en 't goederenvervoer zoo
goad als onbruikbaar; d. Ebro, die door zijn
noordelijke zijrivieren d. geheelen watervoorraad v. d. zuidelijke belling c1,3r Pyreneen
krijgt, is door d. vele zandbanken weinig bevaarbaar; 't onvoltooid gebleven Keizerskanaal heeft 't kwaad niet verholpen. d. Eenige
belangrijke verkeersweg is d. Guadalquivir,
die zelfs voor grootere schepen tot Sevilla
bevaarbaar is. d. Kustrivieren in 't N., die in
diepe Ria's uitmonden, zijn eveneens voor d.
scheepvaart bruikbaar, zoo ook d. Guadelete,
d. Segura on d. Llobregat; doch 't bevaarbare
gedeelte is dikwijls zeer kort, zoodat ztj niet
v. groot nut kunnen zijn. Sedert d. tijd tier
Mooren heeft men ze gebruikt tot besproeiing
v. d. grond ; vooral d. a. d. oostztjde v. d.
hoogvlakte stroomende riviertjes worden, voor
ze in zee uitstroomen, in talrtjke kanalen en
slooten verdeeld en helpen zoo d. vruchtbare
vega's on huerta's besproeien. Moron komen
in 't binnenland weinig voor; des to talrtjker
echter zijn d. zoutlagunen, langs d. zuid- en d.
zuidoostkust en in 't Baetische steppengebied.
Wat 't klimaat betreft, wordt Spanje verdeeld in 3 gordels, die dikwijls scherpe tegenstellingen op een beperkte ruimte vertoonen.
d. Noordeltjkste gordel (d. noordelijke en d.
westeltjke belling v. 't Cantabrisch gebergte)
heeft onder d. invloed v. een vochtige atmosfeer en v. regenaanbrengende westenwinden
een zeeklimaat, dat veel overeenkomst heeft
met dat v. Engeland. Des zomers sttjgt d.
temperatunr zelden boven 33° C. en ztj daalt
's winters zelden beneden —3° C.; daze gordel
geldt voor zeer gezond. Centrale tafelland
daarentegen on d. meer binnenwaarts gelegen
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lage bergruggen zijn 's zomers buitengewoon
heet, in d. winter daarentegen bar koud.
Hevige sneeuwjachten maken d. hoogvlakto
dan dikwijls weken lang onbegaanbaar en d.
zonnegloed droogt des zomers deze vlakten,
die toch at weinig bewaterd worden, zoodanig
uit, dat alle plantengroei ophoudt. In dit gebied
strekken zich groote, kale vlakten uit, zonder
bowmen, echte steppen gelijkend; 't meest
woest en verlaten is d. vlakte La Mancha.
Gewoonlijk is 't verschil tuss. dag- en nachttemperatuur zeer groot; een enkel onweder
kan in d. temperatuur een daling v. 20 en
meer graden bewerken. Slechts gedurende
een korten tijd na d. herfstregens, wanneer
d. velden opnieuw groen worden, en in 't
voorjaar onmiddellijk na 't smelten der sneeuw
is 't verblijf in deze streken aangenaam en
gezond. 't Laagst gelegen is d. derde gordel
(d. Andalusische laagvlakte en vooral d.
zuidoostkust); deze heett een subtropisch
klimaat, met 8 maanden lente en 4 maanden
zomer. d. Zeewinden temperen d. hitte, zoodat ze minder drukkend is dan in 't binnenland. Slechts d. gloeiend heete solano, die
vooral langs d. zuidoostkust heerscht, werkt
afmattend op d. inwoners en doodelijk op d.
plantengroei. Voor 't overige is 't klimaat in
d. lage streken aangenaam; d. get -Mc:Weide
jaarl. temperatuur bedraagt 18° C.; zij stijgt
nooit hooger dan 21° C. en daalt niet onder
12' C.
Door 't verschil in grond en klimaat
v. d. verschill. landstreken levert d. flora
een groote verscheidenheid v. planten en
voortbrengselen op. 't Cantabrisch-Asturisch
gebergte is 't gebied der eiken, elzen, olmen,
beuken, kastanjes, appel- en notenboomen;
hagedoorn-, braam- en wilde rozenstruiken
bloeien er in weelderigen overvloed; d. grassen en bloemen zijn die v. Midden-Europa.
d. Akkerbouw en d. ooftteelt loonen hier
d. moeite der menschen ruimschoots; in d.
gunstig gelegen streken komt d. wijnbouw
voor. In d. Pyrene6n groeien naaldboomen,
alpenkruiden en struiken. d. Plateau's in 't
binnenland hebben een zeer eentonige flora; d.
omringende gebergten prijken met wouden v.
kurkeiken, pijnboomen, kastanjes en esschen.
In Zuid-Spanje reiken d. flora v. MiddenEuropa en die v. Noord-Afrika elkander d.
hand. Hier rijpen olijven, oranjeappels, vijgen
en amandelen, hier groeit suikerriet en katoen,
hier bloeien d. dadelpalm, d. dwergpalm
en d. pisang. d. Dierenwereld wordt in d.
noordelijke streken vertegenwoordigd door
herten, ream, wolven en wilde katten, in d.
hooger gelegen deelen der Pyrene6n ook door
d. steenbok en d. gems. In 't middelste of
Zuid-Europeesche gebied leven d. berggeit en
d. lynx; in d. zuidelijken of Afrikaanschen
gordel komen naast d. dieren v. Zuid-Europa
vele Afrikaansche diersoorten voor, o. a. apen
op d. rots v. Gibraltar, d. dromedaris, 't kameleon en Afrikaansche vogels. d. Rivieren
in 't N. v. Spanje zijn zeer vischrijk. 't Aantal inw. bedroeg in 1887 (met inbegrip v. d.
Balearen, d. Kanarische eilanden en d. bezittingen op d. noordkust v. Afrika) 17 565 632.
't Minst dicht bevolkt zijn d. provincies Cuenca,
Albacete, Ciudad-Real en Soria (770 en 825 inw.
op 1 vierk. mijl); 't dichtst d. provincies Barcelona, Viscaja en Pontevedra (6435, 5995 en
5555 inw. op 1 vierk. mijl).
d. Spaansche natie is een mengsel v. verschill. volksstammen. d. OorspronkelOke bewoners waren d. Iberi6rs, bij wie zich weldra
d. Celten aansloten; vervolgens kwamen d.
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PhoenicMrs en d. Karthagers, daarna d. Romeinen, v. wie d. bewoners v. 't Pyreneesche
sehiereiland d. Latijnsche taal aannamen,
waaruit zich in verloop v. tijd d. Spaansche
taal ontwikkelde. In 't begin der 5e eeuw
kwamen d. Germanen in Spanje, Sueven,
Alanen, Wandalen en later d. West-Gothen,
die reeds d. Romeinache beschaving hadden
aangenomen. Drie eeuwen later kwamen d.
Arabieren uit Afrika in 't land; ze worden
in Spanje Mooren genaamd, daar zij, met
Noord-.A frikaansche stammen vereenigd, d.
verovering v. Spanje volvoerden. Al die verschill. volkeren hebben zich niet gelijkmatig
dooreen gemengd; vandaar dat in d. verschill.
deelen des lands d. afzonderlijke nationaliteiten bewaard zijn gebleven in zeden, gewoonten, kleederdrachten enz. d. Voorn. stam is
d. Castiliaansche, wiens taal tot schrijftaal
voor 't gansche land is geworden. Naast 't
Castiliaansch wordt d. Catalonische taal gesproken, een dialect, dat met't Provencaalsch
verwant is, voornatnelijk in Cataloni6, in
Valencia en op d. Balearen. Verder 't Gallcisch, dat met 't Portugeesch is verwant; in
d. Baskische provincies leven d. Basken, die
nog oen eigen taal hebben; zij zijn 't laatste
overblijfsel der oorspronkelijke bevolking. In
d. Sierra Nevada en in d. Alpujarren wonen
60 000 Morisco's, afstammelingen der Mooren,
in d. Sierra Morena 45 000 Zigeuners; verder
wonen er door 't geheele land verspreid
omstr. 40 000 vreemdelingen en een groot
aantal Joden. Over 't algemeen is 't Spaansche yolk lichamelijk zeer welgemaakt; d.
nationale trots slaat licht over tot snoevertj;
andere schaduwzijden v. 't volkskarakter zijn
wraakzucht, lichamelijke en geestelijke traagheld en bijgeloof. Tot d. volksvermaken behooren in d. eerste plaats d. dansen, die met
gezang of met castagnetten, met d. tamboerijn
of met d. gitaar worden begeleid; verder
stierengevechten. d. Meeste Spanjaarden belijden d. Katholieken godsdienst.
Zie voor d. grootte en d. bevolking der
provincies d. volgende tabel:

PROVINCIES.

Alava
Albacete
Alicante
Almeria
Avila
Badajoz
Balearen
Barcelona
••
Burgos
Caceres
Cadiz (met Ceuta)
Castellon
Ciudad Real ..
Cordova
Coruna
Cuenca
Gerona
Granada
Guadalajara ..
Transporteere .

Oppervlakte
in vk.
mijlen.

Aantal
inwoners
in 1887.

55
273
103
158
139
398
64
140
258
361
133
118,
356
250
143
312
107
232
220

92 915
229 105
433 050
339 452
193 093
481 508
312 593
902 970
338 551
339 793
429 872
292 437
292 291
420 728
613 881
242 462
306 583
484 638
201 518

3820 I 6 947 440

Aantal
inw.
op 1 vk.
mijl.

1705
825
4235
2145
1375
1210
3410
6435
1320
935
3230
2475
850
1705
4290
770
2860
1090
935
—
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PROVINCIES.

Opper- Aantal Aantal
inw.
vlakte inwoners
op 1 vk.
in vk.
in
1887.
mtjl.
mtjlen.
3820 6947 440
34
181 845
5335
254 831
1375
184
255 137
935
275
1760
437 842
245
132
291 625 2200
280
380 637
1375
221
285 417
1320
91
181 465
2080
432 165
180
2420
682 644
145
- 4730
133
519 377
3905
210
491 436
2365
173
304 122
1595
127
405 127
3190
198
595 420 3025
153
188 845
1210
80
443 385 5655
227
314 472 1475
100
244 274 2475
317
415 195
1320
124
154 443
1265
256
544 815
2145
187
151 530
825
118
348 579 2975
269
241 865
880
277
359 562
1320
195
733 878
3740
130
267 148
1925
39
235 659 5995
193
270 072
1400

Transport ..
Guipuzcoa . . .
Huelva
Huesca
Jaen
Canarische eil.
Leon
Lerida
Logroilo
Lugo
Madrid
Malaga
Murcia
Navarra
Orense
Oviedo
Palencia
Pontevedra .
Salamanca . . .
Santander . . .
Saragossa . ..
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona .. .
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid . .
Viscaya
Zamora
Bezittingen op d
noordkust v
Afrika

bijna 1

Te zamen ..

9174

d. Kolonitin en

•

5 280
17 565 632 I 1925

bezittingen der Spanjaar-

den ztjn:

In TV est-India :
Cuba
Porto Rico
In Azie
Philipptjnen
Marianen . . .
.
Karolinen
In Guinea
Fernando Po . . .
Anobom enz
Corisco, Eloby, enz.
Te zamen

Op 1 vk.

0
0

Aantal
inw.

2160
169

1 631 687
806 708

4880

5385
20
26

6 996 161
10 172
36 000

495
1430

36
1/3

25 000
3 000
2 000

715
9680

/n

7800

9 510 000

1210

3

7325

d. Landbouw is 't voorn. middel v. bestaan
in Spanje, al staat hU nog niet op hoogen
trap. d. JaarlUksche opbrengst v. koren bedraagt bij een middelmatig goede oogst 119
mill. HL., waarbij 61 mill. HL. tarwe, 27 mill.
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HL. gerst, 11,6 mill. HL. rogge, 4,4 mill. HL.
haver, 13,1 mill. HL. mars en 1,2 mill. HL.
rust. In 1887 werd er voor een waarde v.62,8
mill. peseta's a. koren ingevoerd en slechts
voor 5,2 mill. peseta's uitgevoerd. Boonen,
erwten en verscheidene andere soorton v.
groenten worden veelvuldig verbouwd; aardappelen daarentegen slechts weinig. d. Voorn.
handelsgewassen ztjn vlas, hennip, meekrap
en satrraan; 't vezelachtige esparto-gras, dat
voor allerlei vlechtwerk wordt gebruikt alsmede tot 't vervaardigen v. papier, groeit in
't Z. des lands; 't wordt veal uitgevoerd. Een
der voornaamste bronnen v. Spanjes rijkdom
is d. wijnbouw, verder d. teelt v. rozijnen,
ooft en (Avon. Eerstgenoemde worden vooral
veel uitgevoerd uit d. provincies Alicante en
Malaga; d. olijfboomen geven jaarlijks een
opbrengst v.2,8 mill. HL. Door 't onverstandige
beheer der bosschen is d. woudrijkdom des
lands sterk verminderd; onder d. woudboomen
is vooral d. kurkeik v. veal belang. d. Veeteelt is in verscheidene streken v. Spanje
v. gewicht; in 't N. worden veel runderen
gefokt; daar zijn boter, kaas en huiden belangrijke artikelen v. uitvoer. d. Wilde stieren,
die bij d. stierengevechten gebruikt worden, fokt men in eenzame, woudrijke bergstreken. d. Vroeger zoo- belangrtjke schapenteelt is sterk achteruitgegaan, toch is wol
nog steeds een belangrijk handelsartikel.
Zwijnen houdt men overal; 't meest in Estre-

madura. d. Zijdedeelt bloeit vooral in Valencia
en Murcia; konijnen on patrtjzen zijn 't voor-naamste, dat d. jacht oplevert. Langs d. kust
worden tonijnen, sardijnen, sardellen on zalmen
gevangen.
d. 13ergbouw zou bij d. grooten rijkdom
a. mineralen een bron v. aanzienlijke inkomsten kunnen zijn, wanneer d. mijnen slechts
op d. rechte wijze ontgonnen werden. d.
Regeering heeft zich echter herhaalde malen,
wanneer 't land in geldnood verkeerde, haar
aandeel a. d. bergwerken laten afkoopen.
Spanje is zeer rijk a. kwikzilver, lood en koper;
ook goud- en zilvermijnen vindt men hier en
daar en in • sommige provincies tjzererts en
zink. d. Belangrijkste steenkolenmijnen zijn in
d. prov. Oviedo, Burgos, Soria, Leon, Valencia,
Teruel en Santander. Span :e is zeer rijk a.
zout. d. Opbrengst a. delfstoffen bedroeg in
1883: a. lood (vooral in d. provincies Murcia,
Almeria en Jaen) 280 091 ton ter waarde v.

16,8 mill. gulden ; koper 2" 2 mill. ton ter waarde
v. 13,2 mill. gulden; zink (in Murcia, Granada,
Almeria) 54 193 centenaars; kwikzilver (in d.
omstreken v. Almaden) 22 581 ton; zilver (in
Almeria en Guadalajara) 22531 ton; tzer (in
Navarra en Asturie) 4 526 729 ton.
d. Spaansche industrie heeft zich oerst
in d. laatsten tjjd meer ontwikkeld; ztj zetelt
voornameltjk in d. Catalonische on d. Baskische provincies. Bovenaan staat d. katoenindustrie; vooral Barcelona levert veel geweven en gedrukte stoffen (Indiennes), die
meerendeels naar d. Spaansche koloni6n worden uitgevoerd. Ook d.vlasspinnerU,d. linnenwevertj end. kantindustrie hebben aanzienlike vorderingen gemaakt; zij voorzien echter
mtsluitend in d. binnenlandsche behoeften.
Door d. zUderupsziekte heeft d. adeteelt
veel schade geleden; ongeveer 85000 KG.
ruwe zUde wordt er jaarlijks gewonnen. Van
belang zijn verder d. lederfabricage, d. bereiding v. sulker on chocolade en d. fabricage v. schoenen en kurken voorwerpen.
Cigarettenpapier is 't voorn. voortbrengsel
v. d. papierindustrie; d. tabaksfabricage is
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een monopolie v. d. staat, dat sedert 1887
verpacht is; d. chemische industrie levert
vooral vluchtige olien en uitstekende zeep.
In Catalonia, d. Baskische provincies, Malaga en Sevilla bloeit d. ijzerindustrie; uitstekende handwapens worden in Oviedo, Piasencia en Toledo vervaardigd; in Barcelona.
Sevilla, Malaga, Madrid en Valladolid zijn
machinefabrieken; d. scheepsbouw is v. belang
in Barcelona, Cartagena, Cadiz en Santander.
d. Gies- en aardewerkfabricage is door 't geheele land verbreid; belangrijk is ook d.
vervaardiging v. mozaIekvloeren. Spanje's
handel, die omstr. 1500 d. belangrijkste v. d.
geheele wereld was, is door 't verlies der
kolonien stork achteruitgegaan. Madrid is 't
middelpunt v. d. binnenlandschen handel; dan
volgen Valladolid, Valencia, Burgos, Oviedo,
Saragossa en Granada. 't A antal havens langs
d. Spaaneche kust en op d. Balearen bedraagt
116; d. belangrijkste havenplaatsen zijn Barcelona, Malaga, Bilbao, Santander, Valencia,
Cadiz, Sevilla, Taragona, Jeres, Cartagena en
Alicante. d. Handelsvloot telde in 1891 1679
schepen, inhoudendo 614 920 ton; d. lengte der
spoorwegen bedroeg in 1889 9774 KM. d.
Standaardmunt is sedert 1871 d. peseta, die
in waarde met een franc gelijk staat. d.
Waarde der ingevoerde producten (voornamelijk katoen. garens, hout, suiker, kolen, machines on tabak) bedroeg in 1890 451,8 millioen
gulden, die der uitgevoerde (wijn,koper,ijzer,
lood, olijfolie, kurk, oranjeappels, espartogras)
4:50 millioen. 't Drukste handelsverkeer vindt
pleats met Frankrijk, Groot-Britannia, Cuba,
West-Indic en Duitschland.
d. Verstandelijke ontwikkeling staat in
Spanje nog op een zeer lagen trap. 't Lager
onderwijs, al to lang in handen der geestelijkheid, is thans verplichtend en werd in 1881
over 29 828 scholen verdeeld; voor 't middelbaar onderwijs zorgen 61 inrichtingen, waar
d. letterkundige en d. natuurkundige vakken worden onderricht; d. colegios zijn inrichtingen, die tot d. academische studien
voorbereiden. Universitoiten bezitten Madrid,
Barcelona, Granada (ieder met 5 faculteiten),
Salamanca, Sevilla, Valencia (ieder met 4
faculteiten), Santiago (met een faculteit
voor d. medicijnen, d. pharmacie en d.
rechten), Saragossa (met een philosophische,
medische en rechtsgeleerde faculteit), Valladolid en Oviedo. In Madrid is een konink•ijke school voor d. diplomatie ; handels- en
ambachtsscholen, een polytechnische school
en kunstacademies bestaan in d. verschill.
groote plaatsen des lands. Verder moeten
nog genoemd worden een krijgsacademie
v. d. generalen star to Madrid, een voor
d. artillerie to Segovia, voor d. cavallerie
to Valladolid, d. algemeene militaire academie
to Toledo on d. zee vaartschool to Ferrol. Onder
d. openbare bibliotheken is d. nationals
bibliotheek to Madrid d. belangrijkste en
verder die v. 't Escuriaal. d. R-Kath. kerk is
d. staatskerk; d. overige gezindten hebben
echter volkomen vrijheid v. godsdienst. Er zijn
9 aartsbisschoppen (v. Toledo, Burgos, Granada,
Santiago, Saragossa, Sevilla, Taragona, Valencia en Valladolid) en 45 bisschoppen; verder
40 000 geestelijken, 800 monniken en 13 000 nonnen; Protestantsche getneenten z(jn er 60. d.
Grondslag voor d. tegenwoordige staatsregeling in Spanje vormt d. grond wet v. 30 Juni
1876; d. kroon is erfeltjk in d. koninklijke dynastie der Bourbons zoo wel in d. mannelijke als in
d. vrouwelijke linie. d. Tegenwoordige koning,
Alfonsus XIII (gab. 17 Mei 1886), staat onder
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't regentschap zijner moeder Maria Christina.
d. Wetgevende macht deelt d. koning met d.
Cortes, die in 2 kamers (senaat en congres
v. afgevaardigden) is verdeeld. 't Congres der
afgevaardigden heeft 't recht d. ministers
a. to klagen; in een dergelijk geval is d.
senaat scheidsrechter. Er zijn acht ministeries,
nl. 't ministerie v. staat (voor 't koninklijk huis
en d. buitenlandsche aangelegenheden), v.
justitie (ook voor d. eeredienst), v. oorlog, v.
marine, v. tinancien, v. binnenlandsche zaken,
v. onderveijs, handel en ntjverheid en v. d. overzeescho bezittingen. Spanje wordt verdeeld
in 49 provincies, a. wier hoofd gouverneurs
staan. d. Staatsschuld bedraagt f 2 897 552 942
of f 168 per hoofd. Sedert d. burgeroorlog v.
1877—'78 is 't krijgswezen opnieuw georganiseerd en d. algemeene dienstplicht ingevoerd.
't Leger telt in vredesttjd 118 753 man (in 1890)
en in tijd v. oorlog 805 400; d. oorlogsvloot
telde in 1890 120 schepen met 494 kanonnen.
't Koninklijk wapen bestaat uit een in 4 velden verdeeld schild met een middenschild,
w aarin zich 't wapen v. 't huis BourbonAnjou bevindt, 3 gouden lelies op een blauw
veld. d. Vier velden bevatten d. wapens v.
Castilie, Leon en Granada in 't eerste, 't wapen
v. Aragonie en dat v. 't k oninkrijk der beide
SicilL4n in 't tweeds, dat v. 't Oostenrijksche
huis en dat v. d. oude hertogen v.'Bourgondie
in 't derde en die v. 't Nieuw-Bourgondische
en 't Brabantsche huis in 't vierde. 't Geheel
is omgeven door d. keten v. d. orde v. 't
gulden ',dies en wordt door 2 leeuwen getorst.
Rood en geel zijn d. landskleuren. d. Koninklijke residentie is Madrid. Zie Willkomm
„Die Pyrenaische Halbinsel" (Praag 1884).
Mingotey-Tarazona „Geografia de Espafia"
(Madrid 1887), Davillien „l'Espagne" (geillustreerd door Dore, Parijs 1873) en Lauser „Aus
Spaniens Gegenwart. Kulturskizzen" (Leipzig
1882).
Geschiedenis. Reeds in overoude tijden had-,
den d. schoono en vruchtbare kusten v. Spanje
velen ertoe uitgelokt, zich daar to vestigen. d.
Phoeniciers legden er volkplantingen aan,
waaronder Gades of Gaddir, 't tegeuwoordige
Cadix. Later zochten d. Carthagers zich op 't
Iberisch schiereiland voor elders geleden verliezen schadeloos to stollen en voerden hun
veldheeren Hamilcar, Hasdrubal en Hannibal
aldaar een langdurigen oorlog tegen d. oorspronkelijke bewoners, Celten en Iberiers (ook
Celtiberiers genoemd), Lusitaniers en Cantabriers. d. Carthagers stichtten er vele kolonien, doch moesten Spanje later a. d. Romeinen afstaan, die 't tot d. tijd der volksverhuizing behielden. 't Christendom werd al
vroeg in d. landen v. Hesperia gepredikt en
volgens d. overlevering stierf d. apostel Jacobus to s. Jago in Galicia d. marteldood.
Gedurende d. volksverhuizing vestigden zich
in 't N. Sueven on Alanen, in 't Z. d. Vandalen, die vervolgens n. Afrika overstaken.
Aistulf, koning der West-Gothen, stichtte er
een rijk, dat zich a. gene zijde der Pyreneen
uitstrekte en na zijn dood (415) Toulouse tot
hoofdstad kreeg, vanwaar d. zetel des bewinds, nadat d. Franken in 't N. des rijks
doorgedrongen waren, n. Toledo Verlegd werd.
't West-Gothische rijk in Spanje steeg tot een
hoogen trap v. bloei, waarop 't zich echter
slechts kort wist to handhaven. Graaf J ulianus,
stadhouder over eenige steden op d. kust v.
Afrika, sloot een verbond met d. bisschop v.
Sevilla e. a. misnoegden en riep d. hulp der
Arabieren of Mooren in, die zich langs d.
noordkust v. Afrika hadden uitgebreid. Zij
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nestelden zich met een leger onder Tarik op
d. naar hem genoemde rots Gibel-al-Tarik
(Gibraltar) en sloegen d. koning der WestGothen, Rodrigo d. Goth, in d. zevendaagschen
slag btj Xeres de la Frontera (711). Er werd
nu een Moorsch rijk in Spanje gesticht, terwijl d. West-Gothen n. 't N.-W. teruggedrongen warden, waar ztj d. grond legden tot d.
Christenrijken, die acht eeuwen later d. Arabieren weder zouden verdrijven. 't Gebied der
Mooren maakte een deel uit v. 't Khalifaat,
tot Abderraman, d. eenig overgebleven Ommajade, 't omstr. 't midden der 8e eeuw daarvan losscheurde, met welke gebeurtenis 't
Westersch Khalifaat in Spanje zijn oorsprong
nam, dat Cordova tot hooldstad had. Kunsten
en wetenschappen bloeiden er en 't ontzag
naar buiten werd vooral door een geduchte
zeemacht opgehouden. Tegen d. nog altijd
aanwezige Christenvorsten in 't N. waren d.
ondernemingen niet altijd even voorspoedig.
't Westersche Khalifaat werd in d. laatste
jaren v. zijn bestaan door partijschappen verscheurd en nam een einde, toen d. Ornrnajade
Hischam III in 1031 verjaagd werd. d. Stadhouders verklaarden zich bij die gelegenheid
tot onafhankelijke vorsten en zoo ontstonden in Spanje 17 Moorsche rijken, waaronder
Murcia, Badajoz, Granada, Saragossa, Majorca,
Valencia, Sevilla, Toledo en Cordova d. voornaamste waren.
Karel d. Groote had d. macht der Arabieren in 't N. reeds eenigermate gefnuikt door
tuss. d. Pyreneen en d. Ebro d. zoogen.
Spaansche Mark te vestigen. d. Christenvorsten hadden sedert hun voordeel gedaan
met d. verdeeldheden onder d. Arabieren
en reeds in 't begin der 11e eeuw besloegen
d. Christenrijken Leon en Castile, Navarre
en Aragon nagenoeg d. helft v. geheel Spanje.
Na een glansrijke overwinning, die d. vereenigde Christenvorsten, onder aanvoering v.
Alfonsus IX, koning v. Castile, in 1212 bij
Tolosa in d. Sierra Morena op d. Arabieren
bohaalden, word 't gebied der laatsten tot
d. rijken Cordova en Granada beperkt, die
niet lang daarna 't oppergezag v. Castile
moesten erkennen.
Met Ferdinand d. Katholieke (t 1516) brak
voor Spanje een geheel nieuw ttjdperk aan.
Deze vorst volgde in 1479 zijn vader in Aragon op en was tienjaar vroeger reeds gehuwd
met Isabella, die in 1474 Casting v. haar broeder geerid had. d. Vereeniging dier beide
rijken, met 'tgeen daartoe behoorde, legde
d. grond tot d. latere eenheid der Spaansche
monarchie. d. Koninklijke macht word in
verschill. opzichten uitgebreid. Onder d. daartoe gebezigde middelen behoorde ook d.inquisitie, die vooral tot 't bekeeren v. Joden en
Mohammedanen in Spanje zeer verscherpt

word. Terwijl Ferdinand en Isabella alles in
't werk stelden om hun gezag in 't binnenland
uit te breiden, besloten ztj ook 't overblUfsel
v. 't gebied der Mooren aan te tasten, dat nog
meer dan 13 steden en vele vaste plaatsen
telde. Na een tienjarigen strijd viel d. hoofdstad Granada, 2 Juni 1492, met welke ge-

beurtenis d. heerschapptj der Mooren in Spanje
een einde nam. Joden en Mooren moesten nu
't Christendom aannemen of met achterlating
hunner voorn. bezittingen 't land ontruimen.
't Rijk v. Ferdinand en Isabella, dat nog ver-

groot werd met d. kbninkrUken Napels en
Navarre en nieuwen luister en rijkdom ontleende a. d. ontdekkingen, door Columbus gedaan, viel na Ferdinands dood a. zijn kleinzoon Karel V ten deel, die v. ztjn vader d.
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Nederlandsche gewesten, v. zijn grootvader
v. vaderszgde d. Oostenrijksche erflanden
kreeg en tevens tot d. Duitsche keizerlijke
waardigheid verheven werd. In 't begin v.
Karels regeering deden d. bewoners v. Spanje
een poging om bun oude staatkundige vrgheden terug to bekomen, doch zij moesten zich
onderwerpen. Karel, d. regeering moede, stond
in 1555 Spanje, Milaan, Napels en Sicilie, d.
Nederlanden en Amerika a. zijn zoon Philips II
af, tegen wien in d. Nederl. geweten d.
opstand uitbrak, die tot een oorlog v. tachtig
jaren aanleiding gat, waarin vele v. d. beste
krachten des rijks verspild werden. Reeds in
1558 overl. d. Engelsche koningin Maria Tudor,
met wie Philips kort te voren in 't huwelijk
getreden was, en lig had zich in Engeland te
zeer gehaat gemaakt. om op d. hand v. Maria's
zuster to kunnen hopen. Door dweepzucht
gedreven, bracht hij d. Nederlandsche gewesten tot opstand en offerde hij d. waarachtige
welvaart v. zijn rijk in meer dan een opzicht

a. zijn staatkundige oogmerken op.
Ongelukkig voor Spanje werd Philips II in

1598 opgevolgd door zijn zoon Philips III, wien
zelfs nog d. weinige goede hoedanigheden zijns
vaders ontbrak en. d. Bronnen v. bestaan werden onder voortdurend wanbestuur en vervolging v. alien, die v. d. R.-Kath. kerk afwoken, uitgeput en d. massa der bevolking
verviel tot armoede. d. Republiek der Vereenigde Nederlanden begon aanvallenderwijze
to handelen en zocht met haar vloten d. Spanjaarden in hun eigen havens op. In 1621 werd
Philips III door Philips IV opgevolgd, onder
wien d. oorlog, daar 't 12-jarig bestand ten
einde was, hervat on voortgezet werd. In 1640
ging Portugal, dat in 1580 door Alva veroverd

was, weer voor Spanje verloren en, toen in
1648 d. vrede met Nederland gesloten werd,
bleef d. oorlog met Frankrijk, sedert 1635 met

Nederland verbonden, nog voortduren. Deze

was vooral noodlottig, omdat Engeland zich
in 1655 a. d. zijde v. Frankrijk schaarde en
Jamaica aismede Duinkerken yero verde, welke
beide landstreken 't behield, toen Spanje in
1659 d. vrede der Pyreneen met Frankrijk
sloot, waarbi,j 't ook a. dit rijk eenige landstreken moest afataan.
BU d. dood v. Philips IV in 1665 was d.
grootheid v. Spanje, ondanks d. vele hulpbronnen des lands, reeds voorbU, terwijl 't
gedurende d. minderjarigheid en d. zwakke
regeering v. Karel II nog al verder achteruit-•
ging en na diens kinderloos overitylen in 1700
ter proof werd a. een oorlog over d. erfopvolging, welke in 1713 bij d. vrede v. Utrecht
ten voordeele v. Philips V v. Bourbon, eon
kleinzoon v. Lodewijk XIV, beslist werd. 't
Bleek echter weidra, dat Philips alles behalve
geschikt was voor d. hem opgedragen taak;
slechts korten tgd scheen Spanje onder d.
krachtige hand v. d. kardinaal Alberoni een
betere toekomst te gemoet to gaan. Hid wilde
't rijk tot d. ouden luister opheffen. 't Goede,
door horn tot stand gebracht, ging, nadat hij in
1720 was afgetreden, weer verloren.d.Zwaarmoedigheid des konings grensde a. waanzin.
Ferdinand VI, die in 1746 zijn vader opvolgde,
werd bepaald krankzinnig, waarom d. regee-

ring in 1759 overging in d. handen v. Karel
zijn stiefbroeder, die tot duever koning
v. Napels en Sicilie geweest was. Hoe 't
onder een reeks v. zwakke on onbekwame

vorsten met Spanje gegaan was, laat zich
denken. Karel III, voorgelicht • door d. Italianen Squilace en Grimaldi, wilde hervormingen invoeren, 'tgeen een opstand ten ge-
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volge had, v. welks oorzaak men d. Jezuieten
betichtte, die daarom in 1767 verbannen werden. Er was intusschen vooruitgang, welke
nog voortduurde in d. eerste regeeringsjaren v.
Karel IV, die in 1788 d. troon had beklornmen,
totdat Spanje zich tot zijn ongeluk nader met
Frankrijk verbond. Bij d. vrede v. Bazel moest
't s. Domingo, bij dien v. Amiens Trinidad
afstaan. 't Werd in d. oorlogen tegen Engeland
medegesleept, zag in 1803 bij Trafalgar zijn
vloot vernielen en werd daardoor afgesloten
v. zijn rijke kolonien, waar zich intusschen
een geest v. onafhankelijkheid begon te openbaren. Ten gevolge v. 't in 1807 met Frankrijk
te Fontainebleau gesloten verdrag rukte een
Fransch leger onder Junot Spanje binnen. d.
Oude koning, die in alley d. raad v. zijn minister
Godoi volgde, deed, toen deze zijn populariteit
wegens d. toenemenden invloed v. Frankrijk
had verloren, in 1803 afstand v. d. troon ten behoeve v. d. infant Ferdinand. d. Twisten, daarover tuss. d. leden der koninklijke familie ontstaan, gaven a. Napoleon aanleiding om beide
partijen n. Bayonne te doen komen en beiden
tot afstand v. d. troon to nopen, dien hij 6 Juni
v. dat jaar a. zijn brooder Jozef toewees. d.
Franschen konden zich slechts met 'melte in
Spanje handhaven, waar zij d. bevolking tegen
zich hadden, terwijl d. Engelschen v. d. zijde
v. Portugal herhaalde voordeelen op hen behaalden. Nadat Wellington 21 Juni 1813 een
glansrijke overwinning had behaald bij Vittoria, moesten d. laatste Fransche troepen
't schiereiland ontruimen. Ferdinand VII
werd in Spanje algemeen erkend, ontbond
d. Cortez, die zich hadden opgeworpen,
en beloofde d. latore bijeenroeping der oude
Cortez. Hij hield echter zijn belofte niet,
maar regeerde geheel willekeurig, wat tot
nieuwe onlusten aanleiding gal. Allerlei
vroegere misbruiken werden hersteld en
vele vrijheidlievende mannen, die zich zelfs
voor Spanje verdienstelijk gemaakt hadden, moesten in d. kerker der inquisitie of
in vestingen en havenplaatsen als gevangenen smachten of dwangarbeid verrichten.
Onder d. druk v. zoo'n boheer vormden
zich geheime genootschappen en braken
nu en dan opstanden uit. d. Talrijke kolonien
in Amerika waren in 't tijdvak der revolutie
grootendeels voor Spanje verloren gegaan.
Bij gelegenheid dat Ferdinand tot herovering v. 't verlorene in 1820 to Cadix een
legermacht bijeentrok, geraakte een bataillon
onder Rafael Riego in opstand en, ofschoon
't verstrooid word, vond dit voorbeeld toch
bijval 14 vele garnizoenen in Galicia, Navarre,
Catalonia on Aragon, welke d. gehoorzaamheid opzeiden en d. volksgezinde constitutie,
die in 1812 door d. Cortez was opgesteld,
terugverlangden. Graaf Abisbal on zijn brooder
0' Donnel stelden zich a. 't hoofd der beweging, wat d. koning eitoe noopte d. constitutie
v. 1812 a. to nemen. Nu begun d. behoudende
partij zich to weren on weldra stond d. be
volking onder twee banieren, die der absolutisten en die der constitutioneelen. Onder die
omstandigheden besloot 't vorsten-congres to
Verona tot een gewapende tusschenkomst en
droeg dit d. uitvoering daarvan a. Frankrijk op.
d. Cortez weigerden d. constitutie in gematigden zin to wijzigen en dientengevolge trok
7 Apr. 1823 een Fransch leger v. 100 000 man
onder d. hertog v. Angouleme over d. grenzen.
Zonder belangrijken tegenstand to ontmoeten
drong 't v. Saragossa tot in Madrid door.
d. Cortez waren n. Sevilla gevlucht en hadden
d. koning ertoe gedwongen hen derwaarts
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to volgen. 't Leger on d. bevolking schaarden
zich langzamerhand a. d. zijde der reactie en,
toen d. Cortez zich eindelijk tot Cadix beperkt zagen, werd deze stad 31 Aug. door d.
Franschen stormenderhand genomen. d. Generaal Mina legde eerst zes waken later d.

wapens neder. Velen vluchtten naar 't buitenland. Riego, die 't ook wenschte to doen,
werd gegrepen en ter dood gebracht. d. Koping verklaarde alle wetten, die sedert Mrt
1820 waren uitgevaardigd, voor nietig en verloor in 't vervolgen der liberalen alle gematigdheid uit 't oog. In 1830 yeroorloofde Ferdinand, die inmiddels bijna geheel oppermachtig geregeerd had, zich een maatregel, die
voor 't reeds diep gevallen rijk een nieuwe
bron v. rampen zou worden. Hij was in 1829
voor d. vierde anaal gehuwd, met zijn nicht
Maria Christina v. Napels, die d. tot dusver
kinderloozen vorst een dochtet baarde, welke
d. naam Isabella ontving. Om die dochter d.
weg tot d. troon to banen, hief d. koning 31
Mrt 1830 d. Salische wet op en verklaarde hij
vervolgens bij een pragmatieke sanctie, 1 Oct.
18:30, Isabella tot zijn opvolgster, root voorbijgang v. zijn brooder, don Carlos, die verbannen werd, omdat hij daarin een verkorting
zijner rechten zag.
Nadat Ferdinand VII 29 Sept. 1833 gestorven was, aanvaardde zijn weduwe d.voogdijschap over haar minderjarige dochter. Zij
steunde op d. meer vrijzinnige partijen. Haar
aanhangers kregen d. algemeenen naam Christinos, terwijl die v. don Carlos, tot welke d.
voorstanders v. 't moor onbeperkte gezag behoorden, met d. naam Carlisten werden aangeduid. Weldra stonden d. beide partijen,
v. wie d. eerste door onderlinge verdeeldheid minder kracht kon ontwikkelen, gewapend tegenover elk. on brak een binnenlandsche krijg uit, die met d. grootste verbittering gevoerd werd. Onder d. Christinos kreeg
Espartero groot gezag, die welcira d. hoofdleider dier partij werd, terwijl Cabrera zich
naam maakte als aanvoerdor der Carlisten.
't Land verkeerde eon tijd lang in volslagen regeeringloosheid, verloor alle crediet in
't buitenland en zag zich a. d. gruwelen v.
beide partijen blootgesteld. Espartero, d. hertog der overwinning, bracht d. tegenpartij in
1839 zoo'n geduchte nederlaag toe, dat don
Carlos n. Frankrijk moest vluchten, welk
voorbeeld Cabrera een jaar later volgde. Espartero werd eerste minister en, toen Christina in Oct. 1839 haar waardiglieid nederlegde,
zelfs regent v. 't rijk. Hij voerde als zoodanig
vele verbeteringen in, doch haalde zich
daardoor d. haat der geest&tjken en v.
een deal des yolks op d. hats, v. welke omstandigheid koningin Christina zich bediende
urn hem ten val to brengen. Generaal Narvaez
landde in Andalusia, rukte op Madrid aan en
dwong Espartero tot d. vlucht, die zich in
1843 n. Engeland begat'. Narvaez list Isabella
meerderjarig verklaren on riep d. koninginmoeder terug, die nu Weer een tijdlang d.
teugels v. 't bewind in hadden hield. In Oct.
1846 huwde Isabella, toen 16 jaar oud, met
haar neef Francisco d'Assisi, terwijl haar
zuster Louise een huwelijk sloot met d. hertog
v. Montpensier, zoon v. Lodewijk Philips,
welke laatste verbintenis v. d. zijde v. GrootBritannie een protest uitlokte. d. Parttien op

staatkundig terrein bleven voortwoeden en
tal v. ministeries wisselden elkander af. d.
Kracht, dien d. minister Narvaez ontsvikkelde,
bewaarde Spanje in 1818 voor d. gevolgen,
welke d. omwenteling in Frankrijk elders to
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weeg bracht, en stelde hem ertoe in staat zich
te handhaven tegen diegenen, welke onder
medewerking v. d. koningin ztjn val zochten te
be werken. HU trad in 1851 at waarna weer verschill. pogingen v. andere mannen obi hem
te vervangen schipbreuk leden en ten laatste
zelfs opstanden uitbraken, die een gevaarlljk
aanzien kregen. d. Koningin achtte zich dientengevolge ertoe verplicht, d. leiding der zaken
a. Espartero toe te vertrouwen, die 1 Aug. 1854
als president-minister optrad en nagenoeg
twee jaar a. 't bewind bleef. Op denzelfden
dag, waarop hij in 1856 zijn ontslag indiende,
brak to Madrid en elders een opstand uit,
die in d. hoofdstad door O'Donnel met geweld
onderdrukt werd, doch in andere steden voortduurde. 't Geheele rtjk werd in staat v. beleg
gesteld. 't Gouvernement deed in Sept. eenige
concessien, waarna in Oct. d. generaal Narvaez
weder a. 't bewind kwam. d. Constitutie v.
1815 werd v. kracht verklaard, terwt11 eenige
nieuwere concessies werden gedaan. Met uitzondering v. Catalonia en Malaga, waar dit
eerst twee jaar later plaats greep, werd in
Nov. d. staat v. beleg weer opgeheven. Amnestle werd verleend, doch er deden zich v.
tUd tot tijd nieuwe bewegingen voor, welke
door 't gouvernement onderdrukt werden,
waardoor dit 't geschokte vertrouwen in 't
buitenland bevestigde on 't verloren crediet eenigermate herwon. In Oct. 1857 werd
Narvaez vervangen; doch drie maanden
daarna moest d. koningin andermaal haar
kabinet wUzigen, dat eerst in Jun 1858
krachtiger kon optreden, toen O'Donnel a.
't hoofd daarvan werd geplaatst. Doze was
nog a. 't bewind, toen in Aug. 1859 moeilijkheden onstonden met d. Marokkanen, die d.
Presidios verontrust hadden. Dit leidde tot
een oorlog met Marokko, waarin d. Spanjaarden vele voordeelen behaalden en in Febr.
1860 Tetuan innamen. 26 April werd to Tetuan
d. vrede gesloten, waarbij genoemde stad als
een onderpand voor d. nakoming v. 't bepaalde
voorloopig in d. handers der Spanjaarden bleef.
Carlistische bewegingen in dienzelfden ttjd
werden gelukkig bedwongen on na 't straiten
v. Ortega e. a. hoofdleiders werd weder voledige amnestie verleend. Sedert werd Spanje
eenigszins betrokken in d. aangelegenheden
der nieuwe wereld. Een omwenteling op 't
onathankelijk gedeelte v. s. Domingo was v.
dat gevolg, dat die oude kolonie zich bereid
verklaarde onder Spaansch gezag terug to
koeren. Er werden troepen heengezonden en
in Mei 1861 teekende d. koningin 't stuk,
waarbU ztj d. kolonie aanvaardde. Die goede
verstandhoud4ng mocht evenwel niet lang
duren. In laatstgenoemd jaar mengde Spanje
zich, met FrankrUk en Engeland. in d. zaken
v. Mexico, waarover 't reeds sedert 1857 geklaagd had. Generaal Prim werd er heengezonden on behaalde met d. krUgsmacht der
beide andere mogendheden eenige voordeelen. Zoodra Mexico eenige toegeefltjkheid
betoonde, verklaarden Spanje en Engeland
zich in Apr. 1862 voldaan en lieten zij Frankrijk alleen d. strtjd voortzetten. d. Debatten over d. Mexicaansche expeditie, in d.
Cortez gevoerd, gaven aanleiding tot 't aftreden v. 0' Donnel, wiens kabinet in 't begin
v. Mrt 1863 door 't kabinet Miraflores vervangen werd. Don Carlos over!. in 1855 en
Ain zoon, als, graaf de Montemolin bekend,
erfde zUn rechten. Nadat d.laatstgenoemde en
een jongere broader in 1861 over!. waren, stond
d. eenig overgebleven zoon v. don Carlos, gewoonlijk don Juan de Bourbon genoemd, a.
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't hoofd der. Carlistische parttj. In Jan. 1863
deed hij plechtig afstand v. zijn rechten.
Wat 't binnenlandsch bestuur betreft, bij
d. aanhoudenden parttjstrijd tusschen d. moderados en d. progressisten eenerzUds on de
holparttj anderzUds kon geen enkel kabinet
zich lang staande houden; Narvaez on O'Donnell stonden beurtelings a. 't hoofd v. 't
ministerie gedurende een reeks v. jaren, totdat eerstgenoemde in 1868 over!. ZUn opvolger
Gonzalez Bravo liet de algemeen beminde
goneraals Serrano, Dulce, Rodas gevangen
nemen, waarop in 1868 een hevig oproer
te Cadiz uitbrak onder Serrano, Prim en
Topete; d. koningin moest vluchten en
Serrano werd door de Cortez als rtjksbestuurder aangesteld, totdat d. troon weder bezet
zou zUn. d. Keuze v. een nieuwen koning
vial op hertog Amadeus v. Aosta, die echter
reeds in 1873 afstand v. d. troon deed. Nu
verklaarden d. Cortez Spanje voor een republiek, waardoor de bandeloosheid in 't land
onrustbarend toenam. Nauwelijks had Isabella's zoon zijn 18e levensjaar bereikt, of een
opstand onder generaal Martinez Campos had
ten gevolge (29 Dec. 1874) hem onder d. naam
Alfonsus XII als koning to erkennen ; alle
troepen der regeering en ook de steden volgden dit voorbeeld. Nadat de nieuwe koning
in 1875 zijn intocht to Madrid had gehouden,
maakte hij in 1876 een oinde a. d. opstand
der Carlisten en gaf hij een nieuwe grondwet, waardoor hij de monarchale partij voor
zich hoopte to winnen. d. Opstand in Cuba
werd in 1878 met veel moeite bedwongen en
in 1880 keurden d. Cortez de wet tot afschaffing der slavernij op Cuba goad. d. Opstanden
onder d. soldaten, die in 1883 in verscheidene
garnizoensplaatsen v. Noord-Spanje uitbraken,
werden spoedig weder onderdrukt. Meer en
meer werd 't streven der regeering d. Spaanache land- on zeemacht op een beteren voet
to brengen en 't aanzien v. Spanje tegenover
't buitenland to herstellen. Wel is waar veroorzaakte 't in bezit nemen der Carolinen
door Duitschland een bedenkelUke onrust
onder 't yolk, maar zij kwam tot geen uitbarsting, dank ztj, de gematigdheid v. 't Duitsche rtjk. Nog voor dit geschil was bijgelegd,
overl. d. koning in 1885. ZUn weduwe, Maria
Christina, een Oostenrijksche aartshertogin,
die tot regentes benoemd werd, bracht in
1886 een zoon ter wereld, d. tegenwoordigen
koning Alfonsus XIII. Afgezien van eon pear
opstanden onder 't krUgsvolk, kwamen daze
veranderingen op d. Spaanschen troon zonder
strijd tot stand. d. Regeering wist d. liberale
partij voor 't koninklijk huis to winnen on
d. Cortez voor 't stand komen v. aanzienlijke
verbeteringen. Zie Lafudnte „Historia general
de Espana" (30 dln, Madrid 1850—'66, nieuwe
uitgave 22 dln, Barcelona 1888); Cavanilles
„Historia de Espana" (5 dln, Madrid 1861—'65);
Havemann „Darstellungen aus der inneren.
Geschichte Spaniens 15 bis 17 Jahrhundert"
(Gottingen 1&50); Dozy ,,Histoire des Musulmano de l'Espagne" (4 din, Leiden 1861); Baumgarten „Geschichte Spaniens vom Ausbruch
der franzOsischen Revolution bis auf unsere
Tage" (3 dln, Leipzig 1865—'71).
Spanning. d. Druk, dien een hoeveelheid
gas of damp, in een gebeel gesloten vat opgesloten. op d, wanden v. dit uitoefent, noemt
men 4. spanning v. 't gas of v. d. damp. Ztj
wordt berekend per vlakte-eenheid.
Hangt a. een a. eon vast punt bevestigd
touw een gewicht, dan kan men 't touw
doorgesneden denken, zonder dat in d. even-
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wichtstoestand iets verandert, mits tevens a.
d. verkregen uiteinden v. 't touw twee gelijke
en tegengesteld gerichte krachten worden aangebracht. Die kracht noemt men d. spanning
v. 't touw.
Spanrupsen, Zie Geometrina.
Spar, Zie Pijnboom.
Sparks (JARED), een Noord-Amerikaansch
geschiedschrijver, geb. 10 Mei 1789 to Willington, in Connecticut. Tot 1823 was hij
predikant te Boston en vervolgens kocht hij
't tUdschrift „North American Review", dat
hij tot 1830 bleef uitgeven. Van 1839—'52 was
SPARKS hoogl. in d. geschiedenis te Cambridge
in Massachusetts, waar hij 14 Mrt 1866 overl.
Zijn voorn. werken zijn „Diplomatic correspondence of the American revolution" (12 dln,
129—'31), „Life and writings of George Washington" (12 dln, 1833—'40), „Life of Benjamin
Franklin" (1834) en „Library of American
biography" (24 dln, 1834—'50). Over hem
schreef 0. a. Ellis (1869).
Sparta, ook LaiJedaemon, geheeten, was d.
hoofdstad v. een der merkwaardigste staten
v. Griekenland en der Oudheid, LaconiO geheeten. Deze staat lag a. d. Z.-O.-kust v. d.
Peloponnesus, tuss. Arcadie en Messenie, a. d.
westelijken oever v. d. rivier Eurotas of Iri.
Naar buiten door hooge bergketens beschut,
werd 't nog meer dan door deze beschermd
door d. dapperheid en d. staatsinstellingen
aner inys, oners. d. Spartanen waren een yolk,
dat zich door zijn eigenaardigheden v. alle
vroegere en latere volken onderscheidde. Als
6. oudste bewoners dozer landstreek worden
Lelegen en Pelasgen genoemd; ten tijde v. d.
Trojaanschen oorlog waren d. Achae6rs daar d.
voornaamste volksstam en regeErde d. familie
v. Atreus. Na d. in v al der Doritirs ire d. Peloponriesus, ongeveer 1104 v. Chr., namen d. Heracliden Eurysthenes en Procles bezit v. Laconie, dat sedert bestendig door twee koningen
uit hun nakomelingen geregeerd werd. Later,
omtrent 800 v. Chr., verhief Lycurgus d. nog
weinig beteekenenden en slecht ingerichten
staat door zijn voortreffelijke wetten in korten
tijd tot een zeldzarne hoogte. d. Spartanen
overwonnen naderhand hun dappere buren, d.
Messeniers, streden bij Thermopylae onder
hun koning Leonidas tegen d. Perzen en
werden, zonder op veroveringen of 't verkrijgen v. rijkdornmen bedacht te zijn, d.
schrik v. geheel Griekenland. Zelfs Athene,
dat in d. langdurigen Peloponnesischen oorlog
met d. grootste inspanning a. Sparta d. eersten rang .onder d. Grieksche staten betwist
had, moest ten laatste voor dezen mededinger
bukken. Nu was d. Spartaansche macht tot
't hoogste punt geklommen en had zU al haar
mededingers vernederd; maar ook juist in dit
wapengeluk lag d. grond v. haar volgend verval; want d. rijkdom on d. weelde v. Athene
begonnen d. oude eenvoudigheid en matigheid
te verdringen en een geheel veranderde leefwijze deed d. voorvaderlijke deugden in ondeugden veranderen. d. Thebaners maakten v.
dit verval gebruik; d. Atheners, die zich eerst
bU hen tegen Sparta gevoegd, doch naderhand
weer d. partij der Spartanen gekozen hadden,
werden door Epaminondas geslagen en Sparta
wend door dezen oorlog dermate verzwakt, dat
't v. nu af ophield met een belangrijke rol in
Griekenland te spelen. Ondertusschen boden
d. Spartanen in vervolg v. tijd nog zulk een
geduchten tegenstand a. d. veroveraar v.
Griekenland, Alexander de Groote en diens
opvolgers, dat zij nooit geheel ten onder gebracht konden worden. Eindelijk namen zij a.
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AchaIsch verbond deel, waartegen zU eerst
geoorlogd hadden, doch zij werden, toen d. Romeinen zich meer in Griekenland uitbreidden,.
tegelijk met d. vernietiging v. dit verbond,
in 146 v. Chr., onder d. heerschappij der Romeinen gebracht, waarmee 't bestaan v. hun
staat, dien zij zeven eeuwen hadden gehandhaafd, een einde nam.
Sparta, d. hoofdstad v. d. Spartaanschen
staat, werd in d. eerste jaren der 79e olympiade door een aardbeving verwoest. Zij had
een omvang v. 48 stadien of 1 34 mijl en was niet
regelmatig gebouwd, maar bestond eigenlijk
uit verscheidene bijzondere gedeelten, die nog
in d. 120e olympiade door geen ringmuur waren
ingesloten. Pausanias noemt ons verscheidene
gebouwen en merkwaardigheden, waarvan wij
alleen d. volgende aanstippen: 't marktplein,,
waarop zich d. voornaamste huizen der aanzienlijke overheidspersonen bevonden en waarvan d. beroemde gaanderij (Persica), met d.
beeldzuilen v. Mardonius en Artemisia v. wit
marmer versierd, een buitengewoon fraai
sieraad uitmaakte; 't Koor, een plaats op d.
markt, met d. beeldzuilen v. Apollo, Diana en
Latone pronkende; d. Baroneta, 't koninklijk
verbli.jf der familie v. Eurysthenes; d. Leschen
of huizen voor d. openbare bijeenkomsten der
burgers, waarvan er twee waren. Ten aanzien v. 't staatsbestuur waren d. koningen
zelf niet onafhankelijk; zij regeerden alleen
met en door d. wil des yolks en genoten geen,
ander voorrecht, dan dat zij d. voorzitters in
d. raadsvergaderingen, d. scheidsmannen bij
ontstane twisten en d. aanvoerders v. 't leger
waren en zelfs geen andere belooningen ontvingen dan een aanzienlijk landeigendom, een
behoorlijk aandeel v. d. gemaakten buit en d.
hoogste plaats in d. bijeenkomsten en op d.
volksmaaltUden. Later verkreeg 't democratische element door d. instelling der Ephoren
't overwicht over 't aristocratische. Veel heeft
men getwist over 't al of niet voortreffelijke
in 't staatsbestuur der Spartanen, doch men
verloor vaak uit 't oog, naar welken maatstaf
men dit voortreffelijke eigenlijk beoordeelde.
Thans is men 't vrij algemeen hierover eens,
dat naar 't louter denkbeeld v. een krUshaftig
yolk, dat niets dan wapenen en dapperheid
kent, 't Spartaansche staatsbestuur voortreffelijk was, maar dat 't weinig geschikt
was om eon yolk tot beschaving en daardoor
tot zachtere deugden en 't smaken v. edeler
genoegens op to leiden.
Spartacus, afkomstig uit ThraciO, wend
als slaaf n. Itali6 gevoerd en kwam te Capua
bij zekeren Lentulus Batiatus, die zijn shaven
tot kampvechters vormde. d. Harde behandeling, die hij bier onderging, bracht hem ertoe,
met een zevental zijner lotgenooten to ontvluchten (73 v. Chr.). Hij vestigde zich a. d.
Vesuvius, werd aanzienlijk versterkt door een,
groot aantal vluchtelingen, die hem tot aanvoerder verkozen, en sloeg d. praetor Publius
Varinius Glaber, die hem met e'en slag
meende to vernietigen, volkomen. Na doze
gebeurtenis kreeg SPARTACUS een grooten
toevloed v. landlieden, herders en weggeloopen slaven, zoodat hij weldra 10 000 man
onder zijn bevelen had, voor wier organisatie
en bewapening ijverig werkte. Hij deed
een mislukten aanval op Capua, maar 't gelukte hem Nola to vermeesteren. Eerst nix
zag men in Rome 't dreigende gevaar in en
zond men een leger v. 10 000 man af tot
onderdrukking v. d. opstand. SPARTACUS, die
inzag, dat hij in 't open veld nog geen geregelden tegenstand kon bieden, trok in d.
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gebergten v. Lucanie terug en kwelde zijn
vijand door herhaalde overvallingen en kleine
gevechten. Eensklaps viel hij echter 't Romeinsche leger in 't vrUe veld aan en versloeg
hij 't geheel. Zijn macht groeide nu weldra
tot 70 000 man aan, doch in 72 scheidde een
gedeeltezijner scharen onder d. Gallier
Crixus zich v. hem af. Daze werd weldra
door d. consul Lucius Gellius verslagen. SPARTACUS echter, die d. Apennijnen omgetrokken
was, sloeg eerst d. consul Lentulus en kort
daarna Gellius, terwijl d. beide consuls, zich
vereenigd hebbende, andermaal to Picenum
geslagen werden. Hierna veranderde hij eensklaps zijn voornemen v. over d. Alpen to
trekken en zijn leger to ontbinden en keerde
hij n. Beneden-Itali6 terug. In 't jaar 71 v. Chr.
sloeg SPARTACUS nogmaals een Romeinsch
leger, dat zijn tocht n. Rome verhinderen
wilde, maar in 'tzelfde jaar rukte d. praetor
Marcus Licinius Crassus met 6 legioenen
tegen hem op. Hij zag nu v. zijn tocht op
Rome af en trok n. Lucanie terug, sloeg Crassus' legaat Mummius in Picentum, doch werd
in d. zuidelijke punt. v. Bruttium nauw ingesloten. Hier verliet hem weer een gedeelte
zijner troepen, dat door Crassus in twee veldslagen vernietigd werd. SPARTACUS, daarop
door zijn soldaten gedwongen, verliet ztjn
stalling en tastte Crassus bi,j d. rivier Salaris
aan. Zijn leger telde bijna 40 000 man en
SPARTACUS ging dit met zooveel dapperheid
voor, dat 't twtjfelachtig was, hoe d. slag zou
eindigen, toen hij in 't beslissende oogenblik
doodelijk door een spear getroffen werd. Zijn
leger werd nu volkomen geslagen; meer dan
80 000 man vonden d. dood en Crassus liet
alle gevangenen (6000 in getal) a. d. boomen
v. d. grooten weg v. Capua n. Rome opknoopen. 't Laatste overschot v. SPARTA CUS'S leger,
ongev. 5000 man, werd door Pompejus geslagen. Hiermee eindigde d. oorlog, die in d.
Romeinsche geschiedenis onder d. naam slavenoorlog bekend staat.
Spartianus (Amus), een der belangrijkste
schrijvers onder d. „Scriptores historiae Augusteae", leefde tegen 't eind der 3e eeuw, waarschijnlijk a. 't hof v. keizer Diocletianus en
beschreef d. levensgeschiedenissen der Romeinsche keizers v. Caesar af tot a. d. bovengenoemden. Van doze levensbeschrijvingen
ztjn elechts die v. Hadrianus, Verus, Julianus,
Sevexus, Pescennius Niger on Geta tot ons
gekomen; ten onrechte worden hem nog
eenige andere toegeschreven. d. Stijl on d.
inkleeding dezer stukken verraden duidelijk
't verval der letteren in daze eeuw.
Spat (d.) is een gebrek, a. paarden eigen,
dat bestaat in een knobbachtig uitwas der
beenderen, die 't kniegewricht v.'t achterbeen
samenstellen, voornamelijk v. 't hoofd des
scheenbeens. Meestal is d. spat slechts een
kleine aangroeiing v. d. grootte v. eon hazelnoot, doch bid sommige individuen v. d. grootte
v. een hoenderei. Dit gebrek schijnt gewoonlUk to worden voortgebracht door geweldige
uitrekking der gewrichtsbanden, die zich a.
't kniegewricht inplanten. Door zoodanige
uitrekkingen worden d. buitenste zelfstandigbeid v. 't been en 't beenvlies beleedigd en
er ontstaat een lichte ontsteking, die een
vermeerderden toevioed v. vochten ten gevolge heeft. Daardoor wordt d. beenstof door
d. vaten, die 't been voedon, buiten d.natuurlijke oppervlakte v. 't been gevoerd.
Wanneer nu 't paard zich zal bewegen,
worden d. z chte deelen v. d. omtrek der spat
pijnlijk aangedaan on 't paard loopt dienten.
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gevolge kreupel. Komt d. spat a. beide beenen
voor, dan hinkt 't paard wel niet, maar gaat
't met d. achterbeenen stijf. d. Paardenkoopers
houden daarom ook een spattig paard op d.
markt in aanhoudende beweging. d. Spat is
alleen. to genezen bij jonge paarden.
Spiith (JoszPii), geb. 13 Mrt 1823 te Bozen,
studeerde eerst to Brixen in d. theologie,
maar later to Weenen in d. geneeskunde, waar
hij achtereeiavolgens assistent, privaat-docent,
hoogl. a. d. Josephsacademie en hoogl. a. d.
universiteit (1861) werd. Hij schreef o. a.
„Klinik der Geburtshulfe and Gynakologie"
(1855), „Kompendium der Geburtshillfe far Studirende" (1857) en „Lehrbuch der Geburtshtilfe fiir Hebammen" (1869).
Spaubeek, een kleine gemeente in d.
Nederl. prov. Limburg, 1' 12 uur v. Sittard, met
circa 700 inw.
Spaventa (BERTRANDO), een Italiaansch
philosoof, geb. in 1817 in d. prov. Chieti, sedert
1860 prof. te Bologna. Zijn voorn. werken zijn
„La filosofia di Kant" (1860), „La filosofia di
Gioberti" (1863), „Saggi di critica filosofica
etc." (1867), ,,Principj di filosofia" (1867), „Stud]
sull' etica di Hegel" (1869) en „Idealism° o
realismo" (1874).
Specerij. Onder dozen naam verstaat men
opwekkende stollen, die niet tot eigenlijk
voedsel dienen, maar als toevoegsel btj spijzen en dranken gebruikt worden. Meer bepaald worden daaronder geurige voortbrengselen uit 't plantenrijk of zoogen. kruiderijen
begrepen, welke vooral uit d. keerkringslanden aangevoerd worden, inzonderheid v. d.
Molukken en aangrenzende eilanden, die
daarom ook wel d. Specero-eilanden genoemd
worden. d. Voornaamste dezer specerijen
Kaneel, hoofdzakelijk op Ceylon, maar ook
op Java en elders gekweekt, waarvan d.
zoogen. Chineesche kaneel eon minder goede
soort uitmaakt.
Muskaatnoot en Foelie, beide v. denzelfden
boom afkomstig, zijnde d. foelie d. zaadrok,
een omhulsel onmiddeilijk rondorn 't zaad.
Hij wordt hoofdzakelijk in d. Molukken en
op d. Banda-eilanden geteeld.
Kruidnagelen, zijnde d. bloemknoppen v. d.
kruidnagelboom, made v. d. Molukken en
Banda.
Peper, zoowel d. zwarte als d. witte, v. Malabar, Sumatra, Java, Riouw en nabtjgelegen
eilanden afkomstig.
Spaansche peper, zijnde d. vrucht v. Capsicum

annuum.
Cayenne peper on Kerrie, mode v. soorten v.
Capsicum gemaakt.
Yanielje of Banielje, d. vrucht v. Vanilla
*es
thans ook n.
planifolia Andr. uitt-Indie,

Java overgebracht.
Cardamom, 't zaad v. Alpinia cardamomum
en aanverwante gewassen, uit Britsch-India
aangevoerd.
Soja, in China en elders bereid uit 1 deel in
gisting gebrachte en geroosterde tar we of
gerst, 1 deel zaden v. d. sojaplant (Dolutros
soja) en 1 deel zout.
Voorts brengt men tot d. specerijen anjjs,
fenkel, karwei, koriander e. a. Europeesche
gewassen. Geurige moeskruiden echter, zooals kernel, peterselie enz., worden gewoonlUk
niet onder d. specerijen gerekend, hoewel d.
grenslUn tuss. daze en d. echte specerUen
moeiltjk to trekken is. Zie uitvoeriger bU d.
afzonderlijke artikelen in dit woordenboek.
Specht. d. Spechten maken een familie
uit in d. orde der klimvogels (scansores). Ztj
onderscheiden zich door d. volgende ken-

SPE.

97

merken: hun snavel is tamelijk lang, krachtig,
meestal uitgerekt pyramidaal, a. d. punt
even wel als afgehakt; hun neusgaten zijn
ovaal en bedekt met kleine, stevige veertjes
en liggen a. d. wortel v. d. snavel. Hun zeer
lange tong is wormvormig, kleverig en a.
't einde voorzien v. een hoornachtige punt,
die a. beide zijden vele fijne weerhaakjes
heeft; hun staart is wigvormig en uit stijve
veeren gevormd en dient bij 't klirnmen tot
steun voor 't lichaam; hun vleugels zijn
rniddelmatig v. omvang met d. vierde of d.
vijfde slagpen 't langst; v. hun teenen staan
twee naar voren en twee naar achteren.
Zij leven in d. bosschen, klimmen tegen d.
boomstammen met d. grootste behendigheid
op, vliegen met rukken en niet ver. d. Inlandsche en waarsehijnlijk ook d. meeste
uitlandsche soorten leven v. insecten, voornamelijk v. d. schadelijke larven v. houtbedervende soorten, welke zij net hun stevigen snavel uit d. boomen pikken of wel met
hun kleverige, lange tong uit d. gaten te
voorschijn halen. Dit pikken geschiedt met
zooveel kracht, dat men 't op grooten afstand
hoort en 't dikwijls voor 't geluid houdt, dat
een houthakker met zijn bijlslagen maakt.
Eenige uitlandsche soorten evenwel leven
ook v. vruchten en zaden. d. Spechten zijn
over 't algemeen zeer nuttige vogels en 't is
een dwaas beweren, dat zij d. boomen bederven zouden. Zij pikken nimmer in gave
stamrnen, daar zij 't aanwezig zijn v. insecten
onder d. bast zeer goed onderscheiden kunnen. Ongeloofelijk is 't getal schadelijke
insecten, die zij wegpikken. Enkele soorten
zoeken ook insecten en wormen op d.
grond op.
Zij broeien in holten v. boomen en leggen
4-5 glanzige witte eieren.
Men kent ongeveer 200 soorten. d. Kleuren
dezer vogels zijn meestal zwart, rood, wit en
groen, scherp tegen elk. afgesneden.
In ons land komen voor 1°. d. zwarte specht
(Picus martius), geheel zwart met een roode
kuif; bij 't mannetje ook 't voorhoofd en
d. schedel rood; 2°. d. groene specht (Picus
viridis), groen op d. rug, groenachtig geel of
grijs a. hals en buik, met zwarte dwarsstreepjes op d. vleugelrand en op d. buik;
d. bovenkop en kuif rood; een knevelvlek
bij* 't mannetje rood, bij 't wijfje zwart; 3°,
4°., 5°. d. groote, d. middelste en d. kleine
bonte specht (Picus major, medics en major
L.); doze drie, in grootte verschill. soorten
zijn zwart en wit gevlekt met rood in d.nek
of op d. schedel en rood of rooskleur a. d.
stuit. Van daze vijf soorten komt d. groene
't meest voor.
Specifica worden in d. geneeskunde een
reeks geneesmiddelen genoemd, wier werking
een bepaalde betrekking tot bepaalde organen
of symptomen hebben kan of moet. 't Aantal
dezer specifica wordt, naarmate onze wetenschap vooruitgaat, dagelijks minder. Men bestrijdt niet meer d. hoofdpijn in een ziekte;
maar men ziet, of bi,jy. d. koorts, die d. hoofdpijn teweegbrengt, ook kan gematigd worden
door geneesmiddelen.
Toch zijn er nog enkele middelen, die d.
naam specifica verdienen, o. a. d. chinine, die
als specificum tegen zuivere tusschenpoozende
koorts kan worden beschouwd.
d. Leer v. Rademacher (zie Rademacher)
berust geheel op 't beginsel, dat voor elke
ziekte een specifiek geneesmiddel bestaat.
Specifiek heeft in de natuurwetenschappen dezelfde beteekenis als soortelijk.
IX.
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Speckbacher (JOSEPH), een der aanvoerders v. d. Tiroler opstand v. 1809, geb.13 Juli
1767 in d. gemeente Tersens, tuss. Innsbruck
en Hall. Aanvankelijk hield hij zich op zijn
landhoeve in 't dorp Rinn, tuss. Hall en InnsbrtIck, met jacht en landbouw bezig. Met
Hofer was hij daarna d. ziel v. d. opstand in
't boven-Inndal tegen 't bestuur der Beieren
en Franschen; toen hij echter 't bericht ontving, dat d. vrede te Weenen was gesloten,
stond litj op 't punt, d. strijd op to geven,
doch, door Hofer en Kolb daarvan teruggehouden, greep hij nogmaals naar d. wapenen.
In Mei 1810 nam hij d. wijk n. Oostenrijk, in
1813 keerde hij n. Tirol terug en hij overl.
er 28 Mrt 1820 to Hall. Zijn gebeente werd in
1858 naast dat v. Andreas Hofer in d. hofkerk
te Innsbruck bijgezet. Over hem schreef o. a.
Knauth (1868).
Specks (JAcQuEs), d. zevende gouverneurgeneraal v. Nederl. Indie, was te Dordrecht
geb. en in 1609 als onderkoopman n. India
vertrokken. Hij werd nog in datzelfde jaar
opperkoopman in Japan, waar hij d. eigenlijke
grondlegger v. d. handel met Nederland werd.
In 1621 vertrok hij vandaar weer n. Batavia,
waar hij in 1622 tot voorzitter v. d. schepenen
en vervolgens tot extra-ordinair lid v. d. raad
v. Indie benoemd werd. Hij vertrok in 1627
n. 't vaderland, doch zeilde reeds 25 Jan.
1629 to Texel weer uit met bestemming n.
Indie. Twee dagen na 't overlijden v. Jan
Pietersz. Koen kwam hij to Batavia aan, waar
hij 25 Sept. tot gouverneur-generaal wend
aangesteld, op welk tijdstip d. hoofdstad v.
Nederl. Indie door 12 ,)000 Javanen nauw belegerd was. d. Onzen verdedigden zich kloekmoedig en 't beleg werd 1 Nov. opgebroken.
SPECKS sloot in 1630 verschill. verbintenissen
met d. koning v. Ternate en gaf in Sept.1632
't bewind over a. Hendrik Brouwer, waarna
hij 4 Dec. v. 'tzelfde jaar met d. zijaen n.
Nederland terugkeerde. Zie o. a. van Kampen,
„d. Nederlanders buiten Europa" I, en Dubois,
„Vies des Gouverneurs Generaux". SPECKS'
portret vindt men bij Valentijn, „Oud en nieuw
Oostindie", IV.
Speckter (ERwIN), een Duitsch schilder,
werd in 1806 to Hamburg geb. en toonde
reeds als knaap bijzonderen aanleg voor d.
kunst, die onder d. leiding v. d. beroemden,
Cornelius to Munchen gelukkig ontwikkeld
werd. In 1824 begaf hij zich n. Italie, waar
hij door zijn studien trachtte d. verwachting zijner medeburgers, die hem tot eenuitstekend kunstenaar hoopten to zien rijpen,
to verwezenlijken. Een v. zijn eerste schilderijen stelde Christus en d. Samaritaansche
vrouw bij d. bron voor en en is zeer gelukkig en bevallig v. uitdrukking en karakter.
Later schilderde hij to Rome d. slapenden
Simon, wien door Delilah d. Karen worden
afgesneden, waarin dezelfde gelukkige opvatting bij nog hoogere technische ontwikkeling
in koloriet en teekening zichtbaar is. Hij
muntte vooral ook uit in d. behandeling v.
't landschap, als achtergrond zijner historische voorstellingen en op zich zelf. d. Werken v. dezen meester zijn niet talrijk, daar
hij in 183:5 in d. vollen bloei v. zijn talent
overl. — Zijn broader OTTO SPECKTER, geb.
9 Nov. 1807 to Hamburg, rnaakte zich als
dieren- en landschapschilder, maar bovenal
door zijn teekeningen en illustraties naam.
't Meest bekend zijn wei d. illustraties voor
d. fabelen v. Wilhelm Hey, voor Luther's
liederen en voor 't sprookje v. d. gelaarsde
kat. SPECKTER overl. 29 Apr. 1871 to Hamburg.
7
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Spectraal-analyse (d.) is een afdeeling
der scheikundige analyse en houdt zich als
zoodanig bezig met 't 'opsporen v. d. samen•
stelling der stoffen. Men noemt haar spectraal-analyse, omdat zij dat doel tracht to
bereiken met behulp v. d. spectra (kleurenbeelden), voortgebracht door vlammen, waarin
men d. stoffen brengt, die men analyseeren wil.
Dat vele stoffen, vooral metaalverbindingen,
vlammen op kenmerkende wijze kleuren, is
sedert lang bekend. Zoo wordt bijjv. een
kleurlooze vlam geel gekleurd door natriumzouten, paarsch door kalium-, rood door strontium- en karmijnrood door lithiumzouten. 't
Gebruik, dat men hiervan maken kan voor
d. herkenning der vlamkleurende stoffen, is
evenwel zeer beperkt, wanneer men d. vlammen alleen met 't ongewapend oog waarneemt. d. Tegenwoordigheid v. 't eene metaal,
zelfs in geringe hoeveelheid, maakt dikwerf,
dat men die v. eon ander a. d. kleur der vlam
niet meer zien kan. Brengt men bijv. een
xnengsel v. barium- en strontiumzouten in d.
vlam, dan ziet men alleen d. geelgroene
bariumvlam en d. tegenwoordigheid v. een
weinig natrium is voldoende, om d. paarsche
kaliumvlam onzichtbaar to maken.
Twee middelen bestaan, die dit bezwaar
uit d. wog ruimen. Het eerste bestaat hierin,
dat men d. vlammen door gekleurde doorschijnende stoffen (gekleurde glazen of oplossmgen) beschouwt, waardoor men dan
alleen d. kleur ziet, die eOn der in d. vlam
aanwezige stoffen voortbrengt, terwijl d. door
een andere stof veroorzaakte kleuring door
glas of oplossing wordt opgeslorpt. Zoo ziet
men bijv. a. een vlam, waarin geltjkttjdig
kalium- en natriumverbindingen glooien, met
't bloote oog alleen d. gels kleur, die a. 't
natrium is toe to schrljven, maar, beziet men
d. vlam door een indigo-oplossing of door
een donkerblauw kobalt-glas, dan wordt 't
geel opgeslorpt en d. paarsche kleur v. d.
kaliumvlam zichtbaar.
Het tweede middel, waardoor men genoemd
bezwaar kan opheffen, bestaat hierin, dat men
d. stralen der vlam door een nauwe spleet
en een prisma laat gaan en 't hierdoor tot
een kleurenbeeld (spectrum) uitgespreide licht
met een kijker beziet. Dit middel, d. zooge-.
noemde spectraal-analyse, is ontdekt door
Kirchhoff en Bunsen en moat beschouwd
worden als een der gewichtigste ontdekkingen der 19e eeuw. Elke vlamkleurende verbinding veroorzaakt, dat er op bepaalde plaatsen
in 't kleurenbeeld een of meer stork lichtgevende en gekleurde strepen to voorschijn
komen. Zoo geeft bijv. 't natrium eOn gels,
't kalium twee paarsche en 't barium een
groot aantal strepen, v. welke laatste twee
groene zeer in 't oog vallen. Aangezien nu d.
strepen, door verschill. stoffen teweeggebracht, elkander nimmer bedekken, maar elk
een afzonderltjke en waste plants hebben,
kan men veelal door een waarneming v. 't
spectrum uitmaken, welke metalen in d.
vlam aanwezig zijn en welke niet. Toen
Kirchhoff on Bunsen gelUktUdig d. choorverbindingen v. natrium, kalium, lithium, strontium, calcium en barium in d. vlam brachten,
kwamen eerst d. karakteristieke atrepen v. 't
natrium en lithium, daarna die v. 't kalium
en barium en eindelijk die v. 't calcium en
strontium to voorschtjn. Dat elle strepen niet
to geitMer tjjd zichtbaar worden, verklaart
zich uit d. verschill. vluchtigheid der chloorverbindingen. Voor 't ontstaan der strepen is
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It ni. niet voldoende, dat d. metaalverbindingen zich in d. vlam bevinden, zij moeten
daarin ook als gas voorhanden zijn. Stoffen,
die NJ een betrekkelijk lage temperatuur
gasvormig worden, geven dus eerder strepen
in 't kleurenbeeld dan die, welke daartoe
een hooge temperatuur behoeven, en metaalverbindingen, die bij d. temperatuur. der
vlam in 't geheel niet vluchtig zijn, geven
geen strepen.
In een mengsel v. verschill. metaalverbindingen zal evenwel 't spectrum v. sommige
niet altijd duidelijk voor d. dag komen, wanneer zij betrekkelijk slechts in hoogst geringe
hoeveelheden voorhanden zijn. Ook btj d.
spectraal-analyse zijn derhalve dikwerf voorbereidende bewerkingen noodig, voordat men
d. stoffen in d. vlam brengen kan, maar in
't algemeen vereischt die voorbereiding veal
minder ttjd; ja, men kan zeggen, dat d. spectraal-analyse met zelden in seconden uitkomsten geeft, die door d. gewone analyse eerst
in uren of dagen to verkrijgen ztjn.
Besparing v. tijd, bij d. bereiking v. gelijk
doel als de gewone analyse, is evenwel 't
geringste voordeel, dat wij a. daze methode
to danken hebben. Veel gewichtiger is dit,
dat zij meer kan dan d. gewone analyse, dat
zij d. grenzen v. 't scheikundig onderzoek
aanmerkelijk heeft uitgebreid, dat zij althans
d. aanwezigheid v. sommige metalen kan
aantoonen, ook, wanneer daze voorkomen in
fabelachtig kleine hoeveelheden, waarvan wij
ons geen voorstelling kunnen maken, al baton
zij zich ook uitdrukken in getallen. Uit een
eenvoudige berekening v. Kirchhoff on Bunsen
blijkt o. a., dat 't oog nog duidelijk d. natriumstreep onderscheiden kan, voortgebracht door
een drie duizend millioenste deel v. een gram
natrium-tout.. Bedenkt men nu, dat meer
dan 213 v. d. oppervlakte der aarde bedekt
is met zeewater (d. i. met een oplossing, die
chloornatrium en andere zouten bevat) En
dat d. bruisende golven onophoudelijk waterdeeltjes in d. lucht doen spatten, die na d.
verdamping natriumhoudende stofjes achterbaton, dan kan 't niet verwonderen, dat d.
zoo gevoelige spectraal-analyse ons bijna
overal, tot zelfs diep in 't binnenland, nog d.
tegenwoordigheid v. natrium in d. dampkring
aanwijst. Zonder d. spectraal-analyse zou wen
ook nimmer ontdekt hebben, dat 't lithium,
een metaal, dat slechts in geringe hoeveelheden op aarde voorkomt, niettemin tot d.
't meest verspreide elementen behoort, omdat 't in uiterst geringe hoeveelheden in vele
aardlagen bevat is en v. daze in 't lichaani
v. planten en dieren overgaat. Stoffen, die
men volgens d. uitkomsten der gewone analyse voor scheikundig zuiver houden moot,
blUken volgens d. uitspraak der spectraalanalyse veelal verontreinigd to ztjn met geringe hoeveelheden v. andere stoffen, die men
daarin vroeger nimmer vermoed had, ja v.
wier aanwezigheid op aarde men somtijds
nog in 't geheel geen kennis droeg. Zoo hebben Kirchhoff en Bunsen, met behulp der
spectraal-analyse, in sommige delfstoffen en
minerals wateren twee nieuwe metalen gevonden, 't caesium en 't rubidium (zie Rubidium), terwij1 Crookes on Lamy, btj 't spectraal-analytisch onderzoek v. selenium uit d_
handel, een tot dusver onbekend metaal
ontdekten, dat d. naam thallium ontvangen
heeft.
Geen wonder, dat men tegenwoordig in elk
laboratorium een toestel vindt, dat voor spectraal-analytisch onderzoek geschikt is. Onder.
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staande houtsnede stelt voor een dergeltjk
apparaat voor spectraalanalyse, een spectroskoop. In 't midden van een vlakke plaat
staat een prisma (P), dat uit een sterk verspreidende glassoort (meestal flintglas) bestaat.
d. Waarnemer ziet door d. kijker B. Buis A
(een collimator) is a. 't v. 't prisma afgekeerd
einde gesloten met een plaat, in welke zich
een loodrechte spleet bevindt. Aan het einde
btj 't prisma bevindt zich een lens, die d.
lichtstralen evenwtjdig maakt. VOOr d. spleet
wordt een door Bunsen daarvoor opzettelijk
ingerichte gaslamp geplaatst en in d. kleur.

looze vlam v. deze brengt men d. stof, die
men op vlamkleurige bestanddeelen onderzoeken wil. d. Lichtstralen, die v. d. vlam
door A gaan, worden door d. lens evenwijdig
gemaakt en door 't prisma zoo gebroken, dat
zij door B tot 't oog v. d. waarnemer komen.
Buis C bevat a. haar uiteinde een verdeelde
schaal, die in 't brandpunt v. eon lens a. 't
andere einde staat, en is dus ook een collimator. 't Oog v. d. waarnemer vangt niet
alleen d. lichtstralen op, die door A en 't
prisma zijn gegaan, maar kan to gelijker tijd
en op dezelfde plaats 't beeld v. d. verdeelde

schaal in C. zien, doordien d. assen v. C en
B geltjke hoeken maken met een der vlakken v. 't prisma (d. in d. figuur rochts zichtbare), welke als Spiegel dient. Door middel
v. die verdeelde schaal kan men nu nauwkeurig d. plaatsen bepalen, waar zich d.
lichte strepen in 't kleurenbeeld bevinden.
Een ander gebruik, dat men v. d. spectraalanalyse gemaakt heeft, is met eenige waar
schijnlijkheid to bepalen, welke stollen in d.
dampkring der zon voorkomen en welke daarin
ontbreken.
't Kleurenbeeld, dat d. zon geeft, vertoont
standvastig op sommige plaatsen donkere
strepen, waaruit volgt, dat toss. 't uiterste
rood en violet sommige lichtstralen v. bepaalde
breekbaarheid ontbreken of dat deze althans
veel zwakker zijn dan die, welke d. lichte
gedeelten voortbrengen. Kunstmatige lichtbronnen geven nimmer een kleurenbeeld met
donkere strepen. Men neemt daarin Of in 't
geheel geen strepen waar Of lichte. In 't laatste
geval bevinden zich in d. lichtbron vluchtge
metaalverbindingen, gelijk boven is uiteengezet. Tuss. die heldere strepen nu en d. donkere
v. 't kleurenbeeld der zon hebben Kirchhoff
en Bunsen een overeenkomst v. plaats ontdekt. d. Heldere streep v. 't natrium valt bijy.
samen met een donkere streep v. 't zonnebeeld,
die Fraunhofer met d. letter D heeft aangeduid; d. heldere strepen, die 't kalium voortbrengt, vallen samen met d. donkere Fraunhofersche strepen A en B. 't Zelfde geldt v.

vele andere heldere strepen, door metaalverbindingen voortgebracht. Zij komen volkomen op dezelfde plaats voor, waarop zich
in 't zonnekleurenbeeld donkere strepen bevinden. Van d. veronderstelling uitgaande,
dat die overeenkomst niet toevallig zijn kan,
hebben Kirchhoff en Bunsen d. zaak nader
onderzocht en eindelijk een wijze ontdekt om
heldere strepen in donkere to veranderen. Laat
men nl. een fel kunstlicht, dat op zich zelf
in 't geheel geen strepen geeft, vallen op een
vlam, waarin zich vluchtige metaalverbindingen bevinden, dan geeft deze laatste nog
wel dezelfde strepen als anders, maar zU zijn
v. helder donker geworden. Dit vreemde verschijnsel laat zich slechts verklaren door
a. to nemen, dat een vlam v. een op haar
vallend licht juist die stralen opslorpt, welke
zij anders btj voorkeur uitstraalt. d. Donkere
strepen in 't kleurenbeeld der zon worden
door Kirchhoff en Bunsen op overeenkomstige
wipe verklaard. Zij gelooven, dat d. zon oorspronkelijk licht uitstraalt, waarin stralen zijn
v. alle mogeltjke breekbaarheid tuss. 't uiterste
rood en uiterste violet in; m. a. w. licht, dat
een kleurenbeeld zou geven zonder strepen.
Maar dit zonlicht moet strijken door gloeiende
dampen, die volgens hen d. dampkring der
zon uitmaken. Die gloeiende dampen bevatten
metaalverbindingen en zouden dus op zich zelf
heldere strepen moeten voortbrengen. Maar,
doordien 't felle licht v. d. kern der zon door
hen heengaat, slorpen zij daarvan d. stralen
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op, die ztj anders btj voorkeur zouden uitstralen, en die heldere strepen veranderen derhalve in donkere, geheel op dezelfde wijze als
in bovenvermelde proef. Om to weten, welke
bestanddeelen in d. zonnedampkring voorhanden zijn, zou men d. donkere strepen v. 't
kleurenbeeld der zon slechts to vergeltjken
hebben met d. heldere strepen, die bekende
stoffen voortbrengen. Kirchhoff en Bunsen
hebben dit gedaan en aldus bevonden, dat in
d. zonnedampkring o. a. kalium, natrium,
calcium en ijzer moeten voorkomen.
Spectroskoop, Zie Spectraal-analyse.
Spectrum, Zie Prisma en S'pectraal-analyse.
Speculatief bet. in een wetenschappe.
lijken zin een diepere en grondiger opvatting
v. 't onderwerp, waarmee zich 't denken bezig
houdt, dan d. gewone beschouwing reikt; gewoonlijk bepaalt d. mensch zich meer bij d.
dingen zooals die zich direct a. hem voordoen.
Dat znik een speculatief standpunt voor d.
wijsb.egeerte onontbeerlijk is, kan niet ontkend
worden. Want niet alleen in d. boven-natuurkunde, ook in d. andere wijsgeerige en in d.
natuurkundige vakken komt 't speculatief
standpunt to pas, om d. bouwstoffen, die one d.
ervaring en d. waarneming aangeven, tot een
samenhangend geheel to verwerken, ten einde
daardoor d. wetten op to sporen, welko d.
verschtInselen in d. natuur regelen, on daarop
theorieen to vestigen, die onze verstandelijke
en zintuigelijke kennis tot een wetenschap
kunnen verheffen. Elke wetenschap heeft haar
wijsgeerig gedeelte in d. grondbeginselen en
eerste waarheden, v. walks zij uitgaat; die
grondbeginselen on waarheden op to sporen
en in een holder daglicht to plaatsen is d.
taak der bespiegeling of der speculatie. 't Valt
echter niet to ontkennen, dat d. bespiegeling
niet zelden tot 't eenzijdige, uitsluitende en
overdrevene vervalt. Men heeft in d.19e eeuw
d. zedenleer, d. natuur on d. geschiedenis
door een constructie a priori, door begrippen
pogen samen to stollen en door 't absolute to
willen bereiken heeft men d. ervaring over
hoofd gezien on d. waarneming veracht.
Na Fichte, Schelling on Hegel, toen d. speculatie of dwepend Of phantastisch geworden
was, is als een reactie daarvan 't empfrisme
(zie Empirismus) weer uitsluitend opgetreden,
meenende, dat 't een uiterste met 't andere
zou kunnen worden genezen. Sommige wijsgeeren hebben zich geheel in 't praktisch gebied teruggetrokken, alsof daar 't speculatief
standpunt Yon vermeden worden. d. Voorstanders der empirie bespiegelen echter ook
op hun wijs. Omgekeerd heeft d. empirie
zoowel haar rechten als d. bespiegeling; d.
eerste moat d. bouwstoffen leveren, die d.
laatste moat verwerken, om er een gebouw
v. op to richten, waarin al d. deelen in een
juist en harmonisch verband staan. Zoo d.
speculatie v. deze bouwstoffen geen gebruik
maakt en alles uit haar zelf wil halen, bouwt
zij een luchtkasteel, dat spoedig weeer instort.
Speeirsel is een mengsel, bestaande uit
d. afscheidingen der speekselklieren (glandula
parotis, submaxillaris on sublingualis) on uit
mondslijm, on dit mengsel heeft een gewichtige physiologische beteekenis, alleen omdat
't d. eigenschap bezit sttjfsel in dextrine on
doze in glucose om to zetten. d. Hoeveelheid
speeksel, die in 24 uren bij d. volwassen mensch
wordt afgescheiden, is grooter dan vroeger
Word aangenomen on bedraagt tot 1500 G.
't Normale speeksel is een kleurlooze, flauw
opaliseerende, zwak alkalische vloeistof, taai
en bijna reuk- en smakeloos; onder 't mi-
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croscoop vertoont 't plaat-epithelium on sltjmcellen.
In eenigszins grootere hoeveelheid verzameld on na eenigen tijd rust, vertoont zich
't heldere speeksel als bovenste laag boven
een tweede of onderste, die 't sltjrn bevat on
v. welke d. bovenste door een filtrum kan
gescheiden worden. d. Wateri,ge vloeistof
bevat a. vaste stoffen op 100 d. 0,717. Deze
bestaan uit extractachtige stoffen, keukenzout,
soda, een weinig sltjm en een eigenaardige
in alcohol onoplosbare, in water oplosbare,
door warmte Diet coaguleerbare stof, speekselstof (ptyaline) genoemd. Deze stof komt in 't
speeksel voor in verbinding met alkalien of
kalk, is zonder deze bases moeielijk oplosbaar
in water on geleiachtig en wordt door een
weinig azijnzuur gepraecipiteerd, in overmaat
weer opgelost. Haar alkalische oplossing
wordt door sublimaat, loodacetaat, looizuur,
maar niet door aluin, kopervitriool on andere
metaalzouten gepraecipiteerd.
't Geheele gehalte a. vaste stoffen in 't
speeksel bedraagt ongeveer 1 pet, waaronder
ook wat rhodaankalium. d. Invloed v. 't
speeksel op d. spijsvertering is nog niet
geheel duidelijk; dat 't speeksel niet volstrekt
noodzakelijk is, om die omzetting der sptjzen
tot stand to brengen, walks gevorderd wordt
om er bloedbestanddeelen van to maken,
bltjkt daaruit, dat vele dieren geen speeksel
bezitten; 't ontbreekt btj d. visschon on bij
vele andere zoowel vleesch- als plantenetende dieren. 't Bevordert iiitusschen ten
stelligste d. spijsvertering, doordien 't een
eerste omzetting der spijzen veroorzaakt.
Door 't kauwen wordt d. afscheiding v.
speeksel on zijn vermenging met d. spijzen
bevorderd; waar 't kauwvermogen door 't
gemis v. tanden ontbreekt, wat btj ouden v.
dagen veelvuldig voorkomt, daar is blijkens
d. ondervinding d. spijsvertering trager, en,
waar 't kauwvermogen door een doeltrefiend
kunstgebit weer wordt hersteld, daar wordt
ook d. spijsvertering bevorderd.
Speelicaarten. d. Oorsprong der speelkaarten leidt men of v. d. tarokkaarten (Tarocchi, Tarots), die in Spanje, Frankrtjk en
Italie reeds vOOr d. 14e eeuw gebruikt werden om . d. toekomst to voorspellen ; deze
waren v. Arabischen oorsprong on ontleend a.
d. Saraceenen of d. J °den. Tilt deze tarok.
kaarten heeft men in d. 14e eeuw kaarten
voor kans- of dobbelspel gemaakt en d.
overlevering verhaalt, dat Jacquemin Gringonneur d. eerste kaarten voor d. ongelukkigen koning Karel VI v. Frankrijk
geschilderd heeft; zeker is, dat Brie dergelijke kaartspelen op d. bibliotheek to
Partis bewaard worden. In d. volgende eeuw
werden dergeltjke kaarten v. Frankrijk uit over
geheel Europa verspreid. Intusschen moat btj
deze geschiedenis v. d. oorsprong der speel.
kaarten in aanmerking genomen worden, dat
d. speelkaarten der lndische volkeren, reeds
vOOr d. 14e eeuw in gebruik, nagenoeg 'tzelfde
karakter bezitten, nl. 4 strijdende legers, elk
met een vorst, een vizier en 11 minderen.
't Europeesche oude spel vertoonde vier cornpagnieen soldaten, elk in bijzondere kleur
gekleed, met een vaandrig (aas), acht minderen (2-9), een knecht, een stalmeester,
een koningin en een koning. d. Stalmeester
ward later door 't gebruik tot N°. 10 gedegracieerd en d. boar klom in d. Fransche
spelen tot ridder op. In d. oude Fransche
spelen word klavervrouw genaamd Argine,
zijnde een letterkeer of anagram v. Regina,
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en stelde zij voor Maria v. Anjou, gernalin
v. Karel VII; ruitenvrouw werd Rachel
geheeten en stelde voor Agnes Sorel, d.
maitres v. genoemden vorst; schoppenvrouw
droeg d. naam Pallas en verbeeldde Jeanne
d'Arc, d. maagd v. Orleans: terwijl hartenvrouw, onder d. naam Judith, Isabella v.
Beieren voorstelde. Onder d. naam David, a.
schoppenheer gegeven, herkende men Karel
VII, die door atjn vader, evenals David door
Saul, was vervolgd en evenals deze zich
tegen een weerspannigen zoon moest verdedigen. d. Vier knechts of schildknapen, Ogier,
Lancelot, Lahire en Hector, stelden in d. geschiedenis bekende personen voor, v. wie d.
twee eersten helden en dappere ridders uit
d. leeftijd v. Karel d. Groote waren. Volgens
d. geest der Middeleeuwen moesten d. vier
kleuren standen beteekenen, nl. harten, d.
geestelijkheid, klaveren, d. burgerstand, ruiten,
d. wapenknechten en schoppen d. adel. d.
Nederlanders, Engelschen en Franschen namen
voor kenteekenen der 4 kleuren aan: schoppen (pique, spade), ruiten (carreau, diamond),
klaveren (trefle, club) en harten (coeur, heart);
doch d. Duitschers en Noormannen namen
aan rood of harten, groen of bladeren, eikels
en narrenbellen; d. Italianen, Spanjaarden en
Portugeezen namen aan cupi (bekers), denari
(muntstukken), bastoni (stokken) en spadi
(degens).
In d. The eeuw heeft men d. eerste kaarten
met koperen platen gedrukt. Tot d. gebruikelijkste kaartspelen behooren jassen, 't
kleuren, 't omberen, 't whisten, 't boston- en
't vingt-et-un-spel.
Speelman (CORNELIS JANSZ.), gouverneurgeneraal der Nederl. Oost-Ind. Compagnie,
geb. te Rotterdam 3 Mrt 1628, over]. te Batavia 4 Jan. 1684. In 1645 kwam hij a. boord
v. d. „Hillegersberg" te Batavia aan, waar
hij tot klerk werd aangesteld. In 1648 klom
hij op tot adjunct-commies, in 1652 tot commies en in 1655 tot boekhouder-generaal,
welke betrekking hij tot 1663 bekleedde. d. Bewijzen, door SPEELMAN v. zijn ervaring in al
wat administratie betrof gegeven, deden hem
in laatstgen. jaar d. betrekking opdragen v.
gouverneur op d. kust v. Coromandel. SPEELMAN bleef daar slechts kort, daar hij reeds
't volgend jaar ten gevolge v. ontstane moeilijkheden teruggeroepen werd. Te dien tijde
was d. Oost-Ind. Compagnie in oorlog geraakt
met d. koning v. Makassar. Een expeditie
werd tegen dien vorst uitgerust, doch men
zocht te vergeefs n. iemand, a. wien 't opperbevel kon worden opgedragen. Toen noodigde
d. Raad v. Indi6 SPEELMAN daartoe uit, die
ten laatste a. dit verzoek gehoor gaf en zich
daarheen begat d. Uitslag bewees, dat men
zich niet in d. keus vergist had en dat SPEELMAN even goed generaal was al hij vroeger
getoond had in andere betrekkingen ervaren
te zijn. Hij onderwierp d. Makassaren en
keerde in 1667, met roem beladen, n. Batavia
terug, waar hij met grooten luister werd ingehaald. d. Toenmalige gouverneur-generaal,
Maatsuiker, bracht te zijner kennis, dat d.
Raad v. Indie hem ter belooning tot buitengewoon raad v. lndie had benoemd; doch hij
bedankte daarvoor, zeggende, dat, als men
hem Diets beters wist te geven, hij verkoos
te blijven in d. rang, then hij bezat. 't.Duurde
toen nog tot 1674, alvorens hij tot gewoon
raad v. Indie werd aangesteld. d. Oorlog op
Java, die niet lang daarna uitbrak, stelde
SPEELMAN opnieuw in d. gelegenheid zich v.
een gunstige zijde te doen kennen. Hij mocht
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dien oorlog echter niet ten einde brengen.
Immers, d. dood v. Maatsuiker, die 4 Jan.1678
plaats had, deed hem tot d. betrekking v.
directeur-generaal roepen, zijnde d. eerste na
die v. d. gouverneur-generaal, in welke betrekking hij 13 Mei v.'tzelfde jaar bevestigd werd.
Met buitengewone eerbewijzen werd SPEELMAN te Batavia ontvangen. 't Is voornamelijk
in deze betrekking, dat d. talenten v. hem
uitblonken. Men verhaalt v. hem, dat hij te
gelijker tijd a. verschill. personen brieven dicteerde en zich met anderen over geheel andere
onderwerpen onderhield. Daarbij bezat hij een
sterk gestel, dat hem ertoe in staat stelde
zonder afmatting veel tijd a. zijn uitgebreide
-werkzaamheden te geven. Te betreuren is,
dat tegenover zooveel talenten ondeugden
stonden, die d. man ontsierden en zijn roem
verduisterden. Losbandig V. levenswijs en
verslaafd a. drinkgelagen, werd dit op 't laatst
zoo erg, dat zijn echtgenoote, Petronella
Woudezel, dochter v. d. algemeenen ontvanger, zich, terwijl hij nog raad v. Indie was,
v. hem scheidde en later niet weer te bewegen was op haar besluit terug te komen.
25 Nov. 1681 volgde hij Van Goens op in
diens waardigheid v. gouverneur-generaal. Na
dien tijd speelt hij een onbeduidende rol. Aan.
't hoofd v. 't bestuur gekomen, wist hij zich
in 't geheel niet sneer te beheerschen, hij gaf
zich meer en meer a. zijn losbandige levenswijs over en werd nalatig in d. vervulling
der op hem rustende plichten.
Tijdens 't bewind v. SPEELMAN ontstonden
er onlusten in Bantam (waar sultan Agong
't bestuur a. zijn oudsten zoon, Aboe it Nasaar
Abdoel Cabar, had overgegeven) tuss. d.
ouden en d. nieuwen vorst. d. Compagnie
verleende hulp a. d. nieuwen sultan, redde
hem v. een haast gewissen ondergang en ontving deswege, als een blijk v. dankbaarheid,
een zeer voordeelig handelsverdrag. Kort
daarop ontstonden er opnieuw moeilijkheden
met d. broeder des sultans, d. pangeran
Poerabaja, die echter na eenige gevechten
weer uit d. weg geruimd werden.
Overigens viel er weinig onder 't bestuur
v. SPEELMAN voor. Hij overt. 4 Jan. 1684 en
weinige uren later ook zijn opvolger in rang,
d. directeur-generaal Balthasar Bort. SPEELMAN werd d. 15den d. a. v. in d. voorn. kerk
te Batavia bijgezet. d. Luister, die daarbij
ten toon gespreid werd, was zonder weerga.
Valentijn, d. schrijver v. „Oud en nieuw OostIndir, vult niet minder dan vier foliobladen
alleen met d. beschrijving v. d. stoet, die zijn
lijkbaar vergezelde (Deel IV). d. Koning v.
Ternate, benevens een aantal grooten en gezanten v. inlandsche vorsten waren erbij
tegenwoordig. d. Kosten der begrafenis werden geschat op ongeveer 33 000 gulden, daaronder begrepen d. gouden en zilveren medailles, die voor d. genoemde gelegenheid geslagen waren en door d. executeurs-testamentair
werden uitgedeeld. Op die medailles ziet men
a. d. eene zijde 't wapenschild v. SPEELMAN
voorgesteld, op d. andere zijn naam en zijn
hoogsten rang. benevens d. datums v. zijn geboorte en overlijden uitgedrukt. SPEELMAN was
d. 14e gouverneur-generaal v. Nederl. Indie.
Speenkruid (Ficaria ranunculoides). Deze
in ons vaderland zeer algemeen voorkomende
plant wordt op weilanden, op bleekvelden,
langs wegen enz. aangetroffen. Reeds vroeg
in 't voorjaar, in d. maanden Mrt en Apr.,
vertoont 't speenkruid ons zijn schoone,goudgele bloemen en heldergroene bladeren. Deze
zijn rondachtig, a. hun voet hartvormig uit-
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gesneden, onregelmatig gekarteld, golvend of
hoekig ingesneden, op vrij lange bladstelen
gezeten en eenigszins glanzig. Ofschoon d.
meeste onmiddelltjk uit d. grond schijnen to
komen, blijkt 't toch, dat ztj op kortere of
langere stengels zip gezeten, die nu eons
rechtop staan, dan weer langs d. grond liggen
on a. hun toppen d. bloemen dragon, welke
evenals bij d. botefbloernen steeds alleen staan.
Opmerkenswaardig is, dat 't speenkruid niet
alleen door wortelvezels, maar ook door eon
zeker aantal rolronde of peervormige knolletjes in d. grond geworteld is en dat 't
daarenboven op vochtige en bedompte plaatsen in d. oksels der bladeren kogelronde
knolletjes in plaats v. bladknoppen voortbrengt. Door middel v. daze knolletjes ver-

menigvuldigt zich 't speenkruid, wat v. veel
gewicht voor daze plant is, daar zij slechts
zelden rijpe zaden voortbrengt. d. Knolletjes
zijn rijk a. zetmeel, doch bevatten een scherp
beginsel, zoodat zij niet genuttigd worden,
hoewel zij aanleiding gegeven hebben tot
't verhaal v. koren- of mannaregen, ingeval
nl. doze knolletjes, door z ware stortregens
losgewoeld, in grooten getale op d. grond
verspreid lagen. d. Bladeren worden in Groningen als soepgroenten gebezigd.
't Speenkruid, ook bekend onder d. naam

kleine gouwe, haneklootjes, behoort tot d.
natuurl. fam. der ranonkelachtigen (Ranunculaceae) en volgens 't sexueele stelsel tot d. 12e
orde der 13e kl. (Polyandria polyginia).
Speer, Zie Lans.
Speerdistel, Zie Vederdistel.
Speerhaai (Squalus acanthias L.). d.

Speerhaai behoort tot d. fam. der haaien (zie
Baca) onder d. kraakbeenige visschen. Op
sommige plaatsen v. onze kust wordt hij
doornhaai genoemd. Hij onderscheidt zich v.
d. overige door 't ontbreken v. d. aarsvin en
door 't aanwezig zijn v. twee stekels op d.
rug, voor iedere rugvin een. Zijn staartvin
loopt puntig uit, zijn kleur is op d. rug roodachtig bruingrauw, op d. buik wit; zijn
kieuwopeningen worden naar achteren groo.
ter. 1111 is gewoonlijk 6 a 7 dM. lang, maar

kan een lengte v. 1 M. bereiken.
Doze soort v. haai komt veel voor in d.
Noordzee on drijft er scholen v. haringen naar
d. kusten en d. Zuiderzee. In d. herfsttijd
worden d. speerhaaien somwijlen btj duizenden op onze kusten geworpen, 'tgeen d. vissabers niet ongaarne zien, want ztj zijn dikwtjls zeer lastig • in d. kabeljauwvangst, als
men in plaats v. kabeljauwen haaien a. d.
hook krtjgt. 't Vleesch v. d. speerhaai is wit
en wel eetbaar, doch dor on droog; d. lever
geeft goede on vette traan. Van 't haaienvel
wordt niet alleen tot bekleeding v. doozen,
messenheften on dergelijke voorwerpen, maar
ook tot 't polijsten v. houtwerk gebruik gemaakt.
Speier of Speyer, Zie Spiers.
(JOHN HANNING),
een Engelsch
Spe.ke
Afrika-reiziger, gob. 14 Mei 1827 to Jordans,
bij Ilchester in 't graafs. Somerset. Ala hoofdman nam hij in 1849 deel a. d. veldtocht in
d. Pendsjab ; daarna reisde hij in 't Himalayagebied on in 1854 vergezelde hij Richard

Burton op diens reis door 't Somaliland.
Eenige jaren later ward hem door d. Royal
Geographical Society opgedragen, d. groote

equatorial° moron v. Afrika on 't brongebied
v. d. Nij1 to onderzoeken. d. Eersten tocht om
a. dien opdracht to voldoen wing htj met
Burton aan 26 Juni 1857 v. Bagamoyo uit
on htj keerde op daze plaats v. uitgang 25
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Febr. 1859 terug, nadat hij 30 Juli 1858 't

Victoria Nyanza of Oekerewemeer ontdekt
had. d. Tweeden tocht bracht hij met kapitein
Grant v. 1860—'63 ten uitvoer. Op dozen ontdekte hij d. uit 't Oekerewemeer vloeiende

Kari, d. bo venloop v. d. Witten Nijl, on in
Febr. 1863 kwam hij to Gondokoro, vanwaar

htj stroomafwaarts n. Egypte reisde. Ilij
kwam 15 Sept. 1864 door eigen onvoorzichtigheid om 't leven, toen hij bij Corsham in 't
Engelsche graafs. Wilt op d. jacht was. Zijn
„Journal of the discovery of the source of
the Nile" (2 dln, 1863) heeft SPEKE uitgegeven.
Spe.ksteen,

steatiet, is

eon varieteit v.

talk, een delfstof, die uit water bevattend
magnesiumsilicaat bestaat. 't Is meestal bleak
of licht v. kleur, groen-, geel-, grijs-, roodachtig-wit, ook gemarmerd of v. boomvormige teekeningen voorzien. 't Is mat of vetglaszend, a. d. kanten eenigszins doorschijfend, op d. breuk splinterig in 't onelfene,
grof en fijn v. korrel, zeer vet- of zeepachtig
op 't gevoel, vanwaar d. naam speksteen, en
niet klevende a. d. vochtige lippen. 't Mineraal is zeer zacht en wordt door gips zelfs
gekrast, waarbij 't een eenigszins glanzende
streek vertoont; in 't vuur kan 't zoo hard
gemaakt worden, dat 't, met staal geslagen,
vonken geeft. 't Soort. gew. bedraagt v. 2,609
tot 2,797.
't Speksteen komt in onregelmatige vormen,
in nier- on druivenvormige omkorstingen en
somtijds ook in kristallen voor; doch d.
laatstgen. behooren niet tot 't wezen v. dit
mineraal, maar zijn ontleend a. kwarts, veldspaath, kalkspaath e. a. en zijn zoogenaamde
pseudomorphosen of valsche kristallen. Voorts
kan 't speksteen beschouwd worden als to
zijn ontstaan door veranderingen en ontbindingen, welke sommige samenstellende deelen v. plutonische gesteenten, voornamelijk
veldspaath, ondergaan hebben. 't Wordt dikwtjls aangetroffen in gangen onder verschill.
omstandigheden en met menigerlei soort v.
ertsen, vooral met die v. tin. Men vindt 't
in vele landen. o. a. in Saksen, Beieren (btj
Baireuth nestsgewijs in klei onder d. teelaarde), Hongarije, Zevenburgen, Zwitserland,
Italie, Frankrijk, Engeland, Schotland, Zweden, Noorwegen en Siberia.

Er wordt op menigerlei wipe gebruik v.
speksteen gemaakt. 't Laat zich op d. draaibank bewerken tot pijpenkoppen, inktpotten
on velerlei speelgoed. Voorts dient 't tot polijsten v. gips, serpenttjn, marmer en, met
olie gewreven, tot polijsten v. metalen spiegels en spiegelglazen. Ook worden d. nestels
on tressen ormee schoongemaakt. Op versch
gekleurd leer gestrooid en na 't drogen met
hoorn overstreken, geeft 't a. 't leder glans.
FtIngewreven en geslibd of gewasschen,
wordt 't tot verschill. blanketsels gebruikt;
ook maakt men door bljvoeging v. kleurstoffen er pastelverven van, welke geschikt zijn
tot schilderen op glas. 't Vermindert d. wrijving v. d. uit metaal bestaande deelen der

werktuigen; steenen en metalen schroeven
worden ermee bestreken om ze luchtdicht
to maken. Glazenmakers teekenen er hun

glasplaten mee, ear zij ze snijden. Door kleedermakers en naaisters wordt 't gebruikt
onder d. naam Spaansch, Venetiaansch of
Brianconsch krijt tot 't teekenen op laken en
ztjden stoffen; ook dient 't, omdat 't olie on
vet inzuigt, tot 't wegnemen v. vlekken in
Wen en wollen stollen. Met speksteen-poeder
wrtjft men d. plaatsen op 't papier, op welke
Schrift is uitgeschrapt, opdat zij weer inkt aan-
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nemen en niet vloeien. Omdat deze delfstof
moeielijk is te smelten, maakt men zich deze
eigenschap ten nutte, door er smeltkroezen
uit to vervaardigen, welke zich door dichtheid aanbevelen en door 't gebruik zich steeds
verbeteren. In Cornwall en to Worcester
voegt men speksteen onder d. naam soaprock
bij d. porseleinmassa. Sedert 't begin der 19e
eeuw wordt 't ook door d. steensnijders gebruikt tot cameeen, welke door middel v.
eon oplossing gekleurd on vervolgens hard
gebrand worden, waardoor zij 't aanzien v.
agaten of onyxen verkrijgen.
Een geheel ander mineraal is 't Chineesche
speksteen of beeldsteen (agalmatholieth), dat
uit een water bevattend kalium-aluminiumsilicaat bestaat, voornamelijk in China gevonden wordt on vaudaar meestal reeds bewerkt tot ons komt, in welk land men 't
snijdt en bewerkt tot menigerlei kunstzaken
(pagoden, beelden, vazen, doozen, bekers,
kommetjes, schalen, dobbelsteenen), welke
voorwerpen doorgaans niet zeer voor d.
kunstzin en smaak der bewoners v.'t Hemelsche Rijk pleiten en daarenboven dikwerf
nog op een hoogst smakelooze wijze met
bonte kleuren beschilderd zijn. Daze delfstof
komt behalve in China ook voor to Nagy-Ag,
in Zevenburgen. 't Wordt in amorphe massa's
aangetroffen, in onderscheidene kleurschakeeringen v. groen, grijs, rood en geel.
Voorts is 't mat, doorschijnend tot ondoorzichtig, splinterig v. breuk en eenigszins
vet op 't gevoel on door kalkspaath wordt
't gekrast.
Spelonlren, Zie Grotten.
Spelt, Zie Tame.
Spencer (GEORG JOHN, graaf), een Engelsch
staatsman en letterkundige, 1 Sept. 1758 geb.
Hij ontving zijn opleiding to Cambridge en
deed na volbrachte studien een reis door
Europa; na zijn terugkeer werd hij tot lid v.
't parlement gekozen on in 1783 kreeg hij, na
d. dood zijns vaders, zitting in 't Hoogerhuis.
Als afstammeling v. een geslaeht, dat tot d.
Whigs behoorde, schaarde hij zich bij d. toenmalige oppositie, totdat hij, na 't uitbreken
der Fransche omwenteling, in 't ministerie
trad. Hij werd in 1794 eerste lord der admiraliteit, welk staatsambt hij tot 1800 bekleedde.
Met Pitt trok hij zich in 1801 terug on later was
hij, onder 't ministerie Fox on Grenville, nog
slechts voor een korte poos secretaris v. staat
your binnenlandsche zaken. Sedert onttrok
hij zich voor goad a. 't staatkundig leven en
hij overl. 10 Nov. 1834. SPENCER was d. stichter
en bezitter v. d. grootste on kostbaarste particuliere boekertj, die in Europa gevonden wordt,
Reeds in 1789 legde hij daartoe d. grond, door
d. aankoop, tegen een jaarlijksche rente v.
500 pd. st., v. d. uitgebreide bibliotheek v. d.
graaf v. Rewickzi. Aan d. vermeerdering dozer
boekverzameling besteedde hij jaren achtereen
onnoemeltIke schatten en hij liet daartoe door
geheel Europa reizen doen. 't Grootste deel
dozer bibliotheek bevindt zich op 't familiegoed
v. d. lord to Althorp, . op weinige mijlen v.
London, in 't graafs. Northampton, on bezat
niet minder dan 45 000 deelen; een ander gedeelte bevindt zich to London. Hoe rijk d. verzameling is a. d. eerste voortbrengselen der
boekdrukkunst on a. oude uitgaven v. classieke werken, blijkt uit Dibdin's „Bibliotheca
Spenceriana" (1814, 4 dln), waarin een uitvoerige en met platen en facsimile's opgehelderde beschrijving voorkomt v. 1004 incunabelen on vroeger onbekende oude drukken.
Van d. waarde der boekerij op een ander gebied

SPE.

krijgt men een denkbeeld uit d. catalogus der
„Rewiczki'schen Sammlung” (1794). 5PEINCER
bezat ook een rijke verzameling v. schilderstukken, waarvan Dibdin in 't eerste deel v.
zijn werk „Aedes althorpianae" (1822) een beschrijving geeft; in 't tweede deel v. dat werk
worden d. zeldzame oude drukwerken beschreven, waarmee d. verzameling v. 1815 tot
1822 nog was verrijkt geworden.
Spencer (JOHN CHARLES graaf), oudste zoon
v. d. vorigen, als staatsman onder d. naarn
lord ALTHORP bekend, werd 30 Mei 1782 geb.
Hij studeerde te Cambridge, kreeg reeds in
18U3 zitting in 't Lagerhuis en was onder 't
ministerie Fox on Grenville een der lords v.
d. schatkist, terwijl zijn vader secretaris v.
staat voor d. binnenlandsche zaken was. Tot
d. partij der Whigs behoorende, verdedigde hij
al d. groote hervormingsplannen, welke in
dat tijdvak v. die partij uitgingen. Toen in
1880 d. Whigs weer a. 't bewind kwamen,
werd hij tot kanselier der schatkist aangesteld.
Olschoon hij als woordvoerder der regeering
wel geen buitengewoon redenaarstalent a. d.
dag legde, moist hij toch 't vertrouwen v. 't
Lagerhuis to winnen door d. heldere, op veelomvattende kennis steunende ontwikkeling
zijner denkbeelden. In 't financiewezen on d.
staathuishoudkunde gold hij als autoriteit en,
zoo vaak zich vraagstukken, daarop betrekking hebbende, voordeden, sprak hij goad en
met veel succes. Gedurende zijn vierjarig
beheer deed hij door stipte orde en verstandige bezuinigingen d. uitgaven met meer
dan 3 millioen en d. belastingen met 5 millioen p. st. verminderen. 2 Febr. 18.33 bracht
hij in 't Lagerhuis d. bekende Iersche reformbill ter tafel, die echter tot verdeeldheid
in 't kabinet aanleiding gaf. Na d. dood
zijns vaders, in 1834, moest hij zijn ambt
nederleggen, omdat hij toen in 't Hoogerhuis
zitting nam en d. ministers een anderen
woordvoerder in 't Lagerhuis noodig hadden.
d. Koning nam die gelegenheid to baat, om
't geheele Whigministerie to ontslaan on d.
Tories met d. samenstelling v. eeu nieuw
bewind to belasten. Sedert nam SPENCER geen
aandeel meer in de regeering on voerde hij
ook weinig meer 't woord in 't parlement, maar
wel v. tijd tot tijd op landhuishoudkundige
vergaderingen, waarbij hij echter alle toespeling op d. staatkunde vermeed.
Als minister on parlementslid was SPENCER
steeds een voorstander der beschermende
rechten op d. granen geweest, doch in 1843
verklaarde hij, dat hij op dit punt v. meening
veranderd was, on v. dat tijdstip of trad hij
op als •verdediger v. 't vrij-handelstelsel, een
overgang, die door d. „Anti-cornlaw-league"
als een groote overwinning werd beschouwd.
Hij mocht evenwel d. zegepraal zijner nieuwe
grondbeginselen niet beleven, want reeds 1
Oct. 1845 overl. hij op zijn landgoed WisetonHall in Yorkshire.
Spencer (WILLIAM ROBERT), een Engelsch
dichter, geb. in 1770, overl. 23 Oct. 1834 to
Parijs. Hij h , eft verscheidene gedichten gemaakt en or ook vele uit 't Duitsch vertaald,
o. a. Burgers „Lenore" (1796). Een verzameling
zijner poezie word in 1835 uitgegeven.
Spencer (HERBERT), een beroemd Engelsch
wijsgeer, 27 Apr. 1820 to Derby geb. Aanvankelijk spoorwegingenieur to Londen,zeide
hij deze loopbaan omstr. 1845 vaarwel om
zich geheel bij d. studie to bepalen. Reeds
vroeger had hij b(jdragen geleverd tot d.
„Civil Engineers' and Architects' Journal"
en in 1842 een reeks brieven geschreven in
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nieuwsblad The Nonconformist"; v. 1848—'53
was hij redacteur v. d. „Economist". Had htj
reeds vroeger in genoemde brieven zijn
geloof a. menschelijken vooruitgang als afhankelijk v. d. maatschappelijke toestanden
uitgedrukt, thans ontwikkelde hij deze denkbeelden verder in een reeks artikelen, opgenomen in d. „Leader", d. „British Quarterly",
d. „Westminster" e. a. tUdschriften en allengs
nam SPENCER'S wtjsgeerig systeem, dat gewoonitjk met d. naam evolutie- of ontwikkelingswijsbegeerte wordt aangeduid, een weer
bepaalden vorm aan. Van deze essays noemen
we die over „the development Hypothesis"
(1852), „Manners and Fashion" (1854), „the
Genesis of Science" (1854), „Progress, its law
and cause" (1857) en „Principles of Psychology"
(1855). In 1864 gaf SPENCER een verhandeling
over d. „Classification of Sciences" in 't
licht, waarin hij Comte's rangschikking der
wetenschappen critiseert en er een nieuwe
tegenoverstelt; hij onderscheidt abstracte
wetenschappen (logica en wiskunde), abstractconcrete wetenschappen (mechanica, physica,
chemie e. a.) en concrete wetenschappen
(astronomie, geologie, psychologie, sociologie
enz.). Nadat hij a. dit schema v. wetenschappen vele jaren had gewerkt, zagen achtereenvolgens v. ztjn hand 't licht „First Principles"
(1862), „Principles of Biology" (2 din, 1864—'67),
„Principles of Psychology" (2e dr. 2 din,
1870—'72), „Principles of Sociology" (1876) en
„Principles of Ethics" (1879). Voorts heeft
SPENCER, met behulp v. ethnographische
kaarten, onder zijn toozicht vervaardigd, d.
ontwikkeling v. menschelijke denkbeelden,
gewoonten, ceremonieele gebruiken en staatkundige instellingen trachten op to sporen.
SPENCER'S populairste werken zijn wel „On
education" (1861), dat in verschill. talen, ook
in 't Nederlandsch (door Joh. A. Leopold), is
vertaald, en „The study of sociology" (1872).
Zie uitvoeriger Fischer „Veber das Gesetz
der Entwickelung mit Racksicht auf Herbert
Spencer" (1875), Michelet „Spencers System
der Philosophie" (1882) en „Spencers Lehre
von dem Unerkennbaren" (1891).
Spencer (JOHN POYNTZ graaf), een Engelsch
staatsman, geb. 27 Oct. 1835. Slechts eenige
had
ad 110 voor Zuid-Northamptonshire
zitting gehad in 't Lagerhuis, toen hij bij d.
dood zijns waders, in 1857, lid werd v. 't Huis
der Lords. Van 1868—'74 was NJ lord-luitenant
v. Ierland, in 1880 werd hij lord-president v. d.
Council, v. 1882—'85 was hij wederom lordluitenant v. Ierland on in 1886 korten tijd ten
tweeden male president v. d. Council. SPENCER
stemde in met Gladstone's Home Rule politiek.
Spener (PHILIP JACOB). Had d. kerkher
vorming der 16e eeuw ten doel, d. kerk to
zuiveren v. d. misbruiken, welke in d. loop
der tUden in haar waren binnengeslopen, ztj
dreigde reeds spoedig na haar vestiging op
haar beurt to ontaarden in een eenzijdig
dogmatisme. Aan SPENER komt d. eer toe,
haar in Duitschland v. dit dwaalspoor op
d. wog des godsdienstigen levens to hebben
willen terugleiden. Hij werd 13 Jan. 1635 to
Rappoltsweiler, in d. Elzas, geb. on ontving
reeds in zijn jeugd vrome indrukken v. d.
gravin v. Rappoltstein, btj wier echtgenoot
sPENER's vader in dienst was. Hij legde zich
to Straatsburg op d. godgeleerdheid toe on
bezocht vervolgens d. voorn. universiteiten
v. Duitschland. AanvankelUk scheen hl d.
heraldiek tot zijn hoofdvak to maken; althans
hU gaf uit „Theatrum nobilitatis Europeae"
(1668), „Commentarius historicus in insignia
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domus Saxionae" (1668), „Historia insignium
illustrium" (1680) on „Insignium theoria"
(1690). Later echter greep hij opnieuw d.
godgeleerdheid aan, in welke hij d. doctorale
waardigheid verkreeg. Na eenigen tijd een
kerkelUke betrekking to Frankfort a. d. Main
to hebben vervuld, werd hij hofprediker to
Dresden (1686), vervolgens proost der Nicolaikerk to Berlijn, waar hU 5 Febr. 1705 overl.
Te Frankfort reeds plaatste hij d. christelijke
ascesis boven d. dorre dogmatiek v. dien
tijd, doch, daar htj er een ondergeschikte
kerkelUke betrekking bekleedde, heette 't,
dat hij zich tegen zijn kerkelijke overheid
verzette, terwijl a. d. andere zijde zijn btjeenkomsten ter oefening in een vroom leven
tegen zijn wil bij zijn volgelingen aanleiding
gaven tot een ziekelijk pietisme, dat, doch
ten onrechte, ook hem zelf wend to lasts
gelegd. Ztjn geschriften bestaan meest in
kleine stukken. Uit zijn „Pia desideria",
o. a. door Feldner uitgegeven (1846), leert
men zijn richting 't best kennen. — Zie
verder Hossbach, „Philip Jacob Spener and
seine Zeit" (1828, 2 din), en Thilo, „Spener als
Katechet" (1841).
Spenser (EDMUND), geb. to London in 1553 en
aldaar overl. 16 Jan. 1599, was een der voorn.
Engelsche dichters v. zijn tijd. Hij studeerde to
Cambridge en was een tijdlang secretaris v.
lord Grey en stadhouder v. Ierland en vestigde
zich vervolgens op een landgoed in 't graafs.
Cork, dat zijn eigendom geworden was. Zijn bekendste dichtstuk is „Fairy queen", een soort
v. allegorisch heldendicht in twaalf afdeelingen ter verheerlijking v. evenveel deugden. 't Verwierf veel goedkeuring, zoowel
wegens d. rijkdom v. gedachten als om d.
welluidenden versbouw. 't Is menigmaal uitgegeven, met name door Hughes (1715, 6
dln), Todd (1805, 8 din), Aikin (1843, 5 dln),
Modfort (1852, 5 dln) en lioutledge (1853). Zie
Craik, „Spenser and his poetry" (1846, 3 din).
Sperans.k3r (graaf MICHAEL), een Russisch
staatsman, geb. 1 Jan. 1772 to Tsjerkoetino, in
't gouvernement Wladimir. In 1801 werd hij
staatssecretaris in 't ministerie v. Binnenl.
Zaken; hij vergezelde keizer Alexander I n.
Erfurt, werd geheimraad en was voortaan- d.
ziel v. d. Rijksraad. In 1814 verbannen, eerst
n. Nisjna-Nowgorod, daarna n. Perm, wend htj
in 1816 plotseling weer tot d. staatsdienst geroepen. In 1819 werd hij gouverneur-goneraal
v. Siberig on hij gaf dit land d. thans nog in
haar geheel bestaande grondwet. Sedert 1 Mrt
1821 wederom in s. Petersburg, werd 5PERANSKY
door keizer Nicolaas belast met d. redactie v.
een nieuw Russisch wetboek. Van 1835—'37
onderwees htj d. troonopyolger Alexander
in 't Russische rechtswezen en hij overl.
32 Febr. 1839, nadat 110 kort to voren in d.
gravenstand was verheven. Zijn leven beschreef Von Korff (1861).
Speranza, Speratus
en Sperata.
Zie Spes.
Spermaceti, Zie Potvisch.
Sperwer (Astor communis). d. Sperwer
behoort tot d. fam. der valken in d. orde der
roofvogels (Raptatores). Hij onderscheidt zich
v. d. overige valkachtige vogels door vrij
korte, afgeronde vleugels, die omstreeks d.
helft v. d. staart bedekken en v. welke d.
vierde slagpen gewoonlijk d. langste is, door
een afgerond tandvormig uitsteeksel in d.
bovenkaak v. d. krachtigen, krommen snavel
en door lange, dunne pooten en teenen.
d. Sperwer, ook wel vinkendief, stervalk
en blauwvalk genoemd, komt in geheel
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Europa voor met uitzondering v. IJsland; hij
wordt veelvuldig in ons land gezien, voedt
zich met kleine vogels tot d. grootte v. een
lijster en nestelt in d. hooge sparrenbosschen
v. Gelderland en Noord-Brabant. Men vindt
in 't nest gewoonlijk drie, soms vier groenachtig witte, met bruinroode vlekjes besprenkelde eieren. d. Oude vogel versehilt v. d.
jongen in d. kleur v. d. vederdos. Bij beide
zijn d. pooten en oogen geel en is d. washuid
a. d. neusgaten groenachtig geel. d. Jonge
vogels hebben d. rug, d. vleugels en d. staart
a. d. bovenzijde donkerbruin, elk veertje met
rosse randen. d. Hals, borst en buik zijn vuilwit met bruine vlekken, die a. d. keel in d.
lengte loopen, op d. borst en buik meestal
hartvormig zijn en op d. scheenveeren dwarsstreepjes vormen; d. staart heeft a. d. onderzijde vijf donkere dwarsbanden, v. welke
d. laatste d. breedste is. Bij d. oude vogels
zijn d. bovendeelen blauwachtig grijs en d.
onderdeelen wit met dwarsvlekken en strepen. 't Mannetje heeft d. zijden v. 't lijf
rosrood.
In d. Egyptische hieroglyphen wordt Osiris
met een sperwerkop voorgesteld.
Spec, 't. Lat. voor voor hoop. Voorts d.
naam v. d. godin der blijde verwachting, overeenkomende met d. Grieksche Elpis; zij wordt
voorgesteld met d. eene hand sierlijk haar
gewaad ophefiende en in d. andere een bloom
dragende. Te Rome waren twee tempels a.
deze godin gewijd. — Spes vana, een ijdele
hoop. — Spes subit animum, d. hoop herleeft.
d. blijde hoop blijft. — In
—Atse sno fract ,
spe, in d. hoop. — Inter spem et metum, tuss.
hoop en vrees.
Speranza ! (v. 't Lat. en Ital. sperare, hopen)
is een opwekkende toeroep: hoop! houd
moed! — Speratus of Sperata, hij of zij, die
gewenscht wordt.
Spessart (d. i. Spechtenwoud), een geb.
in 't N. v. Beieren, voor een goed deel door
d. Main ingesloten. 't Bestaat uit zandsteen,
gneis, graniet en glimmer; d. hoogste top, d.
Geiersberg, verheft zich tot 615 M. 't Geheele
gebergte is met dichte wouden bedekt, voorn.
eiken en beuken; slechts 2 pet v. al 't bosch
is naaldhout. d. Bewoners v. d. Spessart leven
hoofdzakelijk v. d. houtindustrie. Zie Schober,
„Fiihrer durch den Spessart" (1888).
Speusippus v. Athene was d. leerling en
neef v. Plato. Zijn moeder, Platone, was d.
zuster v. dien wijsgeer. Volgens d. beschikking zijns ooms volgde hij hem in d. leerstoel
der Academie op en hij vervulde dien acht
jaar lang, doch was toen genoodzaakt uit
hoofde zijner ziekelijkheid dien a. Xenocrates
of to staan. Waarschijnlijk was dit er d.
oorzaak van, dat hij zich 't leven benam. Men
verwijt hem, dat hij toornig v. aard was
en zich to veel a. d. zinnelijke genoegens
overgaf. 't Zal wel voornamelijk d. Woedverwantschap geweest zijn, die Plato ertoe gebracht heeft SPEUSIPPUS tot zijn opvolger
to benoemen. Aristoteles zou hiervoor beter
geschikt zijn geweest; doch d. vriendschap
tusschen deze groote mannen was door 't
verschil v. gevoelen aanmerkelijk verkoeld.
SPEUSIPPUS schijnt zich getrouw a. d. Platonische leer gehouden to hebben, omdat hij
zelf een to weinig oorspronkelijk denker was,
om zich groote afwijkingen daarvan to veroorloven; doch in sommige ondergeschikte
punten heeft hij eenige nieuwe bepalingen
gegeven. Volgens 't bericht v. Sextus Empiricus („Adv. math. VII. 145, 146") heeft SPEUSIPPUS twee criterion der waarheid aange-
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nomen, d. eene voor d. wetenschappelijke
rede, d. andere voor d. zinnelijke waarneming,
welke hij tot een wijsgeerige methods wilds
verhaffen. Dit kwam met d. leer v. Plato, die
d. zinnelijke ervaring voor bedriegelijk en
onzeker verklaarde en deze daarom niet als
wetenschap maar slechts als meening beschouwde, niet avereen. Daar intusschen
SPEUSIPPUS d. zinnelijke en wetenschappelijke
waarneming voor een hield, die met d.
door d. rede ontdekte waarheid moet overeenkomen, was 't verschil niet v. zoo'n
groote beteekenis. Eveneens bericht Aristoteles („Metaph. VII. 2"), dat SPEUSIPPUS meer
wezens of zelfstandigheden dan Plato heeft
aangenomen, doch 't is niet duidelijk, hoe
men dit verstaan moet; d. vermeerdering bestond waarschijnlijk hierin, dat SPEUSIPPLIs
't beginsel der getallen, dat der grootte en
dat der ziel ook onder d. wezens rekende.
Dit is to meer aannemelijk, omdat SPEUSIPPUS
een bijzondere neiging tot d. Pythagorische
wijsbegeerte a. d. dag legele en .die met d.
Platonische ideeenleer in verband - poogde to
brengen. Ook Plato schatte deze wijsbegeerte
zeer hoog en, daar SPEUSIPPUS zijn oom op
diens reizen in Sicilia vergezelde en hier met
verscheidene Pythagoristen in kennis kwam,
is deze voorliefde natuurlijk to verklaren. In
d. leer v. Plato zelf zijn vele Pythagorische
bestanddeelen opgenomen. Hierover zou men
met meer zekerheid kunnen oordeelen, indien
v. d. menigvuldige geschriften, die SPEUSIPPUS
samenstelde en v. welke Diogenes Laertius
(IV. 4, 5) een lijst geeft, eenige tot ons waren
overgekomen. Misschien was hij ook d. eerste
vervaardiger v. een encyclopaedisch work,
want Diogenes Laertius bericht v. hem, dat
hij voor 't eerst 't gemeenzame in d. verschill.
kundigheden on wetenschappen heeft overwogen on haar wederkeerige verwantschap
zooveel mogelijk heeft aangetoond. Ook volgde
SPEUSIPPUS 't voorbeeld v. zijn oom, zijn
wetenschappelijke en wijsgeerige bespiegelingen in d. vorm v. gesprekken voor to
dragon. 'tGeen men v. SPEUSIPPUS weet, is
uit d. verspreide berichten v. Diogenes Laertius, Aristoteles, Sextus Empiricus, Cicero
en Stobaeus samengesteld en is niet zoo
volledig als men v. een opvolger v. d.
beroemden Plato zou verwachten. 't Veelzijdig, ja toen bijna alles omvattend onderwijs v. Aristoteles in 't Lyceum heeft dat
v. SPEUSIPPUS in d. Academie geheel overschaduwd.
Speyer (JAKOB SAMUEL), een Nederl. taalgeleerde, 20 Dec. 1849 to Amsterdam geb. Hij
studeerde eerst a. 't athenaeum aldaar en
vervolgens a. d. universiteit to Leiden, waar
hij in 't bijzonder d. ]aiding v. prof. Kern
genoot. In 1872 ward hij leeraar a. d. Lat.
school to Hoorn, 't volgend jaar leeraar a. 't
gymnasium to Amsterdam, in 1877 lector in
't Sanskriet a. d. universiteit dierzelfde stad
en in 1889 hoogleeraar in 't Latijn a. d. universiteit to Groningen.
Speyk (JAN KAREL JOSEPHUS VAN), geb.
to Amsterdam in 1802, gesneuveld voor Antwerpen 5 Febr. 1831. Zijn ouders waren lieden
uit d. burgerstand, die hun kinderen, bij hun
vroegtijdigen dood, niets nalieten. Dien ten
gevolge word JAN KAREL VAN SPEYK in 1813
in 't burgerweeshuis zijner geboorteplaats opgenomen. d. Regenten listen hem, wat gewoonlijk geschiedt, een ambacht leeren; doch zijn
bepaalde neiging om in d. zeedienst to gaan bemerkende, stemden zij ten laatste daarin toe en
zorgden zij ervoor, dat hij in 1820 een aanstel-
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ling verkreeg als stuurmansleerling btj d.
Nederl. marine. Ztjn eerste reis was naar d.
Middell. Zee, a boord v. 't linieschip „Wassenaar" v. 74 stukken, vanwaar hU vervolgens
overgeplaatst werd op 't fregat „d. Rijn". Door
zijn ijver en aanleg trok hU d. aandacht zUner
meerderen tot zich, die hem behulpzaam
waren in 't beoefenen der stuurmanskunst
en aanverwante wetenschappen. Drie jaar
nadat hij in dienst getreden was, beproefde
htj 't examen of to leggen als adelborst 2e klasse,
met 't gevolg, dat htj in Jan. 1823 tot dien
rang bevorderd werd. Al spoedig word hij tot
adelborst 10 klasse benoemd. In dien rang deed
hij een tocht n. waar hU in d. ge/egenheid was bewUzen to geven v. zijn mood.
Hij werd, nog daar zijnde, in Jan. 1825 op.
nieuw bevorderd, nu tot luitenant-terzee
2e klasse, on keerde in dien rang, na zich
eenigen naam gemaakt to hebben, in Aug. 1828
naar 't vaderland terug. Kart daarop brak d.
Belgische omwenteling uit. Een flotille v.
enkele groote schepen, doch voor 't meerendeel samengesteld uit kanonneerbooten, onder
bevel v. d. toenmaligen kapitein-luitenant ter
zee J. C. Koopman, die tevens 't bevel voerde
over d. korvet „Komeet", werd op d. Schelde
gestationneerd en 't bevel over een der kanonneerbooten a. VAN SPEYK opgedragen. Bij een
der gevechten, welke in dien ttjd plaats grepen,
kweet hij zich zoo dapper, dat d. opperbevelhebber hem voordroeg voor 't ridderkruis
der Willemsorde 4e klasse, dat hij ook ontving.
Later, met zijn boot tegen d. Antwerpschen wal
geslagen, werd hij na een hevig gevecht door 't
gepeupel ertoe gedwongen zich over to geven.
Een Belgisch ofticier, die daarbij tegenwoordig
was, eischte v. hem, dat hij zijn papieren zou
afgeven. VAN SPEYK, voorgevende, dat hij ze zou
goon halen, begaf zich daarop naar beneden,
doch in plaats v. a. d. ontvangen last to voldoen stak hij d. brand in 't kruit en deed hij
aldus d. boot met vriend on vijand in d.lucht
vliegen. 'tGeen later v. zijn lijk gevonden werd
bepaalde zich tot 't linkergedeelte v. 't bovend. Belgen leverden 't uit en 't werd begraven in d. Nieuwe Kerk op d. Dam to Amsterdam, waar een door Si vault vervaardigd gedenkteeken to zUner gedachtenis is opgericht.
In 't burgerweeshuis is zijn naam vereeuwigd
geworden door 't plaatsen v. een gedenksteen.
Zie P. H. Craandtjk, „J. C. J. Van Speyk. Een
herinnering uit d. dagen v. 1831" (1890).
Spezia of Spezzia, een stad in d. Ital.
prov. Genua, d. belangrtjkste oorlogshaven v.
Italitj, a. d. golf v. Spezia. Men heeft er twee
forten, een groot marine-hospitaal, veelbezochte zeebaden, fraaie wandelplaatsen langs
d. zee, een belangrtjken handel en 20 000 inw.
d. Helft v. d. invoer bestaat uit Engelsche
kolen, d. helft v. d. uitvoer uit oltifolie,die n.
FrankrUk gezonden wordt. Ten W. v. Spezia,
't oude Portus Lunae, groeit 4. vermaarde
Cinque-Torres-wtjn; in d. nabtjheid wordt 't
beroenide Carrarische manner gevonden. 't
District Spezia telt 110 500 inw.
Sphaerokle (eon) is een omwentelingsellipsoid°, die v. omwenteling is om d.
kleinste as (zie 't art. ellipsoIde). d. Aarde is a.
d. polen afgeplat en haar gedaante komt een
sphaeroide zeer nabU (zie 't art. geolde).
Sphakteria, nu Sphagia, een Grieksch
eiland in d. Ionische Zee, voor d. bocht v.
Pylos in d. Peloponnesus gelegen. 't Is 5 KM.
lang, 600 M. breed en zeer rotsachtig en word
in 425 v. Chr., tUdens d. Peloponnesischen
oorlog, door d. Atheners veroverd, die hier
300 Spartanen gevangen namen.

't Grieksche ovaiea) beteekent
bol, kogel. Men spreekt bUy. v. hemelspheer
voor hemelbol.
Sphenokie, Zie Rhombische kristalstelsel en
Spheer (v.

Tetragonaal kristalstelsel.
Sphingidae, Zie Onrustvlinders.
Sphinx. d. Egyptische sphinx verschilde

v. d. Grieksche. In Egypte was d. sphinx
eon menschenhoofd op 't lichaam v. een
leeuw, 't zinnebeeld v. d. koning, on heette
hij hieroglyphisch neb, dat vorst bet. Vandaar,
dat in Egypte slechts mannelijke sphinxen
voorkomen, met een paar uitzonderingen,
namelijk wanneer een regeerende koningin
voorgesteld moest worden. Gewoonlijk stelde
men d. sphinx-beelden in twee rtjen voor d.
ingang tot d. tempel. 't Beroemdste dier beelden
is dat btj d. pyramiden v. Memphis; 't staat
t. 0. v. d. tweede pyramide on men meant,
dat t. W. een sphinx uitgehouwen zou zijn
geworden, waarvoor d. ruwe rots aangebracht was, doch no onder 't zand bedolven
ligt. Hoogst vraarschijnlijk moest dit sphinxbeeld d. koning Chephren, stichter der groote
pyramide, verbeelden. Later evenwel schijnt
dit verbazend groote monument als beeld v.
d. Zonnegod Horus vereerd to zijn. In 1818
heeft men veal moeite gedaan om dit beeld,
waarvan alleen d. kop en d. hals zichtbaar
zijn, uit 't zand uit to graven; later hebben
Mari6tte e. a. 'tzelfde met een even ongunstigen uitslag beproefd.
d. Sphinx der Grieksche mythologic was een
dochter v. Typhaon on d. slang Echidna; haar
broeders on zusters waren d. honden Orthros
en Cerberus, d. NemeIsche leeuw, d. draak
Ladon, d. Chimaera en d. Hydra. Volgens d.
mythe huisde dit gedrocht in d. omstreken v.
Thebe on doodde 't een ieder, die dit raadsel
niet kon oplossen : „Welk dier gaat 's morgens
op vier beenen, 's middags op twee, 's avonds
op drie?". Oedipus (zie dat art.) gaf, toen hij
op weg n. Thebe was, tot verklaring, dat dit
d. mensch was, die als kind op handen on
voeten gaat en, oud geworden, d. hulp v.
een stok behoeft. d. Sphinx stortte toen v.
d. rots d. kop to platter en Oedipus vervolgde
d. weg naar zijn aanstaand koninkrijk.
Sphragistiek -(d.) of zegelkunde is 't
gedeelte der diplomatische geschiedkennis,
dat uitsluitend d. zegels betreft on derhalve
dikwijls hand a. hand gaat met d. wapenkunde on d. geslachtskunde. d. Naam is afgeleid v. Sphragis, eon zegelring of eenvoudig
zegel. Ten behoove dozer wetenschap zip er
verzamelingen v. zegels aangelegd on wel
deals in werkelUke zegels, deals in afdrukken
daarvan, gewoonlUk in was, gips of lak.
Onder d. voorn. werken, die over daze wetenschap handelen, behooren Heineccius „De
Sigillis Veterum" (1709) on Manni „Sopra sigilli
an tichi" (1739).
Spiauteriet is een varieteit v. wurtziet,
een mineraal, dat uit zwavelzink en zwavelUzer bestaat.
Spica is d. voorn. ster in 't sterrenbeeld
d. Maagd, door Bayer met a aangeduid. ZU
staat in d. korenaar, welke daze in d. hand
heeft, en heeft daarnaar d. naam. Zij is v. d.
eerste grootte on wordt gemakkelUk a. d.
hemel gevonden door 't verlengen eener lUn
v. d. poolster n. Mizar in d. Grooten Beer (d.
ster, btj welke 't sterretje Alcor staat).
Spiegel. Men noemt spiegel een lichaam
(meestal v. glas of v. metaal) met eon gepolUste
oppervlakte, die door terugkaatsing beelden
vormt v. d. voorwerpen, welke zich voor daze
bevinden. Men onderscheidt naar d. gedaante
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hunner oppervlakte platte, holle en bolle
(bolvormige, parabolische, kegelvormige) spiegels. d. Beelden, welke door een Spiegel gevormd worden, kunnen v. tweeerlei aard zijn,
nl. werkelijke of reeele beelden en virtuele of
schijnbeelden. d. Eerste ontstaan door d. snijding der lichtstralen zelf, kunnen op een
wit of doorschijnend oppervlak worden opgevangen en zijn in alle richtingen zichtbaar;
d. laatste ontstaan door d. snijding v. d. verlengden der lichtstralen en zijn alleen zichtbaar voor een oog, dat die lichtstralen opvangt. Over d. aard dier beelden en d. wetten,
volgens welke zij ontstaan, zie men 't art.
Terugkaatsing. Behalve in d. huishouding
worden d. spiegels ook veelvuldig aangewend
bij verschill. natuurkundige toestellen, om a.
't licht een bepaalde richting te geven. Om
een zonnestraal gedurende eenigen tijd in
een standvastige richting te behouden, maakt
men gebruik v. d. heliostaat (zie Heliostaat).
Twee op elk. hellende spiegels geven een
reeks v. schijnbeelden, op welke eigenschap
d. inrichting v. d. kaleidoskoop (zie Kaleidoskoop) berust. Onder d. spiegels met gebogen
oppervlakken zijn alleen d. holle spiegels
of brandspiegels (zie Brandspiegel) v. practisch nut.
't Gebruik der spiegels is zeer oud ; d. oudste
spiegels waren v. metaal, hoewel d. Ouden
ook harde, donkere steenen, vooral obsidiaan,
als zoodanig bezigden. Eerst in d. Middeleeuwen schijnt 't glas tot vervaardiging der
spiegels gebruikt te zijn.
d. Fabricage v. spiegels omvat d. vervaardiging der glazen platen en d. bekleeding met
foelie. d. Platen worden evenals 't vensterglas in cylindrischen vorm geblazen en dan
tot platen uitgestrekt of, als ze zeer groot en
dik moeten zijn, op een metalen tafel gegoten, welke laatste wijze door Thevart in 1685
werd uitgevonden. Na d. vervaardiging der
platen worden zij eerst geslepen en gepolijst
en daarna met foelie bekleed. (Zie Foelie). In
het midden der 19e eeuw is men erin geslaagd
d. oude door 't optreden v. kwikdampen schadelijke wijze v. verfoelien door een andere
te vervangen, welke hierin bestaat, dat men
't glas langs scheikundigen weg verzilvert.
Deze verzilverde spiegels hebben in d. laatste
jaren een concurrent gekregen in d. platinaspiegels, bij welke 't platina niet op d. :rugztjde v. 't glas, maar op d. voorzijde wordt
aangebracht en dus een directe terugkaatsing
door 't metaal plaats heeft.
Spiegel of Spieghel (HENDRIK LAURENSZOON), een Nederl. dichter, koopman v. beroep,
geb. 11 Mrt 1549 te Amsterdam en overl. in
Jan. 1612 (of 1614) te Alkmaar. Hij was een
der oprichters v. d. reder(jkerskamer In
liefde bloeiende" te Amsterdam. Zijn vrtje
uren bracht hij meestal op zijn hofstede
,.Meerhuizen" buiten d. Utrechtsche poort a.
d. Amstel door, waar hij ook zijn meeste gedichten vervaardigd heeft. SPIEGELS voorn.
werk is d. „Hertsspieghel", in 1614 te Amsterdam uitgegeven en in 1828 door Bilderdijk in
nieuwere taal- en dichtmaat overgebracht.
V erder schreef hij: „Ruygh bewerp v. d.
Redekaveling ofte Nederduitsche Dialectike"
(Leiden, 1587), „Bijspraakx Almanak" (Amst.
1606) en „Epictetus' Handtboexken ende Cebes'
Tafereel en Tafereels kort begrip" (Amst.
1615).
Spiegel (LAURENS PIETER VAN DE), een beroemd Nederl. staatsman en geleerde, in
Jan. 1737 te Middelburg geb. uit een aanzienlijk
geslacht, dat oorspronkelijk in Vlaanderen
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te huis behoorde, maar ten gevolge v. godsdienstige beroeringen zich n. Zeeland had
verplaatst. Reeds vroeg verloor hij zijn vader
en, toen hij 14 jaar oud was, ook zijn moeder.
Deze had hem voor d. handel bestemd, doch,
daar hij al spoedig een bepaalde neiging voor
d. letteren a. d. dag legde, zonden zijn voogden
hem naar d. Latijnsche school zijner geboortestad. Hij maakte daar in d. studie der oude
talen weldra zulke vorderingen, dat 't zich
toen reeds liet voorspellen, dat hij later een
sieraad op 't gebied der letteren zou worden.
Hij kwam vervolgens a. d. hoogeschool te
Leiden en beoefende daar d. letteren, wtjsbegeerte en rechten op zulk een wijze, dat d.
hoogleeraren hem onder d. voortreffelijkste
k weekelingen der hoogeschool telden. In 1758
behaalde VAN DE SPIEGEL d. doctoralen graad
in d. rechten en een jaar daarna word hij
benoemd tot secretaris der stad Goes. In die
betrekking, zoowel als in die v. raad en burgemeester en vele andere, bewees hij a. d.
stad en 't gewest zijner inwoning belangrijke
diensten; hij nam zijn ambtsplichten met d.
meeste getrouwheid waar, zette in zijn vrijen
tijd zijn letterkundige studien met onbezweken ijver voort en maakte zich gunstig bekend door 't uitgeven v. eenige geschriften
op 't gebied der vaderlandsche geschiedenis.
In 1780 werd hij benoemd tot secretaris der
staten v. Zeeland en in 1785 tot raadpensionaris v. dat gewest. In datzelfde jaar barstte
d. oorlog uit met Engeland en werd ons
vaderland bovendien hevig geschokt door
woelingen en burgertwisten, die zich ook
spoedig in Zeeland begonnen te openbaren en
aldaar des te gevaarlijker waren, omdat d.
parttj, die verandering in d. staatsregeling
begeerde, er zeer machtig was. Dat d. bestaande orde v. zaken in Zeeland gehandhaafd bleef, was men voor een goad deel a.
d. verstandige maatregelen v. d. raadpensionaris verschuldigd. In 1787 werd VAN DE
SPIEGEL aangezocht, om d. gewichtigen post
v. raadpensionaris v. Holland te aanvaarden,
daar men zich algemeen ervan overtuigd hield,
dat niemand daartoe beter geschikt was, en
tegen 't einde v. dat jaar liet hij zich die keus
welgevallen. In deze betrekking trachtte hij
VOOr alles d. voormalige beroeringen in 't vergeetboek te brengen en al zijn voorslagen ter
bereiking v. dit doel droegen 't kenmerk v.
een wijze gematigdheid. Maar d. hartstochten
waren nog te hevig opgewekt, dan dat men
't oor geopend hield voor gematigde raadgevingen. Voorts trachtte hij d. herstelde, maar
toch hevig geschokte staatsregeling weer op
een vasten grond te brengen en daartoe droeg
bij een ontwerp voor, volgens 'twelk d. gewesten elk. onderling 't erfstadhouderschap
zouden toezeggen, op d. voet v.1747, een maatregel, die aangenomen werd en spoedig nog
meer kracht erlangde door 't sluiten v. een
defensief verbond tuss. Engeland, Pruison en
ons vaderland, waaraan VAN DE SPIEGEL een
groot aandeel had, zoowel als a 't provisioneel tractaat v. vereeniging, dat in Juni 1788
op 't Loo gesloten werd tuss. Pruisen en.
Engeland. d. Toestand der financien in Holland en der Oest-Indische compagnie (welke
met een geheelen ondergang bedreigd werd)
vorderde zijn grootste inspanning en bij
wist daarin eenige verbetering te brengen.
Hij trachtte een aantal misbruiken en gebreken in verschill. takken v. bestuur to verhelpen, maar word daarbtj tegengewerkt door
vooroordeel on baatzucht, terwijl d. oorlog
hem 't bereiken zijner oogmerken onmogeltjk
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rnaakte. 't Beheer der West-Indische kolonien
list vooral veel te wenschen over en, overtuigd -v. 't hooge belang dezer aa.ngelegenheid, i ustte hij niet, voordat hij elke tegenkanting had overwonnen en een geheele verandering in dat bestuur had teweeggebracht,
waarvan zich d. voordeelen niet lang lieten
wachten. Met al zijn vermogen trachtte hij
bij d. toenmalige woelingen in Europa d.
vrede to bewaren en 't kan niet ontkend
worden, dat hij inderdaad toen veel heeft
bijgedra gen tot handhaving der algemeene
rust in ons werelddeel. Nadat d. omwenteling
in Frankrijk was uitgebarsten, bespeurde hij
met bezorgdheid, dat eenige mogendheden gezind waren om d. verdere ontwikkeling en
uitbreiding v. dien geweldigen storm met
kracht v. wapenen tegen to gaan; hij waarschuwde daartegen met d. meesten ernst,
toen in 1791 't congres v. Pilnitz werd gehouden, d. memorie, daarvoor door hem opgesteld, geldt voor een meesterstuk v. staatkundige omzichtigheid. Die memorie werd
a. d. kabinetten v. Berlijn en Weenen meegedeeld, doch vond er geen ingang; niet alleen
werden zijn edele en wtjze oogmerken daardoor verijdeld, maar bovendien verklaarde
d. Fransche republiek, hoe weinig radon ze
daartoe ook had, d. oorlog a. ons vaderland, dat
hierdoor in d. grootste moeilijkheden word
gewikkeld. VAN DE SPIEGEL scheen zijn energie en zijn beleid to verdubbelen, naarmate
d. Wen hachelijker werden, ofschoon d. gewichtige diensten, welke hij d. lands bewees, door velen werden miskend, 'tgoon niet
to verwonderen was bij d. overal heerschende
verbittering on parttjschap. Toen in 1795 d.
Franschen tot in 't hart der Nederlanden doordrongen, bleef VAN DE SPIEGEL op zijn post; hij
trotseerde alle gevaren on gevoelde zich sterk
in d. overtuiging, dat hij in alles naar ear
on plicht gehandeld had. Hij werd door d.
Franschen niet alleen v. al zijn waardigheden
ontzet, maar bovendien nog maanden lang
gevangen gehouden, zonder dat men hem in
d. gelegenheid stelde, zich to verdedigen. d.
Papieren, welke men 14 hem gevonden had,
werden door een commissie onderzocht, zonder dat daze daarin eenigen grond v. beschuldiging kon vinden; men benoemde daarop
in zijn zaak een bijzonderen fiscaal, die hem
in ztjn rapport insgeltjks v. schuld yrijsprp,k,
maar niettemin voorstelde horn voorloopig
nog in verzekerde bewaring to houden, totdat
er maar licht zou verspreid zijn over eenige
punten, welke, naar 't heette, nog duister
waren gebleven. Hij werd daarop n. 't slot
v. Woerden gebracht, droeg zijn onverdiend
lot met edele gelatenheid on vond al zijn
troost in 't bijztjn v. zijn trouwe gade, die
hem met haar beide jongste zonen derwaarts
mocht vergezellen. Reeds een jaar had hij
zijn vrtjheid moeten missen en nu bleef hij
nog gedurende drie jaren to Woerden gevangen. Hij zette daar zijn letterkundige studWn voort on schreef verschill. stukken over
godsdienst, wijsbegeerte on letteren. In Dec.
1798 mocht hij eindeltjk zijn kerker verlaten;
hU begaf zich n. IJselstein, waar zijn talrijk
huisgezin gevestigd was, en bracht daar eenigen tijd in rust on vrede door, tot hem, in d.
zomer v. 1799, in vertrouwen werd medegedeeld, dat d. regeering, indien d. inval der
Russen on Engelschen op Nederlandsch gebied, waarvan gerucht ging, werkeltjk
plaats vond, heimelijk besloten had hem
opnieuw gevangen to zetten. VAN DE SPIEGEL
besloot dit gevaar niet of te wachten, dear
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hij toch niets voor 't vaderland kon doen, en
gehoor to geven a. 't verzoek v. d. erlprins
v. Oranje (later koning Willem I), dozen met
raad en daad bij to staan; hij begaf zich
daartoe n. Lingen, waar d. prins zich beyond. Hij stelde er een ontwerp v. regeeringsvorm op, geschoeid op d. leest der Unie v.
Utrecht, waarin d. gebreken, welke hij e. a.
daarin reeds hadden aangetoond, zooveel
mogelijk waren vermeden. Ook nadat d.
onderneming der Russen on Engelschen mislukt was, bleef htj to Lingen, omdat hij zich
in 't vaderland niet veilig kon achten. Ztjn
gade met een v. haar dochters vervoegde
zich daar bij horn, om hem op to beuren on
to verplegen, daar zijn gezondheid veel geleden had, zoowel door herhaalde aanvallen v.
beroerte, als omdat hij onder groote droefheid
gebukt ging. Een nieuwe aanval v. beroerte
maakte in Mei 1800 een einde a. 's mans leven.
VAN DE SPIEGEL'S naam staat met gulden
letteren in d. geschiedenis v. ons land vermeld.
Hij was een man v. veelztjdige kennis, wien
geen arbeid, geen rnoeite of inspanning ooit
to veel was on die a. 't vaderland onschatbare diensten heeft bewezen, hoewel dan
ook in die stormachtige tijden ztjn diensten
niet naar waarde werden erkend. Van zijn
pennevruchten noemen wij hier alleen d.
volgende: „Verhandeling over d. oorsprong
on d. historie der vaderlandsche rochten, inzonderheid v. Holland on Zeeland" (1769),
„Verhandeling over d. opkomst, 't gezag en d.
ondergang der aloude hooge of grafelijke vierschaar in Zeeland" (te vinden in d. werken
v. 't Zeeuwsch genootschap, 2e deel), „Historie
v. d. satisfactie, waarmede d. stad Goes on 't
eiland v. Zuid-Beveland zich begeven hebben
onder 't stadhouderschap v. prins Willem v.
Oranje, in 't jaar 1577" (1777), „Ontwerpen v. d.
Unie v. Utrecht, benevens een lijst v. ongedrnkte stukken tot d. historie v. dezelve Unie
betrekkeltjk" (1778) en „Bundel v. onuitgegeven
stukken, dienende ter opheldering der vader-

landsche historie on v. d. regeeringsvorm en
voornameltjk der historie v. d. Unie v. Utrecht,
verzameld on met eenige aanteekeningen vermeerderd" (1780 2 dln); 't 2e deel werd niet
door VAN DE SPIEGEL zelf, daarin door veelvuldige bezigheden verhinderd, maar door J.
Ermerens uitgegeven. Genoemde werken zijn
alio met 's schrijvers naam verschenen; zonder
zijn naam gaf hij nog d. volgende kleinere
geschriften uit: „Gedachten over 't samenstel
v. onze burgeritike rechtsgeleerdheid" (1777),
„Over d. armoede on bedelartj, met betrekking
tot d. prow. Zeeland on btjzonder tot d. stad
on 't eiland v. Zuid-Beveland" (1780) en „Schots
der regeerkunde, in betrekking tot hare oogmerken on middelen", een belangrijk boekje,
ten behoove v. eenige aanzienlijke jongeRoden geschreven en in 1786 in Zeeland door
hem voor eigen rekening uitgegeven. Nog
tijdens zijn leven werden, tot zijn leedwezen,
eenige gedenkschriften v. hem uitgegeven,
welke hij in 't eerste jaar ztjner gevangenschap tot ztjn verantwoording had opgesteld
on ter goeder trouw uit ztjn handen •gegeven
had; on in 't begin v. 1800 werden op gelijke
wtjze zijn memorien in 't licht gezonden,
onder d. titel „Nadenking v. eenen staatsman
wegens gin ministerie in Holland", waarin
allerbelangrijkste bijdragen tot opheldering
der geschiedenis v. 1787—'95 voorkomen. Drie
jaar na zijn dood werden nog papieren v. hem
gedrukt, zonder medeweten v. ztjn weduwe
en kinderen, on wel onder d. titel „Brieven
en negotiation v. mr. L. P. Van de Spiegel,
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als raadpensionaris v. Holland, gedurende d.
jongsten oorlog v. dezen staat met d. Fransche
republiek, waarbij gevoegd zijn vele authentieke stukken, strekkende tot beter verstand
v. dezelve brieven" (3 din); men vindt daarin
d. briefwisseling v. VAN DE SPIEGEL met een
aantal staatslieden a. buitenlandsche hoven,
v. 't einde v. 1792 tot d. aanvang v. 1795, waardoor veel licht wordt verspreid over onderscheidene gebeurtenissen uit lien tijd en
waaruit tevens blijkt, dat VAN DE SPIEGEL a.
een verwonderlijk staatkundig beleid een onkreuk bare trouw en een edel hart paarde.
Hij had nog een geschiedenis v. zijn tijd
geschreven, welke men onder zijn nagelaten
papieren gevonden heeft; maar, naar 't schijnt,
voldeed doze geenszins a. d. door horn zelf
gestelde strenge eischen, want hij heeft a. zijn
nagebleven betrekkingen geen vrijheid gelaten
om die geschiedenis in 't licht to zenden.
Een uitvoerige opgave v. 't leven en al d.
geschriften v. VAN DE SPIEGEL vindt men in
't work v. M. F. Lantshoer, „De rebus a Laur.
Petr. Van de Spiegel in Zeelandia gestis et
scriptis" (1843). Zie verder Bilderdijk, „Gesch.
des Vaderl." XII. 229 o. v,, Vervoig op Wagenaar, XLIII. 121-128, M. Siegenbeek, „De L.
P. Spiegelio, prostremo consiliario" (1824), „d.
Staakundige partijen in Nederland" (door Jhr.
mr. J. de Bosch Kemper, hfd. 12), J. De Wal,
,,Orationes academicae", prof. Vreede, „L. P.
v. d. Spiegel en zijne tijdgenooten" (4 dln,
1874—'78), en een opstel v. prof. R. Fruin in
„De Gids" v. 1876.
Spiegel (FRIEDRICH VON), een Duitsch
orientalist, geb. 11 Juli 1820 to Kiszingen.
Van 1842—'47 bezocht hij verschill. buitenlandsche bibliotheken en sedert 1849 is hij
hoogl. in d. Oostersche talon to Erlangen.
Zijn hoofdwerk is d. uitgave en vertaling der
„Zendavesta" (5 din, 1832—'68). Door d. uitgave v. d. Palitext „Kammavakya" (1841) en
d. ,.Anecdota Palica" (1815) heeft SPIEGEL d.
studio der Paliletterkunde in Duitschland ingevoerd. Van 's mans overige werken noemen
we nog „Grammatik der Parsisprache" (1851),
„Einleitung in die traditionellen Schriften
der Parson" (2 dln, 1856—'60), „Altpersischen
Keilinschriften" (2e dr. 1881), „Grammatik der
altbaktrischen Sprachen" (1867), „Eranische
Altertumskunde" (2 dln, 1871—'78). „Arische
Studien" (1874), „Vergleichende Grammatik
der alteranischen Sprachen" (1882) on „Die
arische Periode und ihre Zustande" (1887).
Spiegel v. een schip. d. Spiegel is 't
achterste gedeelte v. 't schip. Vroeger had
men algemeen platte spiegels, doch tegenwoordig vindt men ze nog alleen a. d. koopvaardijschepen, terwiji a. d. oorlogsschepen
rondo en ook elliptische achterboegen worden
gegeven. Wat d. sierlijkheid aangaat, wint
d. platte spiegel 't ongetwijfeld v. d. ronden
achterboeg; ook is er meer ruimte in 't
schip, doch daartegenover staat, wat bij
oorlogsschepen vooral niet over 't hoofd gezien
mag worden, dat d. rondo achterboeg belangrijk veel sterker is dan d. platte. Door d.
tegenwoordig voor d. groote schepen zeer
gebruikelijke elliptische spiegels heeft men
d. sierltjkheid en d. grootere ruimte der
platte met d. sterkte der rondo achterboegen
vereenigd. d. Spiegel is gewoonlijk met 't
wapen des rijks en met lbst- en snijwerk
versierd. Bij koopvaardijschepen is niet zelden
d. naam v. 't schip tegen d. spiegel aangebracht. Een opene galerij, die veelal gemeenschap heeft met d. kajuit, „westergang"
genaamd, loopt achter om 't schip heen, op
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d. hoogte v. 't halfdek, en is gevorrnd door
uitstekende deelen v. 't laatste. Ztj wordt
gesteund door knieen en is omgeven met
een hekwerk v. gedraaide stijlen. d. Platte
en elliptische spiegels zijn a. weerszijden verbreed door d. galerijen, waardoor zij voorbij
d. zijden zijn voortgezet. Bij d. ronden spiegel
gaan d. zijden in d. spiegel over en vormen ztj
voortgezette lijnen. Bij deze is d. westergang
afgebroken door d. roerkap, die uitgebouwd
is, om d. kap v. 't roar binnen boord to
laten komen.
Spiegelberg (oTTo), geb. 9 Jan. 1830 to
Peine, in Hannover, studeerde in d. geneeskunde to Brunswijk on te Gottingen waar hij
in 1853 privaat-docent word, on word benoemd
tot hoogl. in 1861 to Freiburg, in 1864 to
KOnigsberg on in 1865 to Breslau. Hij overl.
10 Aug. 1881, schreef o. a. „Lehrbuch der Geburtshilfe" en richtte met Credo 't „Archly.
fur Gynakologie" op.
Spiekeroog,
een v. d. Oost-Friesche
Waddeneilanden, gelegen tuss. d. oil. Langeroog on Wangeroog, met eon oppervl. v. 8 vk.
mijlen on 180 inw. 't Behoort tot d. Pruis.
prov. Hannover, regeeringsdistrict Aurich,
wordt 's zomers door ongeveer 700 badgasten
bezocht en heeft een station tot redding v.
schipbreukelingen.
Spielberg of Spilberger (GABRIEL), schilder, was v. geboorte een Dusseldorfer, studeerde in Holland on woonde eenigen tijd to
Utrecht. Later ward hij door d. koning v.
Spanje tot hofschilder benoemd en bracht hij
eenigen tijd to Madrid door, omstr. 1590. SPIELBERG schilderde portretten on historische voorstellingen. C. de Passe graveerde naar hem
d. zeven werken v. barmhartigheid. Zijn brooder Johan schilderde mode op glas on word
door d. hertog Wolfgang v. Gulik tot diens hofschilder benoemd. Hij leverde teekeningen
voor 't door C. de Passe gegraveerde work
„Illustrium Juliacensium Principum tabulae
genealogicae additis effigiebus" (1613).
(JOHANN),
Spielberg of Spillberger
schilder, in 1619 to Dusseldorf geb., wend door
d. keurvorst Wolfgang Wilhelm v. d. Palts
ertoe in staat gesteld zich a. d. kunst to wijden.
Hij zou bij Rubons als leerling zijn gekomen,
maar, daar deze toen juist overl., begaf hij
zich n. Amsterdam onder d. leiding v. Govert
Flink. Hij maakte er goede vorderingen on
word door d, burgemeester v. Amsterdam met
't vervaardigen v. eon schilderstuk belast.
Na eon verblijf v. zeven jaren to Amsterdam
word hij door d. paltsgraaf tot hofschilder
aangesteld on na diens dood kwarn hij in 1653
in dezelfde betrekking bij d. keurvorst Philips
Wilhelm. Hij schilderde 't portret v. dozen
on zijn gemalin. beide door Th. Matham gegraveerd, evenals 't fraaie portret v. d. predikant
Stephan Cracht to A msterdam. SPIELBERG overl.
to Dusseldorf in 1690.
Spielhagen (FRIEDRICH), een Duitsch
romanschrtjver, geb. 24 Febr. 1829 te Maagdenburg. Na eon jeugd, rijk a. afwisseling,
vestigde hij zich in 1861 to Berlijn, waar hij
thans (1894) nog leeft. Met d. roman „Problematische Naturen" (4 dln, 1861, 12e dr. 1887)
en 't vervolg erop „Durch Nacht zum Licht"
(4 dln, 1861, 10e dr. 1885) trad SPIELHAGEN in
d. rij der eerste romanschrijvers v. zijn tijd.
Van zijn overige romans noemen we nog:
„Die von Hohenstein" (1863), In Reih und
Glied" (5 dln, 1867), „Hammer und Ambos"
dln, 1872),
(5 dln, 1868), „Allzeit voran"
„Sturrnflut" (1876), „Quisisana" (1880), „Angela"
(2 dln, 1881), „Ulenhans" (1883), „Noblesse
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oblige" (1888) en „Ein neuer Pharao" (1889).
Als dramaticus oogstte SPIELHAGEN veel minder btj val. Zip voorn. tooneelstukken zUn:
„Liebe filr Liebe" (1875), „Hans und Grete"
(1876), „Gerettet" (1884), „Die Philosophin"
(1887) en In eiserner Zeit" (1891). Voorts gaf hij
uit „Vermischte Schrifton" (2 dln, 1864—'68),
”Aus meinem Skizzenbuche" (1874), „Skizzen,
Geschichten und Gedichte" (1881) en „Beitrage
zur Theorie und Technik des Romans" (1883).
ZUn „Samtliche Werke" werden v. 1875—'87
in 18 dln uitgeg., zijn „Ausgewahlte Romano"
v. 1889—'92 in 23 dln. Over hem schreef o. a.
Karpeles (1889).
Spieren zijn d. organen, welke d. beweging
der deelen bewerkstelligen. Zij worden onderscheiden in willekeurige en organische spieren.
d. Willekeurige spieren zijn die, welke d. a. d.
wit onderworpen bewegingen teweegbrengen.
Zij bestaan uit een buik en minstens twee
einden, een hoofd of oorsprong en een aanhechting. Verscheidene spieren hebben meer
hoofden of meer aanhechtingen of beide meervoudig. Bij v. d. tweehoofdige spier a. d.
bovenarm heeft twee hoofden en een aanhechting. Hoofd wordt genoemd d. verbinding
met 't vaste punt, aanhechting die met 't bewegelijke.
't Begin en 't einde der spieren bestaat uit
vezel- of bindweefsel en wordt pees genoemd;
d. buik bestaat uit dwars gestreept spierweefsel en wordt in 't dagelijksch leven vleesch
genoemd. Een spier bestaat uit spierbundels,
die door spier vezels gevormd worden. d. Geheele spier is omgeven en d. enkele bundels
onderling zijn verbonden door een laag v. fijn
bindweefsel, die sarcolemma wordt genoemd.
Behalve a. d. willekeurige spieren vindt
men ook a. 't hart dwars gestreepte spierbundels.
d. Organische spieren zijn d. spieren, welke
a. d. ingewanden, die een eigene beweging
bezitten, worden gevonden. Zij bestaan uit
lange spoelvormige cellen en vezels met
overlangsche kernen. Men vindt deze bOv. a.
d. darmen, d. maag, d. slokdarm en d. blaas.
Spiering. d. Spiering (Salmo s. Osmerus
eperlanus L.) behoort tot d. familie der zalmachtigen in d. onderorde der weekvinnige
visschen (physostomi). HU heeft gewoonlUk een
lengte v. 1,5 a 2,5 did. en is naar evendigheid
ranker dan d. zalm, doch met een grooteren
kop; d. onderkaak strekt zich zeer stark voor
d. bovenkaak uit; d. rugvin is verder naar
achteren geplaatst, d. aarsvin is langer, d.
staartvin dieper gevorkt en d. schubben zijn
grooter, maar zeer dun en licht onderhevig
a. uitvallen. d. Tanden op d. tong en 't ploegbeen zijn dik en naar evenredigheid zeer
't Kieuwvlies is v. 8 stralen voorzien.
d. Rugvin telt 11, d. aarsvin 15 tot 17 stralen.
't Lichaam v. d. spiering is nagenoeg geheel
doorschijnend en fraai zilverwit met groene
en blauwe tinten, terwijl d. kleur op d. rug
in 't grUsgroene overgaat.
Men vindt dit vischje in d. Noord- en d.
Zuiderzee, d. Oostzee en d. Witte zee, alsmede
in d. groote Zweedsche meren. In d. maanden
Mrt en Apr. trekken d. spieringen in groote
menigte d. rivieren op om kuit to schieten.
's Winters worden z0 ten onzent in een groot
aantal gevangen on gekookt of gebakken
gegeten.
Spiers (Duitsch Speyer of Speier, Fransch
Spire), d. hoofdstad v. Rijn-Beieren of d. RUnPans, gelegen nabU d. uitmonding v. d. Speierbach in d. Rijn, over welke rivier hier een
spoorwegbrug voert. Zij is d. zetel v. een
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bisschop on heeft verscheidene kerken, o. a.
d. in d. 12e eeuw gebouwden dom, die, na in
1689 grootendeels door d. Franschen vernield
to zijn geweest, in 1794 na d. herstelling ten
2en male verwoest werd; v. 1846—'58 geheel
gerestaureerd, is hij nu een der fraaiste en
grootste kerken in Romaanschen stUl v. 't
Duitsche rUk. Inwendig is deze dom versierd
met prachtige fresco's en d. sarcophagen v.
Rudolf v. Habsburg, Adolf v. Nassau e. a.
Duitsche keizers. Voorts heeft men er d.
praalgraven v. Koenraad II, Hendrik III,
IV en V, Philips v. Zwaben, Rudolf v.
Habsburg, Adolf v. Nassau en Albrecht I,
wier beeldzuilen in 't voorportaal (d. Keizershalle) zijn geplaatst. Tot d. oudheden v.
Spiers behooren ook 't Altportel (Alta
porta), d. tegenwoordige stadstoren en d.
overblijfselen v. een oud keizerlijk paleis,
waarin d. Evangelische standen in 1529 hun
protest overgaven. d. Stad telt ongeveer
18 OW inw. (voor d. eene helft Protestantsch,
voor d. andere R.-Kath.), die zich bezig houden met scheepvaart, handel en industrie,
vooral met d. vervaardiging v. papier, sigaren
en azijn. Spiers is 't oude Romeinsche
Augusta Nemetum (naar d. Nemeten, waarvan
o. a. Caesar, „de Bello Gall." I, 51, en Tacitus,
„De moribus Germanorum", 28, gewagen) en,
werd later Spira genoemd. Onder d. Frankische of Salische en d. Hohenstaufsche keizers
nam d. stad zeer in bloei toe. Ook was zij
langen tijd d. geliefde verblijfplaats v. vele
koningen en keizers, ter wij1 zij in d. 12e eeuw
een vrije rijksstad werd en v. 1513-1689 bijna
onafgebroken d. zetel was v. 't rijkskamergericht. In 1:529 werd to Spiers d. beroemde
rijksdag gehouden, waarop d. Evangelische
standen 't protest overlegden tegen eenige
voor hen nadeelige besluiten, waardoor d.
naam Protestanten ontstond. In 1688 gaf d.
stad zich a. d. Franschen over, die haar voor
hun aftocht in 1689 vreeselijk verwoestten.
Van 1801—'14 behoorde Spiers als hoofdstad
v. 't depart. Donnersberg tot Frankrijk en
in 1815 kwam.'t a. Beieren. Zie Weisz „Geschichte der Stadt Speier" (1876) en Remling
„Der Speierer Dom" (1861).
Spies of Spiets is een spear of lans (zie
dat art.).
Spiesglans, Zie grauw spiesglanserts en
rood spiesglanserts.
Spijkenisse,

een gemeente in d. Nederl.
prov. Zuid-Holland, ail. Putten, uur t. Z.
v. Schiedam, met 1800 inw.
Spijker (HENDRIK JAN), eon Nederl. godgeleerde, gab. 1 Nov. 1802 to Amsterdam en
overt. 8 Mrt 1870 to 's-Gravenhage. Om zUn
uitmuntenden aanleg door menschenvrienden
voortgeholpen, studeerde en promoveerde hij a.
d. Leidsche hoogeschool in d. theologie on werd
hij achtereenvolgens predikant btj d. Nederl.
Eferv. gemeente to Piershil (1826), Waddinxveen (1829), Dordrecht (1831) en Amsterdam
(1837), in welke laatste plaats hij gedurende
25 jaar 't evangelic verkondigde en zich een
menigte vrionden en vereerders verwierf. In
1862 benoemde Z. M. d. koning hem tot
administrateur voor d. zaken v. d. Hervormde
eerediensten (met uitzondering v. d. R.-Kath.),
welke betrekking hij in 1838 verwisselde met
dien v. secretaris-generaal. Van zijn talrUke
geschriften, voornamelijk op 't gebied v. kerk
on godsdienst tehuis behoorende, zijn er vele
met lof bekend. Voorts heeft men v. hem een
nieuwe uitgave v. Brandts „Leven en Bedrtif
v. Michiel de Ruyter" (5 dln, 1835—'37), een
„Openingsrede", gehouden ter algem. vergad.
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der Maatsch. „Tot Nut v. 't Algemeen" en
vele andere verhandelingen en redevoeringen.
Zie uitvoeriger d. Hand. der Maatsch. v. Ned.
Letterk., 1871.
Spijirerbalsem (Balsamum Locatelli). Deze
zalf werd vroeger veel en wordt thans soms
ook nog gebruikt bij kneuzingen; ook wordt
zij met goed gevolg gebezigd bij d. eigenaardige ontsteking der huid, die „winter" genoemd wordt (perniones); maar zij helpt alleen,
wanneer er nog geen opening in d. huid is. In
d. ,Pharmacopoea Neerlandica" komt zij niet
meer voor.
Spijskobalt, Zie Kobalt.
Spijsvertering (Digestio) wordt d. functie
in 't dierlijk lichaam genoemd, bij welke d.
spijs in voedende stof wordt omgezet.
Bij d. voortdurende en aanhoudende stofwisseling, die op verschill. wijzen onafgebroken in 't dierlijk lichaam plaats grijpt,
wordt zonder tusschenpoozen uit 't bloed
voedingsstof verwerkt en verbruikt. d. Plantaardige en dierlijke stoffen, welke clienen om
d. stof, die bij deze omzetting verloren is
gegaan, te vervangen, worden spijs genoemd.
d. Spijs is intusschen niet als zoodanig
geschikt om tot voeding te dienen, maar moet
vooraf een bewerking ondergaan en 't is
juist deze bewerking, die sptjsvertering wordt
genoemd.
d. Spijs ondergaat eerst hi d. mondholte
een voorloopige omzetting door haar vermenging met 't speeksel en door haar verkleining,
voor zoover zulks noodig is, door middel der
tanden en kiezen. Nadat d. spijs of drank behoorlijk vermengd is met speeksel (zie Specksel), wordt zij door een vrij samengesteld stel
spieren naar beneden geslikt (zie 6likken) en
zij komt dan verder fangs d. slokdarm door
d. maagmond (cardia) in d. maag. Hier ondergaan d. spijs en d. drank d. voorn. verandering.
d. Stollen, die in d. mondholte nog zetmeel
bevatten, worden daar tot d. glucose-omzetting
voorbereid en worden in d. maagholte door
d. pepsine en 't melkzuur in deze omzetting
ondersteund; d. eiwithoudende stollen en d.
vette bestanddeelen worden door 't zuur en
d. pepsine, met d. overige zouten, voor zoover die voor oplossing vatbaar zijn, in een
grauwe brij (thymus) veranderd en door d.
peristaltische beweging der maagwanden, bij
een niet onbelangrijke temperatuurverhooging,
dooreengemengd. Nadat deze menging en omzetting gedurende een korteren of langeren
tijd, afhangende v. d. verteerbaarheid v. d.
spijs, v. twee tot zes uur, heeft plaats gegrepen, wordt d. spijsbrij, grootendeels reeds
veranderd, naar d. onderste opening (pylorus)
der maag gedreven, terwijl intusschen 't waterige en reeds opgeloste gedeelte door d. opslurpende vaten der maag wordt opgenomen. Van
d. maag komt d. spijsbrij in d. twaalvingerigen
darm nog in aanraking met d. gal en met
't alvleeschsap; zij ondergaat daardoor eon
verdere omzetting en wordt nu bier en verder
in d. voortzetting der darmen, voor zoover
er vatbaarheid voor opname der stof en behoefte a. die opname bestaat, in d. opslurpende of chijlvaten der darmen opgenomen.
die zich alle in een groote borstbuis, d. buis
v. Aselli (ductus thoraci,us), uitstorten, welke
buis zich op haar beurt in d. linker okselader
stort en zoo d. gezuiverde voedingsstof, welke '
chijl (chylus) genoemd wordt, in d. bloedstroom
brengt.
d. Verdere omzetting der spijzen tot drekstoffen gescbiedt grootendeels in d. blinden
darm en d. dikke darmen.

Bij d. spijsvertering zijn dus voorname
vocliten: 't speeksel, 't maagsap met diens
zuur, 't alvleeschsap en d. gal, wier voorname
eigenschap schijnt to zijn door haar alkaligehalte d. rotting der spijzen to weren.
Daarenboven is een groote hoeveelheid darmslijm aanwezig.
Bij spijzen zijn drie hoofdbestanddeelen, die
tot voeding dienen, namelijk eiwithoudende
stof, vet en zetmeel of suiker, die voor omzetting in glucose vatbaar is. d. Organische
stollen, die noch suiker, noch vet, noch eiwit
bevatten of vormen kunnen, zijn ook ongeschikt voor d. voeding.
Onder d. anorganische bestanddeelen zijn
onmisbaar water, keukenzout en phosphorzure zouten (phosphaten). Doze worden voor
een groot gedeelte in d. vonn v. vloeistof in
't lichaam gebracht.
Spil, een werktuig, a. boord der schepen
in gebruik, in d. eerste plaats om ankers to
lichten (zie Anker lichten) en verder in 't
algemeen, bij 't verplaatsen v. zware fasten,
om er d. loopers der takels om te leggen.
Men onderscheidt d. gangspil, die op d. groote
schepen in gebruik is, meer plaats inneemt,
doch daarentegen toelaat meer yolk to gelijker
tijd over d. windboornen te verdeelen, v. d.
braadspi', die meer op d. kleinere en binnenvaartuigen wordt aangetrotlen, slechts een
zeer geringe ruimte inneemt, 't plaatsen v.
betrekkelijk weinig yolk veroorloott, doch bij
welke iedere man voor zich meer kracht
kan uitoefenen. Voor d. omschrijving der beide
genoemde werktuigen zie men Braadspil en
Gangspil.
Spilimbergo (IRENE Di), een voortreffeltjke
kunstenares, in 1540 to Hami geb. on door
Titiaan in d. kunst onderwezen. Zij wekte d.
verbazing diens kunstenaars door haar buitengewoon ontwikkeld talent. d. Weinige werken,
die v. haar bewaard zijn gebleven, „d. Vlucht
naar Egypte", „Noach's intocht in d. ark"
en „d. Zondvloed" voorstellende, zijn in 't
bezit v. d. graaf Fabio di Maniago to Hami
en gelijken door kracht v. koloriet en juistheid v. teekening meer op 't werk v. een
volleerd kunstenaar dan op dat v. een meisje,
dat slechts weinige rnaanden d. kunst had
beoefend. Zij overl. in 1559 op haar 19e jaar.
Titiaan heeft haar portret geschilderd, een
kniestuk; zij leunt tegen een zuil en heeft
een lauwerkrans in d. hand.
Spillenberger of Spilnberger (JOHANN),
in 1628 in Hongarije geb. on dikwijls verward
met bovengenoemden Johann Spielberg of Spillberger. Hij voltooide zijn studien to
Venetie, waar hij omstr. 1660 vertoefde. Vervolgens begaf hij zich n. Milnchen, waar hij
voor d. keurvorst 't schip, waarmee deze ore
't Starnberger meer voer, met schilderwerk
versierde. Ook to Augsburg schilderde hij voor
kerken en kleinere schilderijen voor particulieren. In 1672 werd hij tot hofschilder to
Weenen aangesteld; hij schilderde er 't portret
v. keizer Leopold I en eenige altaarschildertjen. In 1679 om d. pest uit Weenen gevlucht,
viel hij niettemin met zijn geheele gezin als
slachtoffer v. die ziekte. Eenige werken v.
hem zijn door C. Winckler, J. G. Schwab on
M. Kilzell gegraveerd, terwijl v. zijn eigen hand
eenige zeldzaam voorkomende, geestige etsen
bewaard zijn.
Spilmagen beteekent in 't oud-Hollandsch
recht d. verwanten v. moederszijde (coynati),
in tegenstelling v. zwaardmagen, d. verwanten
v. vadersztjde (agnati).
Spilman (HENDRIK), schilder en graveur,
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werd in 1721 to Amsterdam geb. Zijn meester
was A. de Haan jun. to Amsterdam. Later

vestigde deze kunstenaar zich to Haarlem,
waar NI nog in 1775 werkzaam was. Hij list
een aantal teekeningen na, voornamelijk landschappen en gezichten op gebouwen. Een zonderlinge liefhebbertj dreef hem om sommige

gebouwen to schilderen als in brand staande
en, wat opmerkeltjk mag heeten, eenige
daarvan, zooals 't landsmagazijn to Amsterdam, brandden later inderdaad af. Hij heeft
eenige prenten geetst en o. a. ook in d. manier
v. Ploos v. Amstel voor d. kleurendruk gegraveerd.
Spinachtige dieren (Arachnoidea) (d.)
maken een klasse uit onder d. gelede dieren
(arthropoda), welke zich v. d. drie andere
klassen, die der schaaldieren, der duizendpooten on der insecten, door 't gemis v. sprieten
onderscheidt. d. Kop dezer dieren is, evenals
bij d. schaaldieren, met 't borststuk tot eon
enkel deel, 't kopborststuk, vereenigd; d.
oogen, daarop geplaatst, zijn steeds onkelvoudige oogen on verscheidene in aantal. 't
Getal der pooten is bij volwassene dieren
acht; d. vorm der klauwtjes a. 't laatste lid
dier pooten is somtijds, vooral bij d. eigenlijke
spinnen, hoogst merkwaardig. 't Achterlijf
overtreft gewoonlijk 't kopborststuk in grootte,
is meestal met een weeks huid bekleed en
bevat bij enkele familien d. spinwerktuigen.
d. Monddeelen dozer dieren zijn verschillend
gevormd; btj d. meer ontwikkelde vormen
vindt men eerst twee bovenkaken, ieder met
een scherpen giftand gewapend, en dan een
paar onderkaken, ieder v. een voeler voorzien;
v. onderen is d. mond gesloten door een lip.
Bij d. minder ontwikkelde geslachten wordt
dezevorm vervangen door eensointijds geleden
en dan in- en uitschuitbaren zuiger, in welken
twee stekeltjes als dolken verborgen zijn,
welke dienen om 't deel, waaraan d. dieren
zuige nwillen, to verwonden.
Ook d. ademhalingswerktuigen zijn verschillend bij d. dieren dezer klasse. Bij alle
treedt wel d. lucht binnen door luchtgaten,
doch bij sommige wordt die lucht opgenomen
in d. kieuwen of longen, bestaande uit een
aantal zeer dunne, op elk. liggende blaadjes,
en bij andere door luchtbuizen, zonder spiraaldraad door 't geheele• lichaam geleid. Bij d.
't meest ontwikkelde vormen der spinachtige
dieren treft men een hart aan, btj d. minder
ontwikkelde niet.

d. Seksen zijn bij nagenoeg alle geslachten
gescheiden ; d. vrouweltjke individuen leggen
eieren, waaruit d. jongen voortkomen. d. Spinachtige dieren verwisselen in hun leven
eenige malen v. huid. d. Meeste soorten
leven op 't land, enkele in 't water; bljna
alle voeden zich met sappen v. andere dieren.
Men verdeelt d. klasse der spinachtige
dieren in 8 orden : d. eigenitjke spinnen, d.
schorpioenen, d. spin-schorpioenen, d. schorpioenspinnen, d. kreeftspinnen, d. beerdiertjes,
d. mtjten on d. wormmijten.
Spinazie (Spinazia oleracea). Deze algemeen bekende in ons vaderland veelvuldig
gekweekt wordende moesplant behoort tot d.
nat. fam. der Melden (Chenopediaceae). Ztj komt
in drie verscheidenheden voor, nl. als gewone,
winter en ronde of _Haarlemsche spinazie.
Spinazie v. Nieuw-Zeeland. Onder
deze benaming wordt bij ons, hoewel zelden,
d. Tetragonia expansa Ait. om haar eetbare
bladeren gekweekt. Deze plant behoort tot d.
nat. fain. der Ficofdeae of lefesembryanthemeae.
Spindler (KARL), een
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ver, geb. 16 Oct. 1796 to Breslau, overl. 12 Juli.

1855 to Bad Freiersbach, in Baden. Van zijn
talrijke werken munten d. baste (o. a. „Der
Jude" 1827, „Der Jesuit" 1829, „Der Invalide,
1831, „Der Vogelhandler von Imst" 1842 en,
„Fridolin Schwertberger" 1844) uit door levendige phantasie en verhaaltrant. Doch allengs
verviel SPINDLER, die ook een ttjdlang tooneelspeler was, tot veelschrijverij, hij gaf
zakboeken en almanakken v. allerlei soort
uit alsmede belletristische geschriften en
richtte een bibliotheek op v. vertaalde bui.
tenlandsche romans. Zijn werken werden v.
1854—'56 in 95 dln uitgeg.; een „Auswahl"
ervan verscheen in 1875.
Spindler (Film), een Duitsch pianist en
componist, in 1817 to Wurzburg, in Beieren,
geb. In 1841 vestigde hij zich als muziekonderwijzer to Dresden, waar hij tot hoogen ouderdom gevestigd bleef en vele zeer bekende
stukken, vooral voor kamermuziek, 't licht
deed zien.
Spinel is een wegens zijn glans, kleur en
hardheid uitmuntend mineraal. Zuiver doorschijnende, karmijn- of rozeroode spinellen,
gewoonlijk ook, hoewel ten onrechte, robijnen
genoemd (zie Robjn), welke 't hoogst worden
geschat en op menigvuldigerlei wijze tot
sieraad aangewend, vindt men als losse kristallen of als gerolde steentjes met robijnen en,
saffieren in 't zand der rivieren of in aangeslibde gronden, vooral op Ceylon, in Pegu,
Malabar, VOOr- en Achter-India. Spinellen,
welke in korrelig kalksteen aangetroffen
worden, vooral in Zweden en Noord-Amerika,
zijn meestal blauw, groen, onzuiver rood
of zwart gekleurd. Spinelkristallen behooren tot 't regelmatige stelsel, zeer dikwijls
komen ook tweelingkristallen voor. Scheikundig bestaat 't spinel uit een magnesiumaluminaat (Al 2 04 Mg), waarin soms wat magnesium of aluminium door ijzer vervangen is.
't Soort. gew. bedraagt 3,48 a 4,1. d. Breuk
is onvolkomen schelpachtig; d. glans speelt
tuss. glas- en vetglans en in hardheid valt
't mineraal tuss. saffier en k warts. Fraai gekleurde soorten worden dikwerf voor robijnen uitgegeven, doch zij hebben nirnmer d.
blauwachtig roode kleur on 't vuur der robijnen; daarentegen worden ze dikwijls met een
schoone roode kleur aangetroflen, die door
eon rnatige gloeiing nog verhoogd wordt, en
zij dragen dan d. naam robin-spinet. Meestal

zijn ze bleak rozerood on zij heeten dan balasrob on. Voorts onderscheiden d. juweliers nog
d. in 't blauwe schemerende spinellen, die zij
amaldien noemen, en d. geelachtig roode bestempelen zij met d. naam rubicel. Ztj worden
in denzelfden vorm geslepen als d. diamant
en d. robijn. Hun waarde hangt of v. d.levendigheid en zuiverheid der kleur on glans. In
't algemeen zijn d. spinellen zuiverder on meer
bevrtjd v. gebreken dan d. robijnen on toch
veel lager in prijs.
Spinellaa.n, Zie Noseaan.
Spinelli (PARRI DI), schilder, was d. zoon
v. Spinello Aretino en leerling v. dezan, later
v. Lorenzo Ghiberti to Florence, die hem in
d. kunst v. ciseleeren onderwees. Bij d. beworking der deuren v. s. Giovanni onder dien
meester leerde hij Masolino da Panicale kennen, wiens manier hem zoo beviel, dat hij
hem in veel dingen navolgde. In zijn proporti6n en zijn koloriet had hij echter jets oorspronkelijks, waarop Vasari d. aandacht vestigde. Zijn figuren waren grootor on slanker
dan die v. eenigen anderen schilder in zijn
Htj gebruikte warmers tinten en schil-
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derde dikker in d. verf dan d. anderen, waardoor zUn werk moor duurzaarnheid verkreeg.
Na d. dood zijns vaders keerde SPINELLI n.
Arezzo, zijn geboortestad, terug, waar hij verschill. werken uitvoerde in d. Dom, die echter
met dat gebouw in 1561 to gronde gingen.
Van zijn andere werken, to Arezzo geschilderd, zijn echter enkele behouden gebleven,
die v. een rUke verbeeldingskracht getuigen.
Volgens Vasari is SPINELLI 56 jaar oud geworden on begraven in d. kerk s. Agostino
naast zijn vader.
Spinelli (FORZORE DI), goudsmid v. Arezzo,
brooder v. laatstvermelden kunstenaar, was
leerling v. meester Cione on vooral zeer bedreven in ciseleerwerk. Vasari roemt zeer
eon bisschopsmuts met versierselen in email,
door hem gemaakt, en een bisschopsstaf v.
zilver, vroeger in d. Dom v. Arezzo. Voor d.
kardinaal Goaletto v. Pietramala vervaardigde
hij veel zilverwerk, dat later verloren is gegaan. Een reliquieenkast v. zijn hand is in d.
sacristie v. d. kerk der heiligen Laurentinus
en Pergentinus te zien. SPINELLI rnaakte,volgens Vasari, bijzonder fraaie niello's. 't Sterfjaar v. dezen kunstenaar is onbekend. Waarschijnlijk heeft hij een zoon gehad, die schilder
was en wiens werk vaak met dat v. zijn
naamgenooten wordt verwisseld.
Spinello-Spinelli, een uitstekend kunstenaar der 14e eeuw, to Arezzo gab. en deswege vaak SPINELLO ARETINO genaamd. Vasari
meldt, dat hij reeds als knaap, zonder leermeester, zich in d. kunst oefende en later,
door Jacopo Casentino onderwezen, dien ouden
meester weldra overtrof. Vroegtijdig werd hij
beroernd door zijn fresco's in d. kerk s. Niccolo
to Florence. Toen Vasari hen zag, waren zij
reeds door brand beschadigd,, later is d. geheele kerk afgebrand. Dat work had ten
gevolge, dat men SPINELLO 't schilderen v.
fresco's in d. kapel Sta Maria Maggiore opdroeg. Ook daze waren reeds in d. 16e eeuw
vernield. In andere kerken on kloosters v.
Florence waren vroeger eveneens schilderUen
v. hem to zien, die echter evenals d. fresco's,
welke men d. beroemden man in d. Dom zijner
geboortestad opdroeg, door d. tijd zijn vernietigd. Na ook nog in andere gebouwen aldaar
steeds voorstellingen uit 't leven der H.
Maagd en der Heiligen to hebben geschilderd,
word hij n. Casentino geroepen, waar bij in
1361 een schilderU voor 't hoofdaltaar der abdij
v. Camaldoli schilderde. Daarop keerde hij n.
Florence terug, waar hij fresco's in 't klooster
v. s. Miniato in Monte schilderde, die voor
d. geschiedenis der kunst zeer belangwekkend
zijn, daar zij goed bewaard gebleven en in
1840 geheel hersteld zijn. Nogmaals n. Arezzo
gekomen, vervaardigde hij er andermaal verschill. fresco's in gebouwen, die sedert afgebroken of hernieuwd zijn. Zijne Madonna's
werden vooral hoog geroemd wegens d. vrome
uitdrukking, welke Naar kenmerkte. Van.
Arezzo reisde hij weer n. Florence on vervolgens n. Pisa. Hier schilderde hij in 't
Campo Santo eenige werken, welke door
Vasari en Borghini voor zijn beste gehouden
werden. Vooral 't koloriet, dat in hun tijd
nog goed bewaard schijnt to zijn gebleven,
wordt zeer door hen geroemd. Toen SPINELLO
daze werken schilderde, was hij reeds 77jaar
oud, maar nog altoos zeer werkzaam. Hij
stond bij zijn stadgenooten in hooge ear on
schilderde voor hen in d. kerk der brooderschap v. s. Agnolo onderscheidene voorstellingen v. d. H. Micha61 in d. strijd met Satan.
Hij maalde dezen zoo afschuwelijk af, dat
IX.

SPI.

volgens d. legend°, d. worst der hel hem in d.
droom verscheen, wat hem zeer ontstelde on
hem dan ook 't leven gekost zou hebben.
Volgens Vasari was dit in 1400. Uit andere
schilderijen, onderwerpen uit d. geschiedenis
v. keizer Frederik 1 en prins Alexander III
voorstellende, welke Vasari niet schijnt gekend to hebben, blijkt echter, dat SPINELLO
nog in 1403 moet gewerkt hebben.
Buiten Italie zijn d. werken v. dezen meester zeer zeldzaam. Slechts to Miinchen on to
Berlijn vindt men er eenige a tempera en op
gouden grond geschilderd. Zij zijn alle klein
v. afmetingen. In 't Louvre is een goed
geconserveerde predella in 4 afdeelingen,
welke als 't werk v. T. Gaddi opgegeven, door
Dr. Waagen echter a. SPINELLO-SPINELLI toegeschreven wordt. S. Aretino werd in s. Agostino te Siena begraven, waar in Vasari's
tijd nog zijn graf met een Latijnsch opschrift
te vinden was. Eenige v. zijn werken zijn
gegraveerd door C. Lasinio in M. Lastri's
„Etruria pittrice ovvero storia della pittura
Toscana" (1791—'97) en in Lasinio's werk over
't Campo-Santo to Pisa.
Spinet (Epinetto, clavicordium) is d. naam
v. een snareninstrument, dat in d. 18e eeuw
werd uitgevonden. 't Wordt, evenals d. harp
en d. gitaar, met d. vingers bespeeld, doch
is thans weinig meer in gebruik en na d.
verbetering der piano's geheel door daze verdrongen.
Spinnelcoorns, een der benamingen v.
d. meidoorn of haagdoorn (zie Meidoorn).
Spinnen. d. Spinnen maken een orde
uit in d. klasse, die naar haar die der spinachtige dieren heat (zie dat art.). Zij onderscheiden zich door d. volgende kenmerken:
d. bovenkaken dragen een doorboorden tand
of haak, in welken d. uitloozingsbuis uitmondt
v. oen klierblaasje, dat een vergiftig vocht
afzondert; d. teeldeelen zijn bij d. mannetjes
in d. voelers a. d. kop geplaatst ; 't achterlijf
heeft geen ringen, is met een meestal zachte
huid bedekt en hangt door een zees klein
steeltje met 't kopborststuk samen; nimmer
zijn er meer dan vier luchtgaten, gewoonitjk
slechts twee; d. ademhaling geschiedt door
longen en bij enkele ook door luchtbuizen.
Wat 't gif der spinnen betreft, valt op to
merken, dat 't gif v. slechts zeer weinige
soorten voor d. mensch nadeelig schijnt to
zijn. Bij d. meeste spinnen ziet men bij ontleding spinselvaten, welke een vocht afscheiden, dat in d. lucht terstond verhardt en tot
spindraden wordt; daartoe wordt 't vocht door
ongeloofeltjk fijne buisjes, op d. spintepeltjes
staande, geleid. Dit spinsel dient tot een bedekking der eieren on bij vele soorten ook
tot 't maken v. webben on trechters; somtijds wordt 't in zoo'n groote hoeveelheid
afgescheiden, dat 't als nutteloos door d. lucht
vliegt en zich a. allerlei voorwerpen vasthecht; men noemt 't dan herfstdraden.
d. Spinnen worden verdeeld in twee onderorden, die der tweelongigen en die der vierlongigen.
Tot d. vierlongigen behoort:
d. Groote boschspin (Mygale avicularia), die
in Zuid-Amerika en Oost-Indic voorkomt on
met haar pooten een cirkel v. 2 dM. middelltjn
omspannen kan. Zij leeft onder boomschors
in een buisvormig spinsel; men verhaalt v.
haar, dat zij zich in West-India met colibrietjes voeden, 'tgeen echter zeer onwaarschUnltjk is.
Tot d. tweelongigen behooren:
10. d. Kruisspin (Epeira diadema), a. ieder
8
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wel bekend, daar zifdikwills, in grooten getale
voorhanden, d. lanen v. tuinen en bosschen
met haar stevige draden verspert. Haar web
is wielvormig en hangt verticaal; dikwijls
plaatst zij zich in 't middelpunt v. haar web.
Zij kan zeer lang vasten, dock heeft bij heldere en stille Augustus-dagen gewoonlijk een
bijzonderen overvloed v. voedsel. Haar eieren,
meer dan 300 in getal, plaatst zij in een cocon
v. geel spinsel; d. jongen komen in Mei uit.
2°. d. Gewone huisspin (Tegenaria domestica),
die eon horizontaal web spint in d. hoeken
v. muren, welk web v. onderen eindigt in
een a. beide zijden openen, cylindervormigen
trechter, waarin zij met d. kop naar boven zit
to loeren, totdat zich een prooi in haar net
ver wart.
3°. d. Waterspin (Argyroneta aquatica), welke
in stilstaande wateren leeft, zeer goad zwemt
en zich onder water een klok v. dicht weefsel
vervaardigt, die zij met lucht vult en in
welke zij haar cocon met eieren bewaart.
4°. d. Heidespin (Dolomedes mirabilis), die in
Aug. v. spinsel een koepelvormig gewelf vervaardigt v. d. grootte v. een vuist, in 't midden
v. welk gewelf zij haar eierzak a. eenige
draden ophangt.
50. d. Zakspin (Lycosa saccata), die haar
cocon met eieren onder tegen haar buik draagt
en deze niet dan dapperen tegenweer laat
rooven.
6°. d. Tarentula (Lycosa tarentula), v. welke
men verhaalt, dat haar beet bij d. mensch
een soort v. krankzinnigheid en dans woede
doet ontstaan, welke alleen door 't aanhooren
v. een bijzondere muziek kan genezen worden.
7°. d. Krabspin (Thomisus), die, evenals d.
krabben, altijd scheef loopt.
8°. d. Springspin (Attus), die men dikwijls
op d. kozijnen onzer vensters ziet loopen;
als zij een insect ziet, nadert zij 't langzaam
en met groote behoedzaamheid tot op korten
afstand en zij springt dan plotseling en
onverwacht op 't lijf.
Spinnen, Zie Spinwerktuigen.
Spinnewiel, Zie Spinwerktuigen.
Spinola (AMBROSiO, MARCHESE), een beroemd Spaansch veldheer, in 1571 te Genua
gab. Nadat hij zich reeds in Spaanschen dienst
onderscheiden had, wist zijn broader Frederik
Spinola, die als Spaansch admiraal een vloot
tegen d. Nederlanders aanvoerde, hem ertoe to
bewegen een korps v. 9000 man te werven en
n. d. Nederlanden to voeren. Hiermee kwam
hij bij d. aartshertog Albert v. Oostenrijk om
hem bij 't beleg v. Ostende to ondersteunen.
Doze, welke d. stad reeds twee jaar vruchteloos belegerde, gaf a. SPINOLA spoedig na zijn
aankomst 't opperbevel over 't belegeringskorps, terwill deze zich ertoe verplichtte
Ostende in elk geval in to nemen. Eerst in
Sept. 1604, nadat d. Spanjaarden 78 000 man verloren hadden, viol d. stad na een beleg v.3 jaar
en 2 maanden in zijn handen. Daarvoor word
hij tot luitenant-generaal en opperbeveihebber
v. alle Spaansche troepen in d. Nederlanden
benoemd, tot grande v. Spanje en graaf v.
Volgira verheven en v. d. uitgestrektste vol.
machten voorzien. Nu stand SPINOLA tegenover prins Maurits, zonder dat een v. beiden
eenig beslissend voordeel kon behalen. Eindeltjk dwongen verschill. muitergen in 't
Spaansche leger on 't verlies v. d. zeeslag v.
Gibraltar d. Spanjaarden tot een wapenstilstand, die in 1601& voor 12 jaren gesioten
werd. Bij 't einde v. dien wapenstilstand
kwam SPINOLA, die inmiddels in d.Palts krijg
lead gevoerd, weer in d. Nederlanden. Zijn
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eerste daad was hier d. Inneming v. Gulik,
terwij1 htj daarentegen 't hoofd stiet voor
Bergen-op-Zoom. Te Antwerpen, waar hij zijn
winterkwartieren betrok, dankte hij d. dikwijls muitende ltaliaansche troepen af, waardoor htj echter zoo verzwakt werd, dat hij in
1623 d. strtjd slechts flauw kon voortzetten.
en zich eerst in d. zomer v. 1624 stork genoeg
waande om 't beleg v. Breda to ondernemen.
Gedurende dit beleg stierf prins Maurits en
eerst 5 Juni 1625, na eon beleg v. tien maanden, opende d. vesting haar poorten. Dit was
SPINOLA'S laatste groote wapenfeit. Zijn gezondheid had veel geleden door d. moerassigen grond, zoodat hij zijn betrekking neerlegde. Daarop ging hij in 1629 als stadhouder
n. Milaan, waar hij nog d. vesting Casale be-legerde. d. Bezwaren, hem door 't Spaansche
hof in d. weg gelegd, veroorzaakten hem zooveel verdriet, dat hij 4 Sept. 1630 to Milaan
overl. SPINOLA was een groot veldheer; zijn
tegenstander prins Maurits zelf erkende zijn
talenten en verklaarde, dat hij d. tweede groote
veldheer zijner eeuw was.
Zie Strade, „De bello belgico 1640. Theatrum
Europaeum" le deel.
Spinoza (BARUCH Of BENEDICTUS DE), een
beroemd wijsgeer, 24 Nov. 1632 to Amsterdam
gab. en overl. to 's-Gravenhage, 21 Febr.1677.
Zijn ouders waren v. een voornaam Portugeesch Joodsch geslacht, dat zich in d. Nederl.
hoofdstad gevestigd had. Naar d. gewoonte
zijner geloofsgenooten werd hij grondig in d.
godsdienst zijner vaderen en in d. Hebreeuwsche taal onderwezen, alsmede in d. rabbijnsche overleveringen. Maar reeds vroog viel zijn vorschende geest zijn leermeesters
met vragen lastig, die zij niet altijd beantwoorden konden. Nadat SPINOZA. d. Talmud
bestudeerd had, werd hij nog meer in zijn
twijfel omtrent d. juistheid der onder d. Joden
en ook gedeeltelijk onder d. Christenen heerschende voorstellingen v. God, engelen en
duivelen versterkt. Dit maakte hem koel en
onverschillig voor d. godsdienst v. zijn yolk
en, daar hij zijn bedenkingen a. eenige zijner
vrienden mededeelde, die v. zijn vertrouwen
misbruik maakten, werd hij in d. synagog&
tot verantwoording zijner gevoelens geroepen.
Daar hij deze niet wilde herroepen, werd
hij onder. hevige vervloekingen met verbanning bedreigd. SPINOZA nam toen zijn
toevlucht tot eenige zijner bekenden onder d.
Christenen, zette zijn studie'n verder voort en
leerde d. Grieksche en Latijnsche talon. Zijn
leermeester daarin was d. Amsterdamsche
geneesheer Frans Van de Ende, die later - te
Parijs om zijn deelneming in staatsverwikkelingen opgehangen werd on wiens schoone en
geleerde dochter a. dit onderricht deelnam.
Daar desttlds d. Cartesiaansche wijsbegeerte
in Holland zoowel als in Frankrijk veel opgang
maakte, werd SPINOZA spoedig met d. geschriften v. Descartes bekend; daardoor besloot htt
zich meer in 't btjzonder op d.beoefehing der
wijsbegeerte toe to leggen en wat in deze over
d. methode, d. klaarblijkeltjkheid en d. zelfstandigheid gezegd werd, in zijn eigen stelset
op to nemen. Hoe meer dit bij hem tot rijpheid kwam, hoe minder smaak hij kreeg voor
zijn volksgodsdienst en d. wijsheid der Talmudisten. Hij scheidde zich eindelijk geheel v. d.
synagog° af en, omdat men hem to vergeefs
door een aangeboden jaargeld v. 1000 gulden
hiervan zocht af to houden (opdat zijn voorbeeld nog niet meer afvalligen zou maken),
zocht men hem heimelijk nit d. weg to ruimen.
Door een gelukkig toeval a. d. dolk eons sluip_

SPI.

115

moordenaars ontkomen, werd SPINOZA als een
godslasteraar uitgekreten en werd door d.
Joden op zijn verbanning uit Amsterdam aangedrongen.
SPINOZA verliet d. stad zijner geboorte om
zich stil eerst te Rijnsburg, vervolgens te
Voorburg met zijn bespiegelingen en 't slijpen
v. optische en brilleglazen bezig te houden.
Ten gevolge v. gedachtenwisseling met zijn
vrienden over d. Cartesiaansche leer gaf hij
op hun verzoek zijn eerste wijsgeerig werk
over d. „Beginselen der wijsbegeerte v. Descartes" uit (in 't Latijn met een voorrede v.
Lodewijk Meijer), waaruit bleek, dat hij d.
gevoelens v. Descartes niet zoozeer verdedigen
als wel ophelderen wilde. Later begaf hij
zich metterwoon naar Den Haag en, hoe ingetogen hij ook leefde, zijn roem verbreidde
zich toch zoodanig, dat hij met d. geleerdste
mannen v. zijn tijd in vriendschappelijke
briefwisseling kwam. Ook werd hem een leerstoel in d. philosophie te Heidelberg aangeboden, met d. belofte v. alle mogelijke vrijheid
in zijn onderwijs. SPINOZA sloeg dit aanbod
af, deels uit liefde naar rust en eenzaamheid,
deels ook wegens zijn zwakke gezondheid.
Aan d. tering iijdende, overl. SPINOZA. op zijn
45e jaar onverwacht zacht en kalm, diep
betreurd door allen, die hem kenden.
d. Geschriften, die SPINOZA zelf of zijn vrienden na zijn dood uitgaven, zijn d. volgende:
„Renati Cartesii principia philosophiae, more
geometrico demonstratae per B. de S." (1663),
„Tractatus theologico-politicus" (1670; aangezien dit zonder d. naam des auteurs uitgegekomen werk veel aanstoot verwekte, werd
't onder een valschen titel herdrukt en kwam
't ook onder een anderen titel in 't Fransch uit,
nl. „La clef du sanctuaire", 1678), „Traits des
ceremonies superstitieuses des Juifs tant anciens que modernes" (1678) en „Reflexion d'un
esprit desinteresse sur les matieres les plus importantes au salut tant public que particulier"
(1678). In 't Duitsch is 't later ook onder eon
dubbelen titel als „Spinoza's philosophische
Schriften" en BARUCH DE SPINOZA Aber heilige
Schrift, Judenthum, Hecht der hochsten Gewalt
in geistlichen Dingen" (1787) verschenen. Voorts
BARUCH DE SPINOLA „Opera posthuma" (1677),
waarin d. volgende geschriften voorkomen:
10. „Ethica more geometrico demonstrata", 2°.
„Tractatus politicus", 3'. „De intellectus emendatione", 4°. „Epistolae doctorum quorumdam
virorum ad. B. d. S." en 5". „Compendium
gramatices linguae hebraeae". Dit zijn d. echte
werken v. SPINOZA. Men heeft soms andere
geschriften, als „Lucii Antistii Constantis de
jure ecelesiasticorum tractatio" (1665) en „Philosophia sacrae scripturae interpres" (1660), a.
hem toegeschreven. doch zij zijn waarschijnlijk v. zijn leerling Lodewijk Meijer of komstig.
Wat d. wijsbegeerte v. dozen scherpzinnigon
denker betreft, SPINOZA stelde zich evenals
Descartes tot grondstelling, niets voor waar
to houden, wat hij niet met voile zekerheid
als zoodanig erkend had. Hij bediende zich
daartoe evenals zijn voorganger v. d. wiskundige methode (more geometrico) tot samenstelling v. zijn wijsgeerig stelsel, waarin uit
een bewijsbaar Godsbegrip d. grondbeginselen
v. 's menschen zedelijke verplichtingen kunnen
afgeleid worden en dat hij daarom „Ethica"
noemde. d. „Ethica" of zedenleer v. SPINOZA
was dus eigenlijk een metaphysica, die tegelijk
natuur- zoowel als een zedenleer was, zoodat
d. laatste uit d. eerste voortvloeit.
SPINOZA stelde met Descartes d. algemeene
zelfstandigheid, die als oorzaak v. zich zelf
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(causa sui) bestaat, als grondslag v. alles. Deze
zelfstandigheid heeft een noodzakelijk bestaan
en kan niet dan door 't begrip v. haar zelf
begrepen worden. Er is dus maar eOne zelfstandigheid on doze is God, 't oneindige zijn
zelf, met d. oneindige eigenschappen (attrib itten)
v. uitgebreidheid en denken. d. Bijzondere
dingen, 't eindige zijn slechts afwisselende
(ontstaande en vergaande) wijzigingen (modi
s. accidentia) v. 't oneindige zijn. Volgens doze
grondstelling is d. oneindige zelfstandigheid
alleen wezenlijk bestaande en d. bijzondere
dingen zijn slechts d. oneindige wijzigingen v.
haar oneindige eigenschappen. Zoo spruiten
uit d. oneindige uitgebreidheid d. wijzigingen
v. beweging en rust voort, .welke wij a. d.
lichamen toekennen, on uit 't oneindige denken
d. wijzigingen v. 't verstand en d. wil, dien
wij a. d. ziel toeschrijven. Zoo ligt er dus a.
't lichamel(jke d. oneindige uitgebreidheid en
a., alle gedachten 't oneindige denken ten
grondslag, die beide, onafscheidelijk verbonden, d. eenige oneindige zelfstandigheid of
God uitmaken. Met andere woorden: alles
wat is, lichaam of ziel, is in en door God of
God is d. eenige en immanente oorzaak v.
alle bijzondere dingen, d. natura naturans,terwijl 't geheel dozer voorbtjgaande dingen d.
natura naturata is. Dit alles ontwikkelt zich
noodzakelijk uit God, omdat 't een noodwendig
gevolg v. Zijn wezen is. Doze noodzakelijkheid
is tevens d. hoogste vrijheid, omdat Gods
wezen on werken door geen ander wezen
en werken bepaald of begrensd kan worden.
Hieruit blijkt, dat 't stelsel v. SPINOZA niet
atheistisch, maar wel panthelstisch is, terwijl
hij daarin ook tot d. gevolgtrekkingen kwam,
die 't eigenaardige v. dit gevoelen uitmaken,
zooals 't aannomen v. een volstrekte (absolute) noodzakelijkheid en opheffing der zedelijke wilsvrtjneid en daarmede v. 't wezenitjk
onderscheid toss. good en kwaad, tuss. recht
on onrecht. Wel zegt hij, dat in d. levendige
on innerlijke kennis v. God onze hoogste zaligheld bestaat en dat wij, hoe meer wij God
leeren kennen, des to meer geneigd zullen
zijn om Gods wil to doen, omdat dit ons ware
geluk on d. zedelijke vrijheid is, die a. d. mensch
kan toegeschreven worden. Hierin maakte zich
SPINOZA a. een inconsequentie schuldig, hoe
consequent hij ook anders was, want noch
God, noch d. mensch heeft in zijn stelsel een
vrijen wil, alles vloeit uit noodzakelijkheid
voort evenals d. eigenschappen v. een meetkundige figuur. Alles is door vaste wetten uit
't wezen v. d. oneindige zelfstandigheid of God
onherroepelijk bepaald. 't Natuurlijk on zedelijk
kwaad blijft voor ons altijd een raadsel, dat
door 't pantheisme evenmin als door 't thoisme
voldoende kan worden opgelost. Men kan dus
tegen SPINOZA. d. bedenking maken, dat zijn
stelsel geen ware zedelijkheid toelaat, ofschoon
hij, zelf zedelijk zijnde, doze daarin een plaats
wilde geven. 't Is onjuist en onrechtvaardig
SPINOZA een atheist en godloochenaar to
noemen; hij was zulks niet in d. theoretischen
en nog veel minder in een praktischen zin.
SPINOZA was als diepzinnig denker zijn eeuw
ver vooruit, waardoor hij in zijn leven en na
zijn dood geruimen tijd miskend en gelasterd
word, zoowel door wijsgeeren als godgeleerden,
die niet op d. hoogte stonden om hem to
begrijpen. Hij list weinige, doch zeer ijverige
leerlingen na on had in 't geheim vele aanhangers, die echter uit hoofde v. d. banvloek,
over hem uitgesproken, geen school konden
v ormen. Lang was 's mans nagedachtenis veracht, ja nagenoeg vergeten, doch a. 't einde
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der 18e en vooral in d. 19e eeuw werd daze
in al haar eer hersteld. Door mannen als Lessing, Goethe en Schleiermacher als een heilige
vereerd, was SPINOZA later d. vader der stelsels
v. Schelling en Hegel, die 't speculatieve
pantheism° veel ingang hebben verschaft.
Nederland mag zich erop beroemen een der
grootste denkers onder d. nieuwere wilsgeeren te hebben voortgebracht, hoewel na
zUn verscheiden d. Nederl. vertaling ztjner
werken door 's lands Staten blj een scherp
plakkaat verboden werd. d. Gezamenlijke
werken v. SPINOZA zUn blj herhaling uitgegeven en vertaald; wij noemen slechts d. uitgaven v. Paulus (Jena 1803), Bruder (Leipzig
1846) en Van Vloten (Amsterdam 1862). d.
Laatste gaf ook een levensbeschrijving v. d.
grooten wijsgeer lit (Amsterdam 1862). In
1880 heeft men te 's-Gravenhago een monument
ter eere V. BARITCH DE SPINOZA onthuld.
Spint (Alburnum). Zooals bekend is,
onderscheidt men in onze gewone boomen
't eigenlOke hout of kernhout en 't weekhout of
spint (zie Hout). 't Spint nu is 't jongste, nog
niet volvormde hout, waarin 't vooral in d.
nazomer overgaat, om welke reden men
gewoon is 130 ons d. boomen in d. winter
to vellen, waardoor zij meer waarde verkrUgen. Ofschoon 't spint weeker, saprijker,
bleeker en minder duurzaam is, ztjn d. beide
afdeelingen v. 't hout in d. regel niet door
scherpe grenzen v. elk. gescheiden, maar
gaan zij langzamerhand In elk. over. In 't
algemeen is d. omvang v. 't spint des te
aanzienlijker, hoe zachter en minder dicht v.
weefsel een zekere soort v. hout is. Dikwigs zijn 't spint en 't kernhout door hun
kleur v. elk. onderscheiden, zooals biJv. bij
d. iep en d. spar en vooral bij d. buks, die
een bruinroode kern en een geelachtig spint
bezit. Bjj 't ebbenhout wordt zelfs d.donkerzwartbruine kern door scherp begrensde
witte spint-lagen omgeven.
Spinvverktuigen. d. Kunst v. 't woven,
waaraan die v. 't spinnen klaarbltjkelijk is
voorafgegaan, klimt op tot d. vroege oudheid.
d. Oudste, ons bekende geschiedenis der
Egyptenaren doet ons dat yolk kennen als
ervaren in 't spinnen en weven; men vindt
daarin 't vervaardigen v. wollen stotten, met
al d. daartoe vereischte hulpmiddelen, in
bilzonderheden omschreven. Ook bij d. PhoemciOrs bloeide d. kunst v. 't spinnen en woven
en Homerus stelt haar in ztjn zangen voor
als een handwerk der Sidonische vrouwen,
waarin daze zeer uitmuntten. In Griekenland
maakte 't spinnen en weven d. hoofdarbeid
lit der aanzienlijke vrouwen, waarin zij door
haar slavinnen werden btjgestaan. 'tZelfde
kan ook gezegd worden v. d. Romeinsche
vrouwen. Ten tilde v. Karel den Groote was
't spinnen en woven, doch voornamelijk 't
eerste, d. bezigheid v. alle vrouwen, v. d.
vorstin of tot 't geringste meisje toe; zoo
zelfs, dat d. stof, waarmee d. kaiser gekleed
was, door zijn gemalin en dochter gesponnen
was. Ook bestonden to dien Aide in Duitschland vrouwengestichten voor 't spinnen en
woven en waren 't voornameljjk d. kloosters,
zoowel v. monniken als v. nonnen, waar a.
die kunst een belangrijke uitbreiding word'
gegeven. d. Opkomst der steden en 't afschaffen
der lltfeigenschap gaf a. dozen tak der niperheld nieuw leven, doordien d. werlitalinheid
v. 't spinnen en weven zich meer dan emigre
andere leende om lUfeigenen tot een ,vrijen
en zelfstandigen burgerstand to verheffen, en
vele steden zip door d. wol- en linnenweven
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tot aanzien en rUkdom gestegen. Onder d.
Nederlandsche steden, die, vooral in d. 12e,
13e on 14e eeuw, door d. wol- en lakenweverUen bloeiden, komt a. Utrecht en
Nijmegen een eerste pleats toe, terwUl ook
Friesland en Zeeland daaraan in ruime mate
d. welvaart, die ztj deelachtig werden gedurende d. Middeleeuwen, to danken hadden.
Te Brugge, in Vlaanderen, verschafte 't lakenwoven ten tijde v. Ain hoogsten bloei onderhoud a. 50000 menschen en werden d. lakenwevers, die zich boven andere burgers
rijkdom en aanzien verwierven, in d. 12e
eeuw een invloedrtjk en overmoedig yolk
genoemd, dat een krachtigen steun opleverde
voor 't stedeltjk bestuur tegenover d. patriciers, wanneer dezen d. burgerlijke vrijheid
wilden aanranden. Niettegenstaande d. menigvuldige oorlogen, die op 't laatst der Middeleeuwen gevoerd ztjn, bleven niet slechts d.
spinne- en weverijen in stand, maar ondergingen zlj nog gaandeweg verbeteringen.
Onder d. voorn. uitvindingen, die d. 16e eeuw
en later kenmerken, behooren genoemd to
worden die v. 't spinrad, dat door Johan
Jurgens in 1530 werd uitgedacht, en die v. d.
snelspoel, die Johan Kay in 1757 a. 't weefgetouw toevoegde.
d. Grondstoffen, v. welke bij 't spinnen gebruik gemaakt wordt, worden uitsluitend in
't planten- en 't dierenrijk gevonden. Wel is
waar heeft men 't middel aangegeven om v.
glas en metalen draden to spinnen en daze
tot zeer fijne weefsels to vereenigen, doch
zij dienen hoofdzakelijk tot 't vervaardigen v.
voorwerpen v. smaak en tot bekleeding, niet
v. kleedingstoffen.
d. Oudste grondstof, die men tot dTaden
spon, was d. wol v. 't schaap.Talnke kudden
schapen, met kostbare wol bedekt, weidden
ten tijde der grootheid v. Sidon v. d. grenzen
v. Achter-India tot a. d. kusten der Middell.
zee on op d. bergen v. Tibet en Kasjmir. 't
Zijdeachtige haar v. d. Tibet-bok was toen
reeds wijd on zijd beroemd on nog is d.schapenwol (naast 't katoen, 't vlas on d. hennep)
onder d. voor d. nijverheid belangrijkste stoffen to tellen. Behalve 't schaap leveren v.
't dierenrijk ook d. lama, verschill. soorten
v. geiten in Uerzi6, Tibet on Zuid-Amerika,
d. kameel, 't paard, d. haas, 't kontjn,'t rundvee en d. bond d. tot 't spinnen en woven
noodige grondstoffen. In 't plantenrtjk staat
't katoen bovenaan; daarop volgen 't vlas en
d. hennep on eindeltjk nog een reeks v. tot
spinnen minder geschikte stoffen (plantenstengels, boomschors, twijgen, takken, bladeren, vruchten on bloesems), die nog voortdurend aangroeit; v. daze zljn sommige eerst
later bekend geworden en die zullen wellicht
meer waarde verkrUgen, wanneer men meer
tot d. kennis v. haar bijzondere eigenschappen zal zUn doorgedrongen en d. wijze v.
bewerking nader sal hebben leeren kennen.
Nog moat genoemd worden d. zijde. d. ZUdeworm verschilt hierin v. d. bovengenoemde
dieren, dat ztj d. stof tot een draad gesponnen levert en dus als 't ware een spinmachine vormt, met welke d. voorbereidende
werkzaamheden volbracht worden, waardoor
men draden verkrijgt, waaraan er terstond
4 of 5 tot een hoofddraad kunnen vereenigd
worden.
A.angaande d. uitvinding v. d. spinwerktuigen bestaat nog al eenig verschil v. mewling.
d. Egyptenaren kennen d. eer daatvan toe a.
d. godin Isis. d. Chineezen a. bun keizerin
Bao, d. Lydiers a. Arachne, d. Grieken a. d.
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godin Minerva, d. Peruanen a. Mama-Oella,
d. echtgenoote v. Manko Kapak en d. Duitschers, en dit zal wel 't waarschijnlijkst zijn,
althans wat betreft 't samenstellen v. d.
eersta bruikbare machine, a. d. steenhouwer
en beeldsnijder Johan Jurgens, die in 1330
in 't dorp WatenbUttel (bij Brunswijk) leefde.
't Handspinnewiel, dat, toen Jurgens met
zijn uitvinding optrad, in gebruik was, doch
nu zeldzaam meer wordt aangetroflen, bestaat uit een rad, dat net d. rechterhand in
beweging wordt gebracht en gehouden. 't
Rad werkt door tusschenplaatsing v. schijven
op een ijzeren spil, die daardoor een wentelende beweging verkrijgt en client om d. d•aden ineen to draaien en op te winden. 't Uittrekken v. 't vlas of d. wol wordt daarbij
met d. linkerhand verricht.
Jurgens bracht daarvoor in d. plaats 't
voetspinnewiel. 't Voorn. gedeelte v. zulk
een werktuig is in d. onderstaande of beelding voorgesteld; a b is d. beweegbare ijzeren
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spil; zij rust mot d. uiteinden in pannen.
Met haar is verbonden eon houten vleugel
met haakjes. Op d. spil is een spool (f) geschoven met een schtjf (g), die door 't koord
zonder einde i met 't rad h is vereenigd en
v. dit beweging ontvangt. d. Draad gaat bij
a in d. spil, komt daaruit bij e weer te voorschijn, is verder over een der haakjes v. d.
vleugel geleid en a. d. spoel vastgemaakt.
't Rad wordt met eon voettrede in beweging
gebracht; naar mate d. draad meer of minder
gespannen is, zal d. vleugel, tztj met d. spoel
even snel worden rondgevoerd, 'tztj langzamer rondgaan of zelfs geheel blijven stilstaan. Bij d. spinwerktuigen met dubbel
snoer is 't vluchtrad door een tweede koord
zonder einde vorbonden met d. spinschijf, die
a. d. spil is gehecht. Door d. afrnetingen der
schijven to wijzigen kan men d. betrekkeltIke
snelheden v. d. spoel en d. vleugel naar goedvinden regelen. Met doze hulpmiddelen heeft
't spinnen langen tijd met menschenhanden
plaats gevonden. Eerst in d. tweedy helft der
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18e eeuw is 't tijdperk voor d. machinale
spinnerij aangebroken. Door d. uitvinding en
invoering der werktuigelijke spinners stonden
wel een aantal hand- en voetspinnewielen
stil en werd daardoor tijdelijk a. velen 't
brood ontnomen; doch grooter voordeelen
kwamen daarvoor in d. plaats, doordien d.
spinne- en weverijen in korten tijd tot een
hoogte werden opgevoerd, waarvan men bij
andere takken v. industrie te vergeefs naar
een voorbeeld zal zoeken.
In 1738 vond John Wyatt een spinwerktuig uit, waarvoor hij met Lewis Paul
octrooi verkreeg, met achter elk. liggende
cylinders, die met ongelijke snelheid werden
rondgevoerd en op welke d. draden, eerst na
herhaalde uitrekking door d. rondloopende
spillen, werden ineengedraaid. In 1742 was
zulk een werktuig met 250 spillen te Birmingham in working, dat door tien meisjes bediend en door twee ezels gedreven werd.
Deze en dergelijke spinmolens bleken alras
onvoldoende to zijn en werden uit dien
hoofde na korten tijd weer ter zijde gesteld.
d. Behoefte a. vermeerdering v. spinnerijen,
bij 't bestaande gebrek a. handen, was omstr.
1760 in Engeland zoo dringend, dat er verscheidene, ofschoon vergeefsche pogingen
werden aangewend om daarin te voorzien.
Eindelijk gelukte 't a. James Hargreaves in
1767 een tamelijk ruwe spinmachine tot stand
to breftgen, a. welke hij ter eere zijner dochter
d. naam Spinning Jenny (zie mulebank) gaf,
welke benaming tot heden behouden is gebleven. In d. beginne had deze machine slechts 8
spillen, doch na korten tijd word zij zoodanig
verbeterd, dat eon meisje voldoende was om 80
tot zelfs 120 spillen to bedienen. Hargreaves
oogstte d. vruchten niet zijner uitvinding; d.
werklieden, die door d. machinale spinnerijen
v. arbeid beroofd waren, vernielden zijn werktuigen en noodzaakten hem tot d. vlucht n.
Nottingham; doch ook daar vervolgde hem
't ongeluk en hij eindigde er zijn leven in
't werkhuis in kommervolle omstandigheden.
Bijna gelijktijdig begon Richard Arkwright
zich toe to leggen op d. verbetering der spinmachines. Atherson to Liverpool ondersteunde
hem geldelijk, doch, wijl htj vreesde een gelijk
lot to zullen ondergaan als zijn voorganger,
vestigde hij zich dadelijk to Nottingham en
voltooide htj daar zijn spinraam, meer bekend
onder d. benaming spinning frame. d. Spinmachine v. Arkwright is een vereeniging v.
d. vroeger genoemde cylinders v. Wyatt en
d. vleugelspil v. 't door Jurgens uitgevonden
vlasspinnewiel. d. Machine werd door water
in beweging gebracht en verkreeg daarvan
d. benaming water-spinmachine, terwtjl op 't
daarmee gesponnen garen d. naam watergaren of watertwist is toegepast.
Nog vOOr 't a. Arkwright verleende octrooi
voor 15 jaren, dat in 1784 eindigde, voorbtj
was, vond Crompton, een wever van Bolton,
in 1775 zijn Mule-Jenny uit. Doze bestond
uit een vereeniging der rekcylinders, oorspronkelijk v. Wyatt, doch later bij d. waterspinmachine aangewend, met d. spilmolens
der Jennymachine. Doze staat achter bij die
v. Arkwright, in zoover•e, dat er in 'tzelfde
tijdsverloop aanmerkelijk minder wordt afgesponnen; daarentegen heeft zij boven d.
laatstgenoemde 't voordeel, dat zelfs d. fijnste
draden, die bij 't wikkelen op d. spoelen
zouden broken, ongeschonden blijven. Oorspronkelijk word 't werktuig v. Crompton met
d. hand in beweging gebracht; in 1792 echter
vond William Kelly, v. Glasgow, een werktuig
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uit, waardoor een kind twee dergeltjke
machines, to zamen met 600 tot 800 klossen,
in beweging kon houden. Naderhand beyond
men, dat btj d. voltooiing v. 't spinsel uitrekken v. d. draad daaraan een hoogere
volkomenheid gaf. Dit geschiedt op een
daartoe bepaaldelijk ingerichte mule-Jenny,
in dier voege, dat d. draad slechts weinig
gedraaid wordt, zoodat d.rekking mogelijk
bligt en 't a fbreken verhinderd wordt. Behalve d. genoemde hoofdverbeteringen in d.
werktuigeltjke spinners Alt, er gaandeweg
nog andere, d. btjzondere deelen betreffende,
aangebracht, waardoor langzamerhand d. afgeleverde hoeveelheden garen belangrijk yen
meerderd en d. prijzen der garens aanmerkelijk
gedaald zijn.
Het zou ons hier te ver leiden, d. inrichtingen en verbeteringen der verschill. spinmachines in btjzonderheden te omschrijven.
In ,'t Boek der uitvindingen, ambachten en
fabrieken" (5e dr.), uitgegeven te Leiden bij
A. W. Sijthoff, vindt men dit onderwerp vrij
uitvoerig behandeld en met d.noodige figuren
toegelicht; d. aandachtige lezing daarvan geeft
een juist overzicht v. d. voortgang, dien doze
tak v. industrie in d. 19e eeuw gemaakt heeft,
en v. d. hoogte, waarop hij zich tegenwoordig
bevindt,
Intusschen is 't noodig hier nog eon omstandigheid te vermelden, die grooten invloed
heeft gehad op 't spinnen v. andere vezelstoffen dan katoen en meer bepaaldelijk v.
't vlas. d. Katoenspinnerij had daartoe d. weg
gebaand; nochtans ontstonden er uit d. lange,
harde vezels zwarigheden, die zoo gemakkelijk
niet te overwinnen waren. Waarschijnlijk zou
d. oplossing nog langen tijd uitgebleven ztjn,
had niet Napoleon I ten tijde v. 't continentaalstelsel bij decreet v. 7 Mei 1810 een buitengewoon hooge premie op d. inachinale vlasspinnerij uitgeloofd. d. Franschman Girard
hield zich gedurende d. jaren 1810 tot 1818
onafgebroken bezig, zoowel met d. samenstelling v. voorbereidingswerktuigen tot d. vlasspinnerij als met die v. een fijnspinmachine, en
legde daardoor d. grondslag tot 't nog heden
gevolgde beginsel der vlasspinnerij. 't Droeg
echter eerst rtjpe vruchten, nadat 't op
Engelschen bodem was overgebracht, 'tgeen
omstr. 1820 plants had.
d. Bewerkingen, die 't ruwe katoen moat
ondergaan, voordat 't als garen in d. handel
gebracht ken worden, zijn d. volgende:
a. 't Reinigen en losmaken v. 't katoen.
Daardoor worden 't stof en andere onreinheden verwUderd en krUgen d. ineengeperste
vezels haar elasticiteit terug.
b. 't Kaarden of krassen. Daardoor worden
d. nog achtergeblevene onreinheden verwtJderd en voornameltjk d. vezels tot lange
en smalls strooken evenwijdig uitgelegd.
c. 't Uitrekken der onder b genoemde strooken. Daardoor wordt d. ligging der vezels
verbeterd en, door 't doubloeren v. verschill.
strooken, a. d. draden een meer gelijkmatige
dikte gegeven.
d. 't Voor- of grof-spinnen. Daardoor worden
d. strooken verder uitgerekt en in draden
veranderd, die een langzame draaiing ondergaan en nog voor meer uitrekking vatbaar ztjn.
e. 't Fijnspinnen: Daardoor worden voorgesponnen draden, door herhaald uitrekken en
sterker ineendraaien, in gereed garen v.
verschill. fijnheid veranderd.
f. 't Haspelen, sorteeren on verpakken der
garens.
d. Verschill. daartoe vereischte werktuigen
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ztjn iri 't genoemde work beschreven. Dergelijke bijzonderheden betreffende d. ztjdespinnertj en d. spinnerij v. andere grondstoffen vindt men daar ook opgegeven.
Spire (JOHANNES DE), was een Duitsch
boekdrukker, die niet lang na d. uitvinding
der drukkunst haar 't eerst n. Veneti6 overbracht, waar d. „Brieven" v. Cicero 't eerste
work waren, dat hij er in 1469 drukte. Deze
uitgave behoort, evenals d. spoedig daarop
gevolgde „Natuurlijke Historie" v. Plinius,
tot d. grootste typographische zeldzaamheden.
Zie Denis, „Suffragium pro Johanna de Spira,
primo Venetorum typographo" (1794).
Spiraal. Er bestaan verscheidene ltjnen,
die dozen naam dragon. d. Belangrljkste ztjn
d. spiraal v. Archimedes, d. hyperbolische spiraal
on d. logarithmische spiraal. Deze zijn al le
vlak, d. i. elk der ltjnen ligt geheel in oen
plat vlak.
Men kan zich 't ontstaan der eerste op d.
volgende wijze voorstellen: een onbepaalde
rechte lijn wentelt om haar een uiteinde met
een eenparige hoeksnelheid; to gelijker tijd
beweegt zich een punt, uitgaande v.'t aspunt,
insgeltjks met een eenparige snelheid, langs
d. genoemde lijn; dit punt zal, gedurende die
dubbele beweging, verschill. standen innemen,
die alien to zamen d. spiraallUn zullen uitmaken.
d. Vorm der spiraal v. Archimedes hangt
at v. d. verhouding v. d. snelhejd, met welke
't punt zich langs d. draaiende lijn beweegt,
tot d. hoeksnelheid, die daze lijn heeft. Deze
verhouding is voor elks spiraal eon constante.
In poolcoOrdinaten is haar vergeltjking
r =CT,
waarin C d. genoemde constante is en r on
cp d. coOrdinaten zijn.
d. Hyperbolische spiraal heeft tot vergelijking in poolcoordinaten
rq) = a,
waarin a een constante is. Ztj heeft een
asymptoot evenwijdig a. d. rechte lljn, v.
welke of d. hoeken cp gemeten worden, en
blijft steeds a. den zUde v. die asymptoot.
Een asymptoot is een raaklljn in een punt
op oneindigen afstand; meestal ligt zoo'n
raakltjn ook geheel op oneindigen afstand en
dan is v. asymptoot geen sprake. Maar bij
sommige kromme lijnen is die raaklijn in 't
eindige en dan heat zij asymptoot (hyperbool,
hyperbolische spiraal).
d. Logarithmische spiraal heeft in poolcoordinaten tot vergelUking
r = aq),
waarin a weer een constante is. Zij heeft
geen asymptoot, evenmin als d. spiraal v.
Archimedes, maar nadert in oneindig veal
omdraaiingen tot d. pool. Haar belangrijkste
eigenschap is, dat zij alle rechte ltjnen, die
door d. pool gaan, onder een constanten hook
snijdt.
Spirdingmeer of Schnardewiemeer,
een 117 M. hoog gelegen meer in 't Pruis.
regeeringsdistrict Gu mbiun en, met een oppervl.
v. 118 vk. KM. 't Ontlast zijn water door d.
Pissek in d. Narew en omvat vier eilanden,
waarvan eon 't in 1784 door Frederik d. Groote
aangelegde fort Lyck draagt.
Spiritisme noemt men 't geloof, dat d.
stotrelijke wereld met d. wezens v. een onzichtbare wereld en met d. geesten der afge-
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storvenen in rechtstreeksch verband staat.
Door d. tegenwoordigheid v. een zoogen.
medium hebben niet zelden wonderlijke verschijnselen plaats, welke worden toegeschreven a. d. werking v. onzichtbare wezens, die
to beschouwen zijn als geesten v. afgestorven menschen. d. Media zijn in 't dagelijksch
!even gewone rnenschen; zij zijn zich zelf
niet bewust vanwaar zij bun vermogen
hebben. In d. onderzoekende gezelschappen
worden zij door d. onzichtbaren aangewezen.
d. Spiritistische onderzoekers vereenigen zich
gewoonlijk ten getale v. 3 tot 10 personen;
zij zetten zich neer rondom een tafel, waarop
zij d. vlakke handen leggen. Deze houding is
meestal noodig, om d. verlangde verschijnselen to doen plaats hebben. Er zijn vele soorten v. media, o. a media, waardoor d. voorwerpen zich bewegen, zonder aanwending v.
eenige werktuigelijke kracht; voorts hoort
men kloppingen op d. tafels, tegen d. lumen,
tegen d. zolder, op d. vloer enz. erder zijn er
schrijvende media, die gedachten mededeelen
over onderwerpen, hun geheel onbekend,
zelfs talon, die zi.j niet verstaan. Van onkel°
media heet het, dat zij geschriften kunnen
doen ontstaan, rechtstreeks door 't onzichtbare vermogen geschreven. Ook heeft men
sprekende media, die geheele redevoeringen
houden over hun onbekende onderwerpen.
Andere media wederom doen muziekinstrumenten bespelen door onzichtbare handen.
Bij gebrek a. schrijvende media worden d.
antwoorden gegeven door kloppingen, naar
een daartoe overeengekomen wijze.
In 1847 hoorde d. beer Weckman in 't dorp
Hydersville, staat New-York, 's nachts a. zijn
zijkamer kloppen; hij opende, doch zag niets.
Dit verschijnsel herhaalde zich gedurig,
waarom hij zijn woning verliet. Daarna word
't huis bewoond door Dr. John Fox, met
vrouw en twee dochters v. 12 tot 15 jaar.
Ook doze familie werd door 't onzichtbare
vermogen voortdurend geplaagd, totdat d.
meisjes in 't klappen met d. handen een
middel vonden om met d. onzichtbare woorden to kunnen wisselen. Daartoe word door
41. zusters 't alphabet opgelezen en klopte
d. onzichtbare twee slagen, als d. letter genoemd werd, die noodig was tot 't samenstellen v. d. woorden, die moesten geschreven
worden. Later werden d. schrijvende media
bekend, wier handen door onzichtbare krachten worden bestuurd.
In Amerika heeft 't spiritisme zich in weinige jaren zoo uitgebreid, dat d. spiritisten
a. d. wetgevende macht verzochten, een oftcieel onderzoek in to stellen, ten einde d.
waarheid der spiritistische feiten to beoordeelen en a. 't licht to brengen; hieraan is
echter geen gevolg gegeven.
In 1853 werd 't spiritism° ook in Europa
algemeen uitgeoefend, maar grootendeels bij
wijze v. vermaak, onder d. naam tafeldans.
Weldra verschenen ook hier d. schrijvende
media; in 1854 e. v. bezocht 't vermaarde
medium D. D. Home Frankrijk e. a. staten v.
ons werelddeel. In 1858 gar hij ook een bezoek
a. Amsterdam on 's-Gravenhage. d. Verschijnselen, die zijn tegenwoordigheid teweegbracht, gaven over 't algemeen d. overtuiging,
dat er noch bedrog noch zinsbegoocheling
plaats had. Dit bevestigde zich later, toen
ook door andere media, to onzent ontdekt,
dergelijke verschijnselen werden voortgebracht.
In Nederland, zoowel als overal elders in
d. beschaafde wereld, is en wordt't spiritism°
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door vele weet- en nieuwsgierigen onderzocht
en merkwaardig is d. indruk, dien zijn verschijnselen teweegbrengen bij allen, die ze
bijwoonden in eigen familie of elders, waar
men geen bedrog vermoeden kan. Bijna alle
schrijvers, die d. zaak onderzochten en d.
manifestation bijwoonden, verklaren eenparig,
dat zij in waarheid plaats hebben. Over d.
oorzaak nochtans bestaan verschill. zienswijzen. Vele schrijvers meenen, dat d. geesten
der afgestorven menschen zich op die wijze
a. ons openbaren; anderen, dat d. mensch
nog onbekende eigenschappen bezit, zooals door 't dierlijk magnetisme is bewezen,
waardoor nu ook doze spiritistische verschijnselen ontstaan. d. Bezadigdste schrijvers verklaren d. ware oorzaak niet to begrtjpen. Een opgaaf v. d. voorn. werken,
waarin 't spiritism° uit verschill. gezichtspunten behandeld wordt on waarin belangrijke bijzonderheden daaromtrent worden
meegedeeld, laten wij hier volgen: Z. Pierart,
„Revue spiritualisme" (1858 e. v.), Allan Kardec, „Revue spiritiste" (1858 e. v.), Dr. J. Kerner, „Die Seherin von Prevorst", J. E. de
Mirville, „Des esprits et de lours manifestations fluidic:flies", Dr. Roessinger, „Journal de
Fame", M. Forty, mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur", „Le spiritualist° de la Nouvelle Orleans" (2 dln),
J. Revius, „Berigt v. Manifestation" on „Gedachten over 't Spiritualisme", Thomas Incredulus, „Een onderzoek naar d. tafeldans" on
„d. Doodenbezweerders", G. H. Love, „Le
spiritualism° rational", D. D. Home, „Revelations spiritualistes", A. J. Davis, The approaching crisis", „Nature's divine revelations",
,,A Chart" en The present Age and the inner
Life", J. Edmonds en Dr. Dexter, „Spiritualism", Dr. Caselli, „La realit6 du spiritisme",
Aksakow on Wittig, „Psychische Studien"
(1874, e. v.), Party, „Das jetzige Spiritualismus" (1877), P. Huot en A. A. W. Bolland,
„Spiritualistisch Weekblad", Elise v. Calcar,
„Op d. grenzen v. twee werelden", alsmede d.
werken v. S. F. W. Roorda van Eysinga,
„Het Spiritisme en d. openbare mooning"
(1874—'76), „Spiritistisch Tijdschrift" (1872—'61)
en „d. Blijde boodschap" (1886—'88).
Spiritualen, ook Zelatoren of ijveraars
on naar hun stichter, Caesarius, Caesarianen
genoemd, zijn een partij onder d. monnikenorde der Franciscanen, v. welke zij zich afscheidden, nadat d. oorspronkeltjk gestrenge
regelen dier orde in onbruik begonnen to
komen. Paus Coelestinus V bevestigde hen
in 1294, doch zijn opvolger Bonifacius VI verklaarde hen in 1302 voor ketters, ten gevolge
waarvan zij zich later als Fratricelli (broodertjes) bij d. Beggharden hebben gevoegd.
Spiritualisme noemt men 't wijsgeerig
gevoelen, dat d. menschelijke ziel voor een
zuiver geestig of volstrekt onstoffeltjk wezen
verklaart. Doch 't kan ook in algemeener
beteekenis worden opgevat, als 't tegengestelde v. 't materialisme. Alle wijsgeerige
stelsels, die 1 bestaan v. God als d. oneindigen geest on d. mensch als een zedelijk
wezen beschouwen, behooren tot 't spiritualisme. 't Pantheism° (zie Pantheisme), dat 't
heelal met 't goddelijk wezen vereenzelvigt,
is, zoowel als 't materialisme (zie Materialisme), met 't spiritualisme strijdig, want
beide moeten 't op zich zelf bestaan v. God en
d. menschelijke ziel ontkennen.
Sommigen hebben ook 't geloof a. klopgeesten, draaiende tafels enz. met d. naam
spiritualisme of spiritisme (zie Spiritisme) be-
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stempeld, doch dit heeft met 't wijsgeerig
spiritualism° weinig of niets gemeen.
Spiritus hest in d. Grieksche spraakleer
't al of niet met een aanblazing (in onze taal
d. letter h) uitspreken v. woorden, die met
een klinker aanvangen. 't Bezigen dier aanblazing heet spiritus asper en wordt door 't
teeken aangeduid; 't zonder aanblazing uitspreken v. d. klinker, uitgedrukt door ', hoot
spiritus lenis. 't Is bekend, dat in sommige
gedeelten v. ons vaderland groote verwarring
ten aanzien der h-aspiratie gevonden wordt,
zoodat men er niet zelden hoort spreken over
d. and v. d. hontvanger.
Spiritus. d. Ouden noemden alle vluchtige
zelfstandigheden, die door overhaling (destillatie) verkregen konden worden, spiritus, d. i.
geest. d. Gewone alcohol werd daarom en
wordt nog wel wijngeest genoomd, d. Spiritus,
die om to branden gebruikt wordt, is een
mengsel v. gewonen alcohol on aethers v. d.
foezelolie (zie 't art. foezelolie).
Spirometer is een gegradueerde gasometer, bestemd om d. hoeveelheid uitgeademde
lucht op to nemen on aan to wUzen. 't Meten
der hoeveelheid uitgeademde lucht werd 't
eerst door Hutchinson gebezigd tot bepaling
v. d.I luchtcapaciteit der longen on tot 't maken
v. gevolgtrekkingen hieruit voor normale toestanden on pathologische veranderingen. Na
een sterke expiratie moat d. persoon, die onderzocht zal worden, door een zoo diep mogelijk
opgehaalde inspiratie, zooveel lucht in d.
longen opnemen als in zijn vermogen is en
dan door een krachtige on volkomen uitademing doze lucht in d. spirometer blazon.
Een eenvoudige spirorneter bestaat uit een
met water gevulden blikken bak, in welken
een tweeds blikken bak, die iets kleiner is,
met d. opening naar beneden is gedompeld.
Door een buis blaast men d. lucht in dozen,
uit welken, die eerst met water geheel gevuld
was, dit dan verdrongen wordt.
Spit (Lumbago) is een wonderbaarlUke
en vreemdsoortige ziekte, die niettegenstaande haar veelvuldig voorkomen toch tot
uiteenwilkende verklaringen heeft aanleiding
gegeven. Zij bestaat in een plotseling to voorschUn tredende pUn met gedeeltelUke machteloosheid in d. lendenspieren v. eene zijde,
meestal d. linker.
Sommigen meenen, dat daze aandoening a.
rheumatische oorzaken moat worden toegeschreven; anderen meenen on waarschUnlijk
terecht, dat zU afhankelUk is v. d. scheuring
v. enkele spiervezels in d. breeds lendenspieren,
to moor omdat zU zeer dikwUls voorkomt na
hevige inspanning dozer spieren. d. Pijn ontstaat zeer plotseling en is soms zoo hevig, dat
ztj d. lijder doet denken a. wervelontwrichting,
die daar nooit zonder buitengewoon krachtigen val kan. ontstaaii. Tevens doet d. pUn
d. spieren zoo aan, dat haar working verlamd
wordt, waardoor d. lUder scheef on krom
wordt en elks beweging schuwt. d. Duur dozer
ziekte is v. vijf tot twintig dagen, zelden
langer. 't Einde is nooit doodelUk en't eenige
kwade overblUfsel is somwUlen een bltjvendo
verzwakking der aangedane spieren, die een
een scheeven, gebogen stand v. d. ruggegraat
tan gevolge heeft. Ztj treft zelden personen
beneden 40 jaar on keert gewoonlOk terug,
waar zU eons is geweest: door haar herhaald
wederkeeren is zij een zeer gewone oorzaak
v. krom loopen der oude
Spithead, een vermaarde reede a. d.
zuidkust v. Engeland, tegenover 't eiland
Wight, t. W. in gemeenscha.p staande met
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d. Solent en 't Southampton-Water. Om haar
veiligheid voor alle (behalve Z.-O.-) winden,
hebben d. zeelieden haar „'s konings slaapkamer" geheeten. ZU is 't voorn. rendez-vous
voor d. Britsche zeemacht. Haar naam heeft
zij to denken a. een zandbank, d. „Spit", die
zich 3 Engelsche mijlen t. Z. v. Hampshire
uitstrekt on een lengte v. 14 on een breedte
v. 4 Engelsche mUlen heeft. In 1864 werd
Spithead aanzienlijk door forten versterkt.
Spitsbergen, soms ook Oost-Groenland
en Nieuwland genoemd, is een onbewoonde
eilandengroep in 't N. v. d. Noordelijke IJszee,
tuss. 76° 27' en 80° 48' N.-Br. on 10: en 32 1/a°
0.-L. (Greenw.) gelegen on bestaande uit
verschill. grootere en kleinere eilanden, die
to zamen een oppervl. v. 1274 vk. mijlen beslaan. Zij werd in 1596 door d. Nederl. zeevaarders Will. Barendz en Heemskerk, zoo al
niet ontdekt — want reeds in 1553 landde
or d. Engelsche zeevaarder Willoughby — dan
toch wedergevonden. Halverwege tuss. Groenland on Nova Zembla gelegen, worden doze
eilanden alleen des zomers ter willo v. d. jacht
op walvisschen, robben, tjsberen, poolvossen
enz. nil en dan bezocht. Bijna alle plantengroei
is er uitgestorven; d. grond is er voortdurend
bevroren; sneeuw valt in alle maanden v. 't
jaar. d. Hoogste temperatuur bedraagt in d.
Julimaand nauwelijks 8° C., terwijl d. wintertemperatuur zoo laag is, dat 't kwikzilver er
niet zelden bevriest. Stroomend water is er
een zeldzaamheid en d. gletschers der 500
tot 1500 M. hooge bergen dalen tot d. zee at
Toch werd d. haven Smeerenburg (zie dat art.}
in d. 17e on 18e eeuw door duizenden Hollandsche schepen bezocht, die v. hier uit 't wild
der Noordeltike IJszee opjoegen en met Nice
ladingen huiswaarts keerden. In 1878 is door
d. bemanning v. 't Nederl. poolschip „Willem
Barendsz" een gedenksteen op d. kust v.
Spitsbergen geplaatst (b(j Smeerenburg), met
't opschrift:
„ In memoriam.
Spitsbergen of Nieuland ontdekt
tot 79° 30' N.-Br.
door d. Hollanders."
Aan d. Mosselbaai, op 79° 53' N.-Br., was in
1883 een station der Zweedsche Noordpoolexpedite gevestigd, als onderdeel v. d. internationals vereenigmg ter verkenning v. d.
poolstreken. d. Gemiddelde temperatuur v.
Mrt bedroeg bier — 20° C., die v. Juli — 5' C.
Sedert 1870 vormt Spitsbergen een bezitting
v. Zweden. Zie NordenskjOld, „Die Schwedischen Expeditionen nach Spitzbergen and
Baren-Eiland" (1869), en Cromer, „Ein Ausflug
nach Spitzbergen" (1892).
Spitabogenstifi, Zie Bouwkunst, deel II,
blz. 262, kol. 1.
Spitsmuis. d. Spitsmuizen maken een
familie uit in d. orde v. d. insecteneters (insectivora) onder d. zoogdieren. Zij onderscheiden
zich v. d. mollen, doordien haar pooten niet
tot graven ingericht zijn. Ofschoon zU door
haar gebit werkelUk v. d. muizen (die tot d.
knaagdieren behooren) afgescheiden zijn, hobben at) met daze in gestalt° en grootte vest
overeenkomst. Haar kop is zeer spits uitgerekt, Naar lichaam tamelijk rolrond on met
Wonder zachte Karen bekleed, waardoor zD
mode haar verwantschap tot d. mollen toonen ;
haar •staart is tamelUk lang en karig met
borstelbaren bezet. Zij loopen meestal op d.
geheelen voet en hebben kleine rondo ooren
met een dubbel klepvlies ter sluiting.
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Zij leven in Nolen onder d. grond en voeden
zich met insecten, die zij boven d. grond opzoeken. Zij hebben geen winterslaap, doch zijn
nachtdieren, die men slechts bij toeval over
dag ziet. 't Wijfje brengt 's zomers vijf tot
tien naakts en blinde jongen voort. Een zekere
muskusachtige stof, die zij door een klier, a.
weerszijden v. 't lijf tuss. d. voor- en d. achterpoot gelegen, afscheiden, schijnt haar tot verdediging te dienen en voor d. meeste roofdieren zoo onaangenaam te zijn, dat zij d. door
hen gedoode spitsmuizen niet verslinden.
Men treft deze dieren op 't noordelijk halfrond aan. In ons vaderland komen vier soorten
voor: d. gewone (Sorex vulgaris), d. kleinste
(S. pygmaeus), zeer zeldzaam, d. huis-spitsmuis
(S. araneus) en d. water-spitsmuis (8.focliens).
d. Laatste verschilt vrij sterk v. d. overige;
zij heeft nameltjk, behalve d. afs,vijking in
't aantal kiezen, d. buitenzijde v. d. voetzool,
d. teenen en d. onderkant v. d. staart met
stijve borstelharen bezet, die haar bij 't zwernmen v. groot nut zijn; doch niet alleen dat
zij, ten gevolge v. die organisatie, gaarne en
met gemak te water gaat, 'tgeen d. andere
spitsmuizen niet doen, zij loopt ook langs d.
bodem v. 't water, zelfs, wanneer dit met een
ijskorst bedekt is.
Spitsroeden, kleine roeden, vroeger gebezigd bij d. straf v. 't spitsroeden-loopen.
Deze straf heeft bij d. Oostenrijkers 't langst
bestaan, terwijl zij bij d. overige mogendheden
reeds in 't begin der 19e eeuw verviel.'t Spitsroedenloopen is uit d. terechtstelling met d.
lange spietsen ontstaan. Men beweert, dat 't
door Gustaaf Adolf is ingevoerd; zooveel is
zeker, dat d. straf eerst in 't begin der 18e
eeuw algemeen werd bij d. Europeesche legers.
Men liet d. soldaat, die deze straf moest
ondergaan, door een straat zijner kameraden
loopen, die elk v. een roede voorzien waren
en ton getale v. 100, 200, 300 enz. opgesteld
werden. d. Schuldige moest met blooten rug
een-, twee- of meermal en door d. straat loopen,
waarbij ieder der soldaten hem een slag met
zijn roede moest geven. Om te beletten dat
't slachtoffer to spoedig liep, gingen eenige
onderofficieren met gevelde en naar achteren
gekeerde espontons voor hem uit, terwijl
anderen hem eveneens net gevelde espontons volgden. d. Tamboers sloegen daarbtj
een bijzonderen marsch. d. Officieren liepen
been en weer achter d. straat, om erop toe to
zien, dat elk zijn plicht vervulde en niet alleen
d. straat gesloten hield maar ook behoorlijk
sloeg. Deze gruwzame straf kon tot doodstraf
gemaakt worden, als (gelijk soms bij zware
misdadigers voorkwam) d. delinquent verschill. dagen achtereen door een lange straat
moest loopen. Bij d. ruiterij had men in plaats
v. deze straf 't stijgriemen loopen, waarbij d.
stijgriemen d. roeden vervingen.
Met betrekking tot d. nadeeligen invloed
dezer straf op d. gezondheid v. d. schuldige
leverde, zooals natuurlijk is, niet alleen d.
lichamelijke maar ook d. zedelijke gesteldheid
v. d. delinquent zeer verschill. uitkomsten
op. Bij 't spitsroeden-loopen was juist 't voornemen d. doodstraf to vormijden, opdat men
daardoor geen soldaten zou verliezen. Op
onderofficieren en edelen word d. straf der
spitsroeden nooit toegepast, tenzij zij eerst
gedegradeerd of v. Nun adel vervallen erklaard waren.
Spitta • (KARL JOHANN PHILIPP), een verdienstelijk Duitsch dichter v. geestelijke
ilederen, geb. 1 Aug. 1801 to Hannover. Hij
werd in 1837 predikant to Wechold, in 1847
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superintendent to Wittingen, in 1853 te Peine
.en in 1859 to Burgdorf, waar hij echter reeds
28 Sept. v. dat jaar over!. Van d. hand v.
dezen verdienstelijken, waarlijk vromen predikant zijn een aantal stichtelijke liederen atkomstig. d. Eerste verzameling zijner „Psalter
and Harfe" werd in 1833 uitgegeven, d. tweed°
in 1841 on d. derde na ztjn dood in 1861. Zij). zoon, JULIUS AUGUST PHILIPP SPITTA, als
schrijver op musicaal gebied bekend en 27
Dec. 1841 to Wechold, bij Hoya in Hannover,
geb., was leeraar v. 1864—'66 a. d. domschool
to Reval, v. 1866—'74 a. 't gymnasium to
Sondershausen en v.1874—'75 a, 't Nicolaigymnasium to Leipzig on sedert is hij hoogl. a.
d. universiteit te Berlijn. Hij schreef o. a. d. biographien „Johann Sebastian Bach" (1873—'80)
en „Ein Lebensbild Robert Schumanns" (1882).
Sedert 1883 is hij mederedacteur v.'t „Vierteljahrssch rift fur Musikwissenschaft".
Spit -tier (LUDWIG TIMOTHEUS, vrijheer v.),
een beroemd geschiedschrijver, die 10 Nov.
1752 to Stuttgart geb. werd en 14 Mrt 1810
als koninklijk Wurtembergsch minister en
curator v. d. universiteit to Tubingen overl.
Hij untying zijn eerste opleiding a. 't gymnasium to Stuttgart, waar hij 't in d. kennis
v. d. Grieksche en E,omeinsche classieke
schrijvers zoo ver bracht, dat hij boven al
ztjn medescholieren uitmuntte. Van 1771—'75
studeerde hij to Tubingen in d. godgeleerdheid en d. volgende twee jaren to Gottingen on
later werd hij onderwtjzer a. 't seminarium v.
eerstgemelde stad. Nadat hij hier door ztjn
„oordeelkundig onderzoek v. d. 60en Laodicelschen kanon'' (1777), zijn „Geschiedenis v. d.
kelk en 't Avondmaal" en zijn „Historie,
v. 't kanoniek recht tot op d. tijd v. d. valschen Isidorus" (1778) blijken v. een vorschenden geest gegeven had, word hij in 1779
tot hoogl. in d. wijsbegeerte to Gottingen
benoemd. Ofschoon hij ire 't eerst met natuurlijke hindernissen to worstelen had, schitterde
hij echter eerlang als historisch leeraar,
vooral in 't yak der staatkundige en nieuwere
geschiedenis, on waren 't inzonderheid zijn
lessen over d. handel, die druk bezocht werden. Eindelijk deed hem zijn zucht naar een
hoogeren werkkring in dienst v. d. staat 't. •
academisch leven vaarwel zeggen. Hij keerde
in 1797 op aanzoek v. d. hertog Frederik
Eugenius als werkelijk geheimraad naar zijn
vaderland terug en werd in 1806 door d. koning
met d. rang v. vrijheer tot staatsminister en
curator v. d. universiteit to Tubingen benoemd.
Doch d. vorst, die hem miskende, hield hem
v. hoogere staatkundige werkzaamheden
terug, wat hem veel verdriet berokkende,
zijn gezondheid ondermijnde on eindelijk zijn
dood ten gevolge had.
d. Voorn. werken v. SPITTLER zijn „Grundrisz der Geschichte der Christlichen Kirche'''
(1782), „Die Geschichte WUrtembergs" (1783),
„Die Geschichte des FUrstenthums Hanover"
(1786) en „Der Entwurf der Geschichte der
Europaischen Staaten" (1793). Bovendien heeft
men v. hem: „Die Geschichte der Danischen
Revolution in • 1660" (1796), benevens vele
verhandelingen, in 't „Gottingisch Historisches Magazin" geplaatst, dat hij met Meiner
uitgaf.
(OTTO ANTONIUS),
een Nederl.
Spitzen
R.-Kath. geestelijke en letterkundige, geb.
18 Oct. 1823 to Steenwijkerwold en overl. 3
Aug. 1889, als pastoor en kanunnik v. 't
Metropolitaan-kapittel, to Zwolle. Hij heeft
zich bovenal verdiensteltjk gemaakt door zijn
studin over Thomas a Kempis' geschrift
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,,De Imitatione Christi" (zie Kempis). Voorts
schreef h tj een „Open brief a. d. hoogl. Hofstede de Groot" (1848), „'t v,ijrde Evangelic
of 't Evangelic volgens -Ernest Renan en d.
Leidschen hoogl. Scholten" (1863) en verschill.
geleerde btjdragen in theologische en oudheidkundige tjdschriften.
Spitzer (DANIEL), een Duitsch schrijver,
geb. 3 Juli 1835 to Weenen, overl. 11 Jan.
1893 to Moran, vooral bekend door ztjn satirieke
feuilletons „Wiener Spaziergange" in d. „Neue
Freie Presse" en d. satirische novellen „Das
Herrenrecht" ale dr. 1882) en „Verliebte Wagnerianer" (6e dr. 1880).
Spix (JOHANNES BAPTISTA VON), natuuronderzoeker on reiziger, werd 9 Febr. 1781 to
Hochstadt an der Aisch (in Beieren) geb.,
studeerde to Bamberg en in 't seminarium to
Warzburg in d. • godgeleerdheid en later in
dezelfde stad ook in d. geneeskunde. Op kosten
der Beiersche regeering ging hij in 1808 n.
Parijs en doorreisde hij vandaar Frankrijk,
Italie en Zwitserland. Te Miinchen teruggekeerd, gaf hij een werk uit, getiteld „Geschichte und Beurtheilung aller Systemen der
Zoiilogie" (1811), dat hem twee jaren later d.
betrekking v. conservator der zoOlogischzootomische verzameling en d. benoeming tot
lid der Academie v. wetenschappen deed verwerven. Weer twee jaar later verscheen nu
-zijn „Cephalogenesis" (1815), in welk work hij d.
kop der dieren, v. 't insect of tot d, mensch
toe, in zijn ontwikkeling door alle dierklassen
been beschreef. Toen in 1817 d. koning v.
Beieren zich aansloot a. 't plan v. d. keizer
v. Oostenrijk, een wetenschappelijke zending
tot onderzoek v. onbekende gedeelten v. 't
groote Braziliaansche rijk to doen plants
hebben. worden v. SPIX en d. adjunct Martins
-door hem daartoe aangewezen. Zij ondernamen
die reis in Apr. 1817, doorkruisten vele nog
onbezochte streken v. Brazilie en keerden in
1820 n. Duitschland terug. SPIX bad op dien
wetenschappelijken tocht, ten gevolge v. 't
klimaat en d. vele ontberingen, zijn gezondheld ingeboet en overl. 15 Mei 1826; hij had
bij testament d. academie v. wetenschappen
tot ztjn erfgenaam benoemd, dock d. papieren
betreffende zijn reis legateerde hij a. ztjn reis.gezel. 't Prachtwerk, over die reis in 't licht
gegeven, heeft tot titel „Reise in Brasilien,
auf Befehl Sr. Maj. Max. Jos. I Konigs von
Baieren in den Jahren 1817-1820 gernacht von
weil. J. B. von Spix und von Martins" (1823).
Daartoe behooren in engeren zin twee aanhangsels, 't eene over d. aardrijkskunde v.
't andere over ztjn fauna on flora,
-cloch in uitgebreideren zin ook d. volgende
werken v. J. B. VON SPIX: „Simiarum et
Vespertilionum Brasiliensium species novae,
ou histoire nat. des especes nouvelles de Singes
et de Chauves-souris observees et recueillies,
pendant le voyage dans l'interieur du Brasil"
(1824), „Avium species novae, quas in itinere
per Brasiliam collegit et descripsit" (1825),
Serpentum Brasiliensium species novae, ou
bistoire naturelle des especes nouvelles des
Serpens, recueillies et observees pendant le
voyage dans l'interieur du Brasil dans les
annees 1818-1820" (1824), „Ranae et Testudinis
brasiliensis species novae" (1825) en „Animalia
nova sive species novae Lacertarum quas in
itinere per Brasiliam collegit et descripsit"
(1825).
Splanchnologie, d. leer der holten, is
,

een onderdeel der ontleedkunde en (=vat d.
beschrljving der drie voorname lichaamsbolten met haar inhoud, nameltjk d. sated&

holte,

met d. herseuen, d. borstholte, met 't hart,

d. longen, d. luchtptjp en d. groote bloedvaatstammen, en d. buikholte, met d. maag, darmen,
lever, alvleeschklier, milt, pisblaas met nieren
on bbnieren en inwendige geslachtsdeelen.
Spleen is een a. 't Engelsche yolk eigene
soort v. zwaarmoedigheid, die eenige overeenkomst heeft met d. nostalgie of 't helmwee der Zwitsers, in zoover daze z waarmoedigheid op 't geheele gestel een grooten
invloed uitoefent, alle function ondermijnt, d.
eetlust en d. levenslust uitdooft en op die
wijze een aanhoudende vermagering teweegbrengt, die some met tering en niet zelden
met zelfmoord eindigt. 't Verschilt intusschen
v. nostalgie in zoover dat bij laatstgenoemde
altijd een bepaalde oorzaak v. ontstaan aanwezig en dat door 't opheffen v. die oorzaak
d. ziekte tot zwijgen wordt gebracht. BO
spleen daarentegen is dikwijls d. aanleidende
oorzaak zoo nietig en tevens zoo veranderlijk
(b. v. 't mistige weer, 't bedorven zijn v. d.
melk v. gisteren, 't verven v. een huis, 't
stilstaan der klok enz.), dat zij niet kan worden opgeheven; vaak ook is d. oorzaak in
't geheel niet op to sporen of moat zij eenvoudig gezocht worden in gebrek a. bezigheid, to groote weelde of geblaseerdheid.
Spleetopeningen (Stomata). d. Opperhuid
v. alle groene plantendeelen is nu eens v. een
grooter dan weer v. een kleiner aantal huidmondjes of spleetopeningen voorzien. Dit ziju
fijne spleten of gaatjes, omgeven door twee
langwerpig ronde, meer of minder gekromde
cellen, welke sluitcellen genoemd worden, omdat zij d. tusschen haar gelegen spleet vernauwen of geheel sluiten, afhangende v. 't
opzwellen v. haar slijmerige inhoud door
't opzuigen v. vocht. Opmerkelijk is 't, dat
onder d. spleetopeningen in 't parenchym
doorgaans een bone of ruimte, luchtholte of
ook wel ademhalingshol te genoemd, voorkomt, welke door middel der spleetopeningen naar buiten uitmondt en doorgaans
met andere luchtwegen, die in 't parenchym
voorkomen, in verband staat. Dientengevolge
ztjn d. spleetopeningen als organen to beschouwen, die eon opene gemeenschap tuss.
d. buitenlucht en 't inwendige plantenlichaam
doen ontstaan. Haar grootte, alsmede 't getal,
waarin zij op een bepaalde oppervlakte der
opperhuid voorkomen, is verschillend. In d.
opperhuid v. sappige plantendeelen zijn ze in
't algemeen grooter dan in die v. droge on
lederachtige. Op een oppervlakte v. een vierde
lijn in 't vierkant vindt men soma 100, dikwijls 1000 tot 3000 spleetopeningen. Aan d.
bladeren v. onze gewone boomen e. a. planten worden zij 't meest op d. ondervlakte aangetroffen. Bij in 't water levende planten,
wier bladeren boven 't water uitsteken,
bijy. v. d. Groote water-weegbree (Alisma plantago), komen ze daarentegen a. d. bovenvlakte
der bladeren in grootere hoeveelheid dan a.
d. ondervlakte voor. Drijven d. bladeren op
't water, zooals bijv. blj d. Nymphaeae, dan
komen ziej alleen a. d. bovenvlakte voor. Zie
verder over d. verrichting der spleetopenin-

gen 't art. Adem.
Splijtvoeten worden d. pooten v. vogels
genoemd, alb die 1 teen naar achteren en 3
teenen naar voren, welke vrtj ztjn, hebben.
komen voor bij d. duiven. Zijn d. drie
naar voren gerichto teenen door een vlies
verbonden, clan spreekt men v. zitvoeten
(hoenders).

, Splitgerber

(FREDERIK

Louis), een Nederl.

plantkundige, 9 Dec. 1801 to Amsterdam geb.
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Hij ontving een uitmuntende opvoeding,
eerst in zijn geboortestad, daarna (1815—'19)
te Lausanne ten huize v. d. hoogl. in d. godgeleerdheid Bride!. Hij scheen daarop zich
uitsluitend te zullen wijden a. d. schilderkunst en hield er zich jaren achtereen mee
bezig. Ten gevolge daarvan ward hij in 1822
benoemd tot lid der Kon. Acad. v. Beeldende
kunsten. In 1823 deed hij een reis n. Italie,
in gezelschap v. d. directeur v. 's Rijks
Museum to Amsterdam (Apostool) en v.
L. Harder wijk, terwijl hij in 't volgend jaar
met d. eerstgenoemde Engeland bezocht.
Kort daarna schijnt hij 't palet te hebben
verwisseld met 't microscoop en v. dien ttjd
dagteekenen zijn eerste botanische nasporingen. Zijn wonen buiten Haarlem a. d. Hout
op d. hofstede Bronstee gaf daartoe gereedelijk aanleiding. 't Waren voornamelijk d.
lagere planten, d. algen, myceten, lever- en
bladrnossen, waarmee hij zich bezig hield. In
1833 ondernam hij vervolgens een reis n.
Italie en Sicilia net 't doel botanische
nasporingen to doen. Hij bracht vandaar een
buitengewonen schat v. gedroogde planten n.
Holland mode en schreef onder d. titel ,Herborisationes in Sicilia" een optelling der door
hem in dat eiland aangetrofien planten. Zijn
btjdragen tot d. Flora v. Sicilia zijn in d.
supplementen op d. „Flora Sicula auctore
Gussone" (1834 e. v.) opgenomen. d. Reale
Academia dei Peloritani to Messina benoemde
hem in 1833 tot haar naedelid. — In 1837
ondernam SPLITGERBER een wetenschappelijke
reis n. Suriname. Na hier eerst om Paramaribo, vervolgens op d. plantages, voornamelijk
Tangs d. Commewijne, on eindelijk in d. oorspronkelijke wouden geherboriseerd to hebben, vertrok hij 17 Juli 1838 vandaar, eon
schat v. kennis on een groot herbarium met
zich voerende. Sedert veel a. rheumatisme
lijdende, ward hij in Jan. 1842 door een aanval
v. beroerte getroffen, die in gedeeltelijke
verlamming eindigde, on over!. hij 23 Mei 1845.
SPLITGERBER heeft slechts eenige geschriften
uitgegeven, alle in tijdschritten opgenomen,
o. a. „Observationes de Voyria."; „Enumeratio
Filicum et Lyeopodiacearum quas in col. Surinamensi legit Splitgerber"; „Notice sur une
nouvelle espece de vanille"; De Bignoniaceis
surinamensibus"; „De Plantis novis surinamensibus", on „Description du Genre Urania".
Zijn herbarium ward door 's lands regeering
aangekocht on wordt to Leiden bewaard.
Spliigen (Romaansch Speluga), een 2117 M.
hooge bergpas in 't Zwitsersche kanton
Grauwbunderland, d. overgang vormend toss.
d. Lepontische en d. Rhatische Alpen. Hij
was reeds bij d. Romeinen bekend, doch
tot 1818 slechts met inoeite to begaan. d.
Tegenwoordige kunstweg, die zelfs door lastwagens zonder voorspan kan bereden worden,
ward v. 1818—'23 door Carlo Donegani aangelegd on loopt door 3 overdekte galerijen,
die tot d. langste in d. Alpen behooren. Reeds
lang is men er op uit, een spoorweg over d.
Splilgen a. to leggen, ter directe verbinding
v. Chur of Coire a. d. Achter-Rijn met
Chiavenna a. d. Maira in Noord-Italie.'t Glanspunt v. d. Splagenpas is d. zoogen. „Via
Mala", booze weg, nabij 't dorpje Splicgen , dat
circa 600 inw. telt. Van 27 Nov. tot 1 Dec.
1800 trok d. Fransche maarschalk Macdonald
met d. reserve v. 't Fransche leger over d.
Splilgen, waar hij door 't neervallen v. lawinen
veel paarden en soldaten verloor.
Spodurneen is eon monoklien kristalliseerend, groen mineraal, dat iets minder hard
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dan k warts is, 't soort. gew. 8,1 heeft en
voornamelijk uit een silicaat v. lithium en
aluminium bestaat. 't Wordt o. a. gevonden
in Tirol, in Schotland, in Massachusetts, in
Dacota (kristallen v. 0,5 a 2 M. lengte) en in
Brazilie.
Spoel (ARNOLD), een Nederl. bariton-zanger
en toonkunstenaar, 26 Dec. 1859 to Dordrecht
gab. Hij ontving zijn eerste onderricht in d.
zangkunst v. Wilhelmina Gips on Emil Fischer,
bezocht vervolgens 't conservatorium te Keulen en ondernam in 1881 met anderen on onder
leiding v. Daniel de Lange een concertreis,
waarop uitsluitend oud-Nederlandsche muziek
ward uitgevoerd. Twee jaar later deed hij
opnieuw een concertreis door Nederland,
thans in vereeniging met d. zangeres Martha
Pheitler (met w le hij in 1886 to Dantzig in
't huwelijk trad) en d. pianist Michelsen. In
1884 verbond hij zich a. d. opera to Berltjn,
doch reeds in 't volgend jaar zag hij zich tot
leeraar voor koorgezang a. d. Koninkl. Muziekschool to 's-Gravenhage en in 1889 tot leeraar
in d. solo- en solfezang aldaar benoemd. Als
componist is SPOEL bekend door een aantal
liederen.
Spoelworrn. Doze worm bohoort tot d.
ingewandswormen (zie dat art.), die bij d.
geworvelde dieren in 't darmkanaal voorkomen. Hij heeft 't lichaam rolrond, a. beide
zijden gelijkmatig dunner wordend. Zijn kop
is zonder aanhangsels, zijn mond is v. drie
kleppen voorzien. 't Staarteind v. 't mannetje
is kegelvormig on gebogen; dat v. 't wijfje is
stomp-kegelvormig en recht.
Daze worm komt veel bij kinderen voor,
doch kan alleen door d. menigte, waarin hij
somtijds aanwezig is, schadelijk zijn, terwtjl
a. d. andere ztjde d. geneeskunde genoegzame
middelen a. to wijzen heeft om daze ongenoode
gasten to verdrijven.
Spohr (LunwiG), een Duitsch vioolvirtuoos
on componist, gab. 5 April 1784 to Brunswijk,
waar hij reeds in 1799 kamermusicus v. d.
hertog word. Na eon reis met d. violist Franz
Eck to hebben gemaakt, trad hij in 1804 to
Leipzig met buitengewoon succes op. Vervolgens word hij concertmeester to Gotha; in
1807 on 1809 maakte hij verscheidene concertreizen en in 1812 vertrok hij n.Weenen, waar
hij kapelmeester v. d. schouwburg a. d. Wien
ward. Ton gevolge v. een twist met d. eigenaar
v. dozen schouwburg verliet SPOHR in 1816
Weenen on in 1817 ward hij kapelrneester a.
d. stadsschouwburg to Frankfort a. d. M. Van
hieruit maakte hij met zijn echtgenoote, d.
harpvirtuose DORETTE SCHEIDLER (met wie hij
in 1806 gehuwd was), concertreizen n. London
en Parijs en in 1822 ging hij als hot kapelmeester n. Cassel, waar hij in 1847 tot generaalmuziekdirecteur ward aa,ngesteld en 22 Oct.
1859 over!. Na d. dood zijner eerste vrouw (1834)
huwde hij in 1836 met d. pianiste MARIANNE
PFEIFFER. Van SPOHR'S hand zijn ongeveer 150
composi ties : 9 opera's („Faust" en „Jessonda"),
verscheidene oratoria (,Die letzten Dingo",
„Der Fall Babylons"), 10 symphonieen, 10 vioolconcerten (waaronder no. 8 in A-dur en no. 9
in D-mol) on vele salonstukken Zijn Leven
beschreef hij zelf on ook Malibran (1860).
Spoleto, eon stad in d. Ital. prov. Perugia,
a. d. Mareggia, over welke rivier hier eon
oude Romeinsche brug voert, en op een rots
a. d. voet v. d. Monte Fionchi gelegen. Zij is
d. zetel v. een aartsbisschop, heeft nauwe
straten, vele kloosters en kerken (o. a. d. Dom
Santa Maria, in d. 12e eeuw gebouwd
vernieuwd, met fresco's v. Filippo Lippi)
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en 7000 inw. Spoleto is op een steilen heuvel
gebouwd, op welks spits zich d. oude burcht
verheft (Castello La Rocca), die door Frederik
d. Groote gebouwd word en tegenwoordig als
gevangenis dient.. Tot d. btjzonderheden
behooren er d. beroemde waterleiding „dells
Torri", die tegeltjk als brug dient over een
diepe kloof; voorts heeft men er een aantal
Romeinsche oudheden. — Spoleto, 't oude Romeinsche Spoletium, werd in 242 v. Chr. een Romeinsche kolonie en verdedigde zich in 217
met kracht tegen d. aanvallen v. Hannibal.
Door d. Gothen onder Totilas verwoest, werd
't door Narses weder opgebouwd. In d. tijd
v. 't Longobardenrtjk ontstond hier in 574 een
hertogdom Spoleto. Van d. 13e eeuw tot 1860
behoorde Spoleto tot d. Kerkelijken staat.
Spolium, meerv. Spolia, noemde men
bij d. Romeinen d. wapens en 't harnas, die
d. soldaat a. d. gedooden vijand ontnam en
die hij vervolgens in een temps] a. een god
wijdde of die hij als aandenken a. zijn dapperheid in zijn eigen hula ophing. Vooral
merkwaardig waren d. Spolia opima, d. wapenrusting v. d. gedooden vijandeliiken veldbeer, 'tzij door d. Romeinschon veldheer zelf
buit gemaakt, 'tzij door ieder ander, in welk
geval zij moesten veroverd zijn, ear andere
spolia genomen waren.
Spondeus noemt men een voetmaat v.
twee lange lettergrepen. In afwisseling met
d. dactylus vormt d. spondeus d. hexametrische verzen. Te veel spondeen maken d. gang
v. eon yore traag, zoodat zij alleen dear
molten geduld worden, waar zulks wordt vereischt, bp. in 't Lat. vers
Illi in I ter se I se vi I magi:G. I trachia I tollunt.
Als bepaalde misstand in een vers wordt
aangemerkt, dat d. caesuur der spondeen met
d. woorden samenvalt, geltjk in 't vers v.
Ennius:
Sporsis I hastis I longis 1 cangrus 1 splendet
[et I horret.
Zie voorts 't art. Rhythmus.
d. Sponzen maken een
klasse uit in d. groep der huidzakdieren on
zijn d. laagste dieren, die organen bezitten,
welke uit cellen zijn opgebouwd. Haar lichaam
bezit in d. wand vele kleine openingen, als
invoeropeningen dienende, en een groote uitvoeropening. Ztj leven als afzonderlijke dieren
of vormen diergroepen (stokken). Meestal bezitten zij een vast gedeelte ('t geraamte), dat
nit kalk, kiezel of hoorn bestaat. Alle leven
in zee, behalve 't geslacht spongilla, dat in zoet
water leeft. zu worden verdeeld in twee
orden : d. kalksponzen on d. draadsponzen, tot
Welke d. sponzen behooren, die in 't dagelasch
leven gebruikt worden.
't laatst der 18e eeuw word aanEerst
getoond,4idat d. spons geen plant, maar een
dier of, juister nog, een kolonie v. dieren is.
Wat men in 't dagelijksch leven als spons
gebruikt is slechts 't skelet v. een sponsdier,
waarvan d. fijne organen en vertakkingen zijn
weggenomen. d. Spons is met een breed grondvlak op gesteenten vastgehecht. Is zij pas uit
zee genomen, dan heeft ztj een sterken
vischreuk.
Wordt eon spons onder water handig doorgesneden, dan groeien beide deelen weer tot een
geheele spons aan, een eigenschap, op welke
een soort sponzencultuur is gebaseerd.
d. Verzameling geschiedt met harpoenen,
Spans (Spongier).
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door middel v. sleepnetten of door duiken. d.
Visschers doen d. sponzen onmiddellijk na d.
vangst een reiniging ondergaan, door eerst
't buitenste hulsel weg to nernen en daarna
d. weeke deelen door slaan of drukken to verwpderen. d. Sponzen worden na een tweede
remiging verzonden en wet zoo droog mogelijk,
omdat anders een soort v. bederf intreedt,
merkbaar a. een oranjetint. Ztj worden in 't
groot bij 't gewicht verkocht, een wijze v.
verkoop, welke tegeltjk een verklaring geeft
v. d. omatandigheid, dat vele sponzen dikwijls
zand bevatten. d. Sleepnetten worden op diepe
plaatsen a. d. Aziatische kust gebruikt.
't Duiken geschiedt vooral in d. Griekschen
Archipel, 't voornaamste veld voor d. sponzenvangst. 't Eiland Aegina vormt 't middelpunt
v. d. rijkste vindplaatsen. Uit die streek wordt
per jaar ongeveer 240 000 KG. verzonden, een
waarde vertegenwoordigende v. circa 3V 2 mill.
gulden. 't Bedrijf v. d. sponzenduiker is zeer
gevaarlijk on weinig loonend. d. Vangst duurt
v. Mei tot Sept.
In d. handel komen hoofdzakelijlc twee soorten v. sponzen voor, d. Turksche sponzen (uit
d. Griekschen Archipel) on d. West-Indische
sponzen (voornamelijk v. d. Bahama-eilanden),
Sponta.neiteit is volgens sommigen d.
kracht of d. wilsuiting, welke uit eon vrije,
in 't wezen zelf berustende aandrift geschiedt.
Zoo zijn d. willekeurige bewegingen der dieren
on ook d. zedelijke wilsbepalingen v. d. menscli
spontaan of spontaneel to noemen. Zonder
spontanelteit bestaat er in d. natuur niets
dan noodzakelijk mechanisms en voor d.
mensch geen zedelijk goad of kwaad. 't Moreel
determinisme noemt alle spontaneiteit uit d.
natuur zoowel als uit d. mensch weg en
eindigt met hem als automaat to beschouwen.
Spontini (GA8PAR0), een beroemd operacomponist, 17 Nov. 1778 to Majolati, bij Jesi
in d. Kerkelijken staat, gob. Na zijn opleiding
eerst onder Martini to Bologna, daarna onder
Boroni to Rome ontvangen te hebben, werd
htj in 't conservatorio della Pieta te Napels
opgenomen. Reeds op zijn 17e jaar componeerde htj d. opera buffa „I puntigli delle
donne", die m‘t veel bijval ontvangen word.
Na verschill. andere ernstige on boertige
opera's vervaardigd to hebben, begaf htj zich
n. Parijs, waar hij in 1807 d. tienjarigen prijs
v. fr. 100000 behaalde met zip opera „La
vestals", zijn meesterwerk. Nieuwe lauweren
behaalde hU met zijn opera's „Ferdinand
Cortez", „Julie" en „Milton", doch d. minder
gunstige ontvangst ztjner „Olympia" to Part*
deed hem in 1819 besluiten, d. betrekking v.
directeur der Italiaansche opera en v. hofcomponist v. Lodewtjk XVIII to verlaten en
d. hem aangeboden opera-directie to Berlijn
to aanvaarden. Tegenwerking, in d. kunstenaarswereld. niet vreemd, maakte, dat hij in
1842 ook daze betrekking nederlegde. Sedert
leefde hij stil to Partjs of bij afwisseling in
Italie, totdat hi) 14 Jan. 1851 to Majoloti, zijn
geboorteplaats, overt. d. Pans verhief hem
tot graaf v. s. Andrea, d. universiteit to Halle
verleende hem honoris causa d. titel doctor,
d. academien v. Parijs en Berlijn benoemden
hem tot lid en d. Pruisische regeering schonk
hem d. orde „Pour le mOrite".
Spookdier, Zie Halfapen.
Spookebloem, Zie Klaproos.
Spook sprinkhanen of Spoken (d.)
noemt men insecten t behoorende tot een btjzondere familie onder d. niet-springende rechtvleugelige insecten (Orthoptera). Ztj onderscheiden zich v. d. gewone sprinkhanen, be-
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halve door 't niet-springen, doordien zij vijf
door paarden voortgetrokken werden. Onder
leectjes in d. tarsen hebben, en v. d. kakkerkoningin Elizabeth vonden die wegen navellakken, doordien hun kop niet door 't borst- ] ging in Engeland in d. steep- en ijzergroeven,
stuk als met een kap bedekt is. Van d. manmaar voornamelijk in d. steenkolenrntjnen.
Die wegen waren echter v. korten duur, vertidae onderscheiden zij zich, doordien hun
voorpooten niet v. haken en tanden vooreischten veel bout en waren uit dien hoofde
zien en dus niet tot roof ingericht zijn. d.
zeer kostbaar. Toch verliep er bijna nog een
Soorten v. spook-sprinkhanen komen alleen
eeuw, alvorens er een werkeltjke verbetering
in warmere landen voor ; zij leven v. bladeren;
werd aangebracht. Op 't laatst der 17e eeuw
over 't algemeen is hun lichaam zeer slank
vond men to South-Hetton reeds toegepast d.
en lang en ztjn hun pooten zeer mager en
verbinding v. ledige en geladene treinen door
sprietig, zoodat zij groote geltjkenis op takjes
touwen, die om trommeis liepen, waardoor
opleveren.
men in d. gelegenheid was d. geladene wagens
Spoor (GERARDUS JALKES), een Nederl.
langs houten sporen door d. ledige wagons,
dichter, 9 Apr. 1832 to Rotterdam geb. en
die insgelijks langs houten sporen daalden,
overl. ald. 25 Sept. 1882. Hij was sinds 1863
uit d. diepte op to voeren, zonder dat daartoe d.
kassier-generaal der Rotterdamsche Bank,
hulp v. paarden vereischt werd. Van tijd tot
doch hanteerde tevens met good gevolg d.
tijd had men wader steenen wegen in plaats
Tier, waartoe letterkundigen als Withuys,
v. d. houten gebracht on omgekeerd. Omstreeks
Ten Kate en Hacke v. Mijnden hem aanmoe1767 echter kwam er eon dusdanige daling in
digden. Behalve verscheidene dichterlijke bij't ijzer, dat d. hoogovens slechts met nadeel
dragon in „Aurora" e. a. jaarboekjes of periovoor d. bezitters a. d. gang gehouden konden
dieke werken, schreef hij o. a. (onder 't pseuworden. Rey nalds on d. ijzerfabrikanten v.
doniem GERARD): „d. Arms dichter", drama
Calebrookdale (in Stropshire) bedachten daarop
voor redertjkers (1861), „'t Feest v. Mars"
een nieuwe aanwending v. 't ijzer, namelijk tot
(1868), „A an d. vorsten v. Europa" (1870),
't aanleggen v. ijzeren bruggen, on boven ver„Levenslente" (1871), „Sproken, verhalen en
wachting slaagden zij daarin. Tevens vond
legenden" (1873) en „Historie en Fantasia"
Reynalds een middel uit om d. houten wegen
(1882). Ook gal hij een vertaling v. -Wallis'
duurzamer to maken, door ijzeren staven, v.
„Der Sturz des Hauses Alba". Zie d. Hand.
grootere lengte dan gewoonitjk, to laten gieten
der Maatsch. v. Ned. Letterk. 1884.
en doze bij wijze v. spoor op d. balken to
Spoor (ANDREAS PETRUS), Geri Nederl.
bevestigen. En ziedaar d. grondslag gelegd
violist, in 1867 to .Amsterdam geb. Hij onttot d. tegenwoordige spoorwegen. 't Duurde
ving zijn eerste opleiding v. Tak, Wirth en
intusschen nog eenigen tijd, voor men d.
Scillag en trad reeds in 1882 met concerten v.
rechten vorm voor d. sporen gevonden had.
Wieniawsky, Vieuxtemps on Ernst als solist
Eerst waren d. sporen uitgehold in d. staven;
op, waarbij hij veel bijval inoogstte. d.Regeevervolgens had men ze vlak met staande
ring stelde hem er nu toe in staat door eon
randen a. d. buitenkant, daarna geheel vlak,
driejarig verblijf to Parils zijn studin onder
terwtjl d. wielen a. d. binnenkant voorzien
leiding v. Massart to voltooien. In 1886 word
waren v. staande randen of flensen, om to
beletten, dat zij uit 't spoor geraakten ; eindeSPOOR benoemd tot soloviolist to Abo, in Finland, on twee jaar later tot concertmeester v.
ltjk kwamen d. hooge sporen, waarvoor d.
't keizerlijk aquarium to s. Petersburg, terwijl
wielen uitgehold werden, gelijk men ze nog
hij zich in Juli v. 'tzelfde jaar,1888, tot hoogl.
algemeen op d. spoorwegen aantreft. Ten
in 't vioolspel a. 't keizerlijk conservatorium
laatste bracht men nog d. voorname verto Charkow benoemd zag.
betering aan d. gegoten staven door staven
Spoorwegen. d. Spoorwegen zijn eon uitv. gesmeed ijzer to vervangen. d. Gegoten
vloeisel v. d. vooruitgang der 19e eeuw, althans
staven toch hadden 't nadeel, dat zij dikwijIs
indien men door dien naam verstaat d. ijzeren
sprongen on dat zij, als d. harde oppervlakte
was verdwenen on 't weeks ijzer bloot kwam,
banen met Naar lange passagiers- en goederentreinen, voortgesleept door stoomkracht. Wanzeer spoedig sleten. Op die hoogte stonden d.
neer wij evenwel 't woord in moor algemeenen
spoorwegen in 't begin der 19e eeuw, doch
zip opvatten en tot d. oorsprong Bier wegen
nog altijd bleven zij uitsluitend bestemd tot
d. dienst in d. mijnen en word d. trekkracht
terugkeeren, dan worden wij eeuwen teruggevoerd.
door paarden uitgeoefend, waardoor d. sneld. Oude Egyptenaren, Indiers on Perzen,
held nog steeds binnen enge grenzen beperkt
wier grootsche bouwwerken nog onze bewonwas. d. Eerste stoomwagens werden alleen
dering wekken, hadden tot 't vervoer der
gobruikt voor 't vervoer v. ijzer. Stephenson
daartoe benoodigde steenmassa's wegen aanwas d. eerste, die (in 1814) een bruikbare
gelegd, bestaande uit groote gehouwen parallocomotief vervaardigde; doch men bleef slinlelepipedische steenen, die tegen elk. aangeren tuss. twee denkbeelden, tuss. 't bezigen
sloten on in welke d. wielen der wagens
v. stoomtrekkers voor d. passagierstreinen en
aldra sporen uitsleten. d. Puinhoopen v. Baal't denkbeeld, doze door middel v. vaststaande
bek en Palmyra vertoonen nog d. overblijfstoommachines, met over trommels loopende
selen v. dergelijke wegen, die zelfs door d.
touwen, v. station tot station voort to sleepen.
woestijnen werden aangelegd. Ook bij d. Rod. Rocket, zijnde d. locomotief, die Stephenson
meinen waren zulke wegen niet onbekend;
in 1829 vervaardigde, beslechtte ten laatste
doch d. granietblokken bleken niet bestand
't plait in 't voordeel der beweegbare stootnto zijn tegen d. drukking der vrachtwagens,
werktuigen. Van dien tijd of is d. volmaking
die ze deed barsten, om welke reden men die
der spoorwegen als met reuzenschreden voorwegen later weer verliet en zij wader in
uitgegaan; voortdurend was men bezig met
vergetelheid geraakt ztjn. Daarop volgden,
nieuwe spoorwegen aan te leggen. Ook in ons
ofschoon eerst geruimen tijd daarna, d. houten
vaderland was dat 't geval. Overal ziet men
spoorwegen, die oorspronkelijk werden aanprachtige bruggen; zelfs d. breedste stroomen
gelegd om d. ertsen en steenen uit d. mtjnen
stollen d. aanleg v. spoorwegen geen hinderv. 't Harzgebergte te vervoeren. Zij bestonden
nissen moor in d. weg.
uit twee evenwtjdige rijen balken, die goad
't Eerste geregelde vervoer langs een ijzeren
spoorweg had plaats tuss. Darlington en Stockbevestigd waren en op welke d. wagens
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ton (in Engeland). Deze weg werd geopend
27 Sept. 1825, dus nog voor Stephenson bewezen bad, dat d. locomotieven d. voorrang
boven d. vaste stoomwerktuigen toekwam.
d. Treinen waren ingericht voor personen
en goederen. d. Toenemende bloei der katoenfabrieken v. Manchester, die voor 't vervoer
tuss. die stad en Liverpool d. dienst v. ruim
700 paarden noodig hadden, deed besluiten tot
't aanleggen v. een spoorweg tuss. d. genoemde
steden. Deze weg vond in d. beginne tegenwerking v. d. zijde der deelhebbers in d. bestaande
waterwegen tuss. die steden; doch in 1826 werd
toch d. concessie verleend en niettegenstaande
d. groote moeielijkheden, die men had to overwinnen, kwam d. weg, die een uitgestrektheid
heeft v. 9 uren gaans, toch in betrekkelijk
korten tijd tot stand. Als d. eerste spoorweg
in Frankrijk kan worden aangemerkt d. ltjn
s. Etienne-Lyon (1832), als d. eerste in d.
Vereenigde Staten v. Noord-Amerika d. lijn
Amboy—Bordentown in New-Yersey.
d. Luitenant-kolonel Bake deed in 1834 't
voorstel een ijzeren spoorweg a. to leggen
tuss. Amsterdam en Keulen en berekende d.
kosten op 11 000 000 guldens, doch zijn voorstel
bleef zonder gevolg. In 1835 werd d. eerste
ijzeren spoorweg in Duitschland, tuss. Neurenberg en Furth, geopend. In 'tzelfde jaar werd
ook in Belgie een spoorweg geopend, v.
Brussel n. Mechelen. In Rusland had dit
eerst in 't volgend jaar plaats. In Amerika
volgden d. spoorwegen elkander spoedig op
en weldra werd daar een ttjdschrift (The
american railroad journal) uitgegeven. In
1837 maakte men een aanvang met d. workzaamheden betreffende d. spoorweg tuss.
Amsterdam on Haarlem. Twee jaren verliepen
er, voordat hij gereed was. d. Proefrit in 1839
voldeed volkomen a. d. verwachting. In 1838
werd besloten tot d. aanleg v. d. spoorweg
tuss. Amsterdam on Arnhem, doorloopende
tot d. Pruisische grens, benevens v. een zijtak
v. Rotterdam n. Utrecht. In ItaliC werd d.
eerste spoorweg geopend, v. Milaan n. Venetie, in 1840, terwtjl men drie jaar later ook
reeds spoorwegen in Spanje en Portugal had.
Gaandeweg heeft zich 't spoorwegnet over
Europa al meer on meer uitgebreid en nog
gnat die uitbreiding voort.
't Algemeene middel v. voortstuwing zijn
d. locomotieven (zie 't art. Locomotief). Behalve doze heeft men nog andere middelen beproefd, o. a. d. drukking des dampkrings. Clegg
en Samuda hebben een atmospherischen spoorweg tuss. Nanterre en s. Germain aangelegd,
die een ttjdlang in gebruik geweest is. d. Inrichting v. zulk een weg bestaat hierin, dat
midden tuss. d. sporen, v. d. eene plaats naar
d. andere, een gegoten buis gelegd en stevig
op d. dwarsbalken bevestigd wordt. Bovenaan
in d. buis is een doorloopende sponning, die
met lederen kleppen luchtdicht gesloten is.
Iedere klep heeft een geringe length on is a.
d. eene zijde om een scharnier beweegbaar. In
d. buis is een zuiger aangebracht, die met een
arm door d. sponning heengaat en met dozen
met een der wagons v. d. trein verbonden is.
Aan d. zijde der buis, naar welke d. trein
gevoerd most worden, zUn eon of meer stoomIuchtpompen v. dubbele working geplaatst,
die d. lucht uit d. buis pompon. Aan d. andere
zijde v. d. zuiger heeft d. dampkringslucht
vrijen toegang in d. buis. d. Drukking, die zU
op d. zuiger uitoefent, drijft dozen voorwaarts
en voert d. trein in die beweging mee. Gaat
d. zuiger vooruit, dan worden d. kleppen door
d. verbindingsarm gelicht, doch onmiddelltjk
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daarna door eon wieltje weer gesloten, zoodat
d. buis, nadat d. train is doorgegaan, terstond
weer in d. toestand wordt gebracht, die noodig
is om eon volgenden trein to doen passeeren.
Merkwaardig zijn ook d. ondergrondsche
spoorwegen v. Louden e. a. steden,• alsmede
d. zoogenaamde luchtspoorwegen of „elevated
railroads" v. New-York e. a. groote plaatsen,
waar d. treinen ter hoogte v. d. tweeds of
derde verdieping der huizen, langs rails,
welke op zware ijzeren kolommen rusten,
door 't luchtruim snellen. Voorts getuigen
v. d. groote ondernemingsgeest onzer eeuw
d. reusachtige interoceanische spoorwegen,
welke men reeds-op ties plaatsen dwars door
Amerika gelegd heeft, ter verbinding v. d.
Atlantischen met d. Grooten of Stillen Oceaan
(„Pacific railroads"), alsmede d. Trans-Kaspieche, Kaukasische en andere spoorwegen.
't Volgend lijstje geeft de lengte in kilometers v. 't spoorwegnet der landen in Europa
en v. eenige staten daarbuiten (1892):
Duitschland. . . 44 000 Servie
540
Frankrijk . . . . 38 000 , Luxemburg
435
Groot-Britannia
Britsch-Indio 27 820
en Ierland . . 33 000 Japan
2 750
Rusland met Fin1Nederl.-Indie. 1 550
land
30 300 Contr.-Azle. . . 1 450
Oostenr.-Hong. 28 000 Aziat. Turkije . 1 310
Italia
13 500 Argentinie ... 11 500
Spanje
9 780 ; BraziliO
7 700
8 280 ; Chili
Zweden
2 800
4 520 Peru
Bel gie
1 500
4 200 ' Vereen. Staten 276 000
Zwitserland ..
2 620 Canada
Nederland . . •
21 350
Roemenie . . .
2 580 Mexico
10 700
Portugal
2 150 Cuba
1 600
Denemarken .
2 100 Kaapkolonie 3 600
Noorwegen ..
1600: Algiers en Tunis 3 300
Turkije
970 lEgypte
1 820
Bulgarije
810 I Oranje-Vrijstaat 760
Griekenland ..
765 AustraliC . . . . 18 800
Bosniti c. a. . .
550 1
d. Gezamenlijke lengte v. alle spoorwegen
op aarde bedroeg in 1892 ten naastenbij
600 000 KM., d. i. omstreeks 15-maal d. omtrek
der aarde.
Sporaden, d. i. verspreid liggende, worden
in tegenstelling met d. Cycladen (zie Cycladen)
d. eilanden v. d. Griekschen archipel genoemd,
welke meerendeels btj d. kust v. Klein-Azia
gelegen zijn. d. Oude Grieken gebruikten dozen
naam alleen voor d. eilanden, in d. Icarische
zee gelegen, v. Rhodus of tot Chios toe, met
name: Rhodos, Karpathos (Scarpanto), Casos
(Corso), Chalcia (Sarki), Syme (Symi), Telos
(Tito of Piscopi), Nisiros (Nisari), Syrenae
(Tzerni), Cos (Stanchio), Calymnos, Lebinthos
(Levitha), Leros, Lepsia (Lipso), Pathmos, Icaria (Nicaria), Samos en Chios (Skio). In wijdoren zin rekenden echter d. aardrijkskundigen
er ook toe d. moor noordeltjk gelegen eilanden Psyra (Ipsara), Lesbos on Tenedos; doch
nooit hebben d. oude Grieken d. eilanden
Samothrace, Lemnos en Imbros tot d. Spora-

den gerekend.

Al daze eilanden Ain v. vulkanischen oorsprong on dragon er 't kenmerk van in hun
bergvormen en gesteenten. d. Bergen zijn er
niet Wonder hoog, doch schUnen hooger
door hun puntigen vorm en d. nabtjheid der

zee. In 't algemeen komen zij wat hun fauna
en flora betreft overeen met d. nab( zOnde
kust v. Klein-Azie. Staatsrechtel0 behooren
zU tot Turkije.
Sporck (JOHANN graaf vox), een vermaard
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krtjgsman, omstr. 1600 in Westphalen geb.,
waar zijn vader als onbemiddeld edelman
leefde; hij groeide zonder eenige opvoeding
op en trad in dienst als gewoon ruiter. In
d. slag a. d. Wittenberg (8 Nov. 1620) onderscheidde hij zich zeer en weldra deed hij dat
ook als stout en ondernemend partijganger.
Hij doorliep alle rangen en werd op zijn 40e
jaar tot kolonel bevorderd. Bij d. overvalling
v. Tuttlingen (24 Nov. 1643) gelukte 't hem
met 1000 paarden 5 Fransche en evenveel
Weimarsche regimenten gevangen te nemen.
ZtJn dapperheid hield bij Jankaw (6 Mrt 164)
d. overwinning v. Torstenson lang tegen. d.
Wapenstilstand, door Maximiliaan v. Beieren
gesloten, bracht hem tot een ongewenschte
rust. Gedurende deze rust trachtte hij een
gedeelte der Beiersche troepen ertoe over to
halen in keizerlijken dienst to treden en tot
keizer Ferdinand III over to gaan. Deze
samenzwering werd ontdekt en met moeite
konden SPORCK en zijn eedgenooten naar 't keizerlijke kamp ontvluchten. Hij trad daarop
als generaal in keizerlijken dienst en verdreef in 1647 d. Zweden uit Beieren. Tien
jaar later verwierf hij nieuwe lauweren in
d. oorlog v. Deneniarken tegen Karel XI.
Nadat d. vrede v. Oliva in 1660 een eind a.
dezen krijg gemaakt had, werd d. luitenantveldmaarschalk SPORCK tegen d. Turken gebruikt en bewees hij zulke gewichtige diensten in d. slag bij s. Gothardt (1 Aug. 1664),
dat hij tot graaf en tevens tot generaal der
cavalerie verheven werd en 't opperbevel in
Hongarije kreeg. 't Gelukte hem d. opstand
der Magnaten to onderdrukken. Keizer Leopold zond SPORCK in 1674 n. d. Nederlanden
om graaf Souches in 't opperbevel te vervangen. Na d. verovering v. Dinant sloot hij
zich bij 't leger v. Montecuculi a. on volbracht hij een veldtocht tegen Turenne. Hierna
verzocht hij zijn ontslag en leefde hij verder op
zijn goederen in Bohemen, waar hij 5 Aug.
1679 overl. Zie over hem : „Oestreichische militarische .Zeitschrift", jaargang 1820, 8e deel,
en Hormaijer, „Oestreichischer Plutarch".
Sporen (Sporae). d. Wieren, zwammen,

korstmossen, mossen, paardenstaartigen, wolfsklauwachtigen en varens of in 't algemeen die
planten, welke met d. naam onzichtbaar
bloeienden of cryptogamen worden bestempeld,
ontwikkelen tot instandhouding harer soort
eigenaardige lichaampjes, kiemkorrels of sporen genoemd. Deze komen met d. zaadkorrels
der een- en tweezaadlobbige planten in zoover overeen, dat zij door uitzaaiing dezelfde
soort v. plant leveren als v. welke zij afkomstig zijn, ofschoon zij in ontleedkundigen
bouw v. zaadkorrels zeer verschillen. d. Sporen
doen zich voor in d. gedaante v. uiterst kleine
blaasjes, die met een korreligen of vloeibaren
inhoud gevuld zijn en geen reeds gevormde
kiem in hun binnenste bevatten. Gedurende
d. ontkieming komt uit hen 't jonge plantje
onmiddellijk to voorschijn of er ontstaat door
celdeeling uit d. sporen een ander orgaan,
voorkiem (Proembryo s. Prothallium) geheeten,
waaruit d. nieuwe plant zich dan later ontwikkelt. BU d. laagste cryptogamen, nl. d. dencellige, zooals bij d. Protococcus, zijn loof en
sporen den, omdat d. geheele plant slechts
uit den enkele cal bestaat.
Men kan in 't algemeen twee hoofdtypen
bij d. vorming der sporen onderscheiden, nl.
een ontstaan en verdere ontwikkeling binnen
't loof, zooals dit plaats heeft bij d. lagere
wieren en zwammen, en een wording in bijzondere, afgeslotene ruimten, zoogen. kiem.
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huisjes (sporangia), binnen welke d. sporen
op verschill. wijzen hun verdere volmaking
to gemoet gaan. Zoodanige v. d. massa v.
't loof gescheiden kiemhuisjes vindt men
bij d. meeste zeewieren en in zoet water
levende kranswieren, bij 't meerendeel der
zwammen en bij alle bladvormende cryptogamen. BU vele cryptogamen komt nog een bijzondere soort v. sporen voor, die met d. naam
zwermsporen (zoosporia) bestempeld worden
binnen orgaantjes besloten zijn, die d. naam
antheridiOn dragen. d. Zwermsporen hebben,
nadat zij door scheuring v. d. celwand of
zich openen v. 't geheele orgaan vrij worden,
"t vermogen zich zeer levendig to bewegen.
Zij doen zich voor als spiraaldraden, a. hun
een uiteinde meestal verdikt, en bewegen zich
voort door sterke wimpers, die langs d. rand
v. 't lichaam staan, zooals bij varens en
paardenstaarten, of door twee lange trildraden, zooals bij d. 'mossen. Men is er thans vrij
wel over eens, dat deze zwermsporen of Braden d. rol der bevruchtende stof vervullen.
bij d. klasse der onzichtbaar bloeiende planten (zie Cryptogamen).
Sommige plantkundigen hebben 't plaritenrijk in twee hoofdafdeelingen gesplitst, gegrond op d. verschill. wUzen, waarop d. planten zich ontwikkelen, naar mate dit nl. door
sporen of coor zaadkorrels geschiedt. d.lierste
afdeeling draagt d. naam kiemkorreldragende
planten (plantae sporiferae), d. tweede dien v.

zaadkorreldragende planten (plantae sentiniferae).
Sporkenhout, Zie Wegedoorn.

Spottiswoode (WILLIAM), geb. 11 Jan.
1825 to Londen, behoorde tot een oude Schotsche familie, studeerde in d. wis- en natuurkunde to Oxford en kwam in 1847 a. 't hoofd
v. d. drukkerij der Koningin. Hij word lid en
in 1879 president der Royal Society en overl.
27 Juni 1883. Zijn belangrijkste werken zijn
„Meditationes analyticae" (1847), „Elementary
theorems relating to determinants' (1851), „A
tarantasse journey through Eastern Russia'
(1857) en „Vacation tourist in 1860".
Spotvogel. Tweeerlei soort v. vogels
worden met dozen naam genoemd, wegens
hun zucht geluiden v. andere dieren op een
potsierlijke wijze to herhalen. Wij vinden dozen
lust bij onzen gewonen spreeuw uitgedrukt,
die somtijds hanen nakraait en merels nafluit,
doch daarom wordt hij toch nog niet onder
d. spotvogels gerekend. d. Noord-Arnerikaansche spotvogel is een lijster (Minus polyglottus)
v. d. grootte v. onze gewone morel, maar
slanker, aschgrauw v. kleur, grijs op d. buik
en met een witte streep op d. vleugels. Hij
zingt, gelijk onze nachtegaal, dikwijls 's nachts,
doch zit dan niet in 't kreupelhout verscholen,
maar op d. hoogsten twijg v. een boom. Hij
begint met zijn eigen gezang, doch slaat over
in dat v. andere vogels, die hij good nadoet;.
eindelijk bootst hij allerlei geluiden na, waarbij
d. vogel hoe langer hoe drukker wordt on
eindigt met to dansen, to springen en rond
to buitelen.
d. Andere spotvogel leeft in Guyana (in
Zuid-Amerika) en heet Cassicus persicus. Hij
is prachtig zwart en goudgeel gekleurd, als
onze wielewaal, en leeft en nestelt in troepen. .
Zwtjgt d. dierenwereld, dan stemt hij zijn
gezang aan, dat lets zeer aangenaams heeft.
Plotseling laat d. toekan zjjn stem hooren en
d. spotvogel wordt als een toekan. d. Spechten
worden luidruchtig en d. spotvogel doet als
een specht. Begint 't geblaat der scliapen, dan
is d. vogel met zijn antwoord gereed. Laat.
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zich geen dier hooren, dan valt d. spotvogel
weder met ztJn eigen gezang in om't spoedig
daarop weer to laten varen voor 't gesnater
v. eenden of 't glou glou der kalkoenen. Dit
alles geschiedt onder potsierlijke bewegingen
v. kop en hale.
S. P. Q. .R., Zie S.
Spiv:talc is in d. algemeensten zin ieder
middel, waardoor een voorstelling of indruk
v. buiten door een levend wezen wordt
ontvangen. d. Indruk trouwens, dien men
spraak noemt, kan wel v. levenlooze wezens
op levende, maar geenszins op levenlooze
overgaan. Een landschap kan wel gezegd
worden to spreken tot d. mensch, maar in
geenen deele tot d. bereide plaat, die er d.
photographischen afdruk v. opneemt. Meer in
't bijzonder echter heat 't overbrengen v. een
voorstelling, gewaarwording of indruk spraak,
wanneer 't geschiedt door teekens, die a. d.
eene zijde gegeven en a. d. andere zijde ontvangen worden. In dezen zin spreekt 't oog
en wordt die uitdrukking begrepen, maakt
men zich verstaanbaar door een overeengekomen rangschikking v. bloemen (d. bloemenspraak), drukt men zich uit door gebaren (d.
gebarenspraak) en vervaardigt, men afbeeldingen ter mededeeling (d. beeldspraak). Waar
d. spraak plaats heeft door middel v. zoodanige teekens als voor 't oog die woorden
worden aangeduid, welke eenige zaak, eenig
voorwerp of eenige gedachte to kennen geven,
daar wordt d. spraak verhoogd tot taal, 'tzij
d. voorstelling plaats hebbe door bepaalde
standen v. eenig lichaamsdeel, met name
vooral d. vingers (d. vingerspraak), 'tzij door
Itjnen v. een bepaalden vorm, die men op of
iu eenige zelfstandigheid plaatst (schrift),1zij
door 't uiten v. bepaalde klanken ('t eigenl.
spreken). Er is een groot onderscheid tuss.
spraak en taal, hoewel beide dikwijls met
elk. ver ward worden. Men spreekt ten
onrechte v. d. taal der oo;en; men zegt,
dat d. dieren een taal hebben, die door huns
gelijken verstaan wordt; beide intusschen
zijn geen taal, maar spraak. Tools noemt men
d. regels, volgens welke men zich v. een
taal bedient, haar spraakkunst.
Spraakleer (grammatica) is in 't algemeen d. wetenschappelijke voorstelling v. d.
regels, volgens welke men een taal spreekt
on schrijft. Zjj is theoretisch, wanneer zU eon
wetenschappelijke ontwikkeling geeft v. d.
taalregels met 't oog op hun bronnen, samenhang en betrekking tot 't denkbeeld v. taal
in 't algemeen; zij is praktisch, wanneer zij d.
regels on eigenaardigheden eener taal ordelUk voorstelt tot onderricht v. on- on minkundigen. Haar taak splitst zich in drie gedeelten: d. kennis v. d. afzonderlijke letters en haar gebruik, uitspraak, nadruk enz.;
20. d. woordvorming. woordgronding en woordbuiging; 30. d. woordvoeging of samenstelling
der volzinnen.
Door d. geleerde navorschingen v. mannen
als Bopp, Pott. d. gebr. Grimm e. a. is men
v. d. beschouwing eener enkele afzonderlUke
taal opgeklommen tot een algerneene spraakleer, die betrekking heeft op 't wezen der
taal in 't algemeen, met onderlinge vergelifting v. verschill. talon. Men noemt dit d.
vergelUkende taalstudie, welke in onzen tUd
al meer on moor beoefend wordt en voor d.
taal fn 't algemeen reeds d. schoonste vruchten heeft afgeworpen. Zie ook 't art. Taal,.
Sprang, een gemeente in d. Nederl. prov.
Noord-Brabant, 1,Q uur ten Z.W. v.Waalwijk,
met circa 1800 inw.

een beroemd
sclulder, ward in 1546 to Antwerpen gab. en
was bij verschill. meesters werkzaam, eerst
to Haarlem bU Jan Mandyn en Mostaert,
vervolgens to Parms en to Lyon, totdat hij
eindelijk to Milaan zijn studien in d. behandeling v. 't penseel voltooide en onder d. leiding
v. Sojaro (een leerling v. Correggio) to Parma
in d geheimen der Italiaansche kunst ward
ingewUd. Van Parma trok hij n. Rome, waar
hij eenige fraaie landschappen schilderde en
een heksenvergadering in 't Coliseum, door
C. van Mander „een aardig tooverijtje" genoemd. Door d. aartsbisschop Massimi en
later door d. kardinaal Farness in bescherming genomen, schilderde hij in 't door Vignola voor laatstgenoemden gebouwd paleis
Caprarola verschill. fresco's, die d. aandacht
v. paus Pius V trokken. Voor dozen vervaardigde hij nu 12 teekeningen met voorstellingen nit d. „Passie" en een schilderij v. 't
„Laatste oordeel". Na d. dood diens pausen
schilderde htj nog voor onderscheidene kerken
to Rome en in 1575 ward hij door keizer
Maximiliaan n. Weenen geroepen, voor wiens
lustslot Fasanenburg hU eenige mythologische en allegorische tafereelen maakte, die
nog in d. kunstgalertj to Weenen gevonden worden. Na 's keizers dood ward SPRANGER door diens opvolger, Rudolf II, in dienst
genomen, voor wien hij 17 jaar lang workzaam was en bij wien hij in hooge gunst
stond, -gelijk bltjkt uit zijn verheffing in d.
adelstand in 1595, met d. naam Spranger van
der Schilde. Reeds in 1588 was hij met een
driedubbele gouden keten begiftigd.SPR*NGER
had in 37 jaren zijn vaderland niet gezien,
toen Rudolf hem eindelijk vergunde derwaarts
to reizen. Zijn tocht geleek oen waren triomftocht. Te Amsterdam ward hem door d. ant°.
riteiten d. eerewijn aangeboden; to Haarlem
ward horn door zijn kunstbroeders een feestmaal aangericht en voerde d. rederijkerskamer
„Trouwmoet blijken" to zijner sere een tafereel of blijspel tot lof der schilderkunst op.
Even eervol was d. ontvangst to Antwerpen
en in andere steden, welke htj op zijn terugreis n. Praag bezocht. Hier was htj nog een
tijd lang met goad gevolg ale kunstenaar
werkzaam en overl. hij in 1625 of '27.
SPRANGER ward in Rang gevormd in een
tUdvak, toen d. richting v. Michael Angelo in
gemanioreerdheid en pralertj met techniek
ontaardde. Zoo !weft ook htj, bil't beschouwen
der classieke kunstwerken to Rome en v. die,
welke eenige tientallen jaren voor hem outstonden, veel to veel 't gernanitireerde gehuldigd. Dat is to betreuren, vooral omdat
SPRANGICR toegerust was met veel talent on
vindingsgave, terwijl htj nu, toegevende a. ztjn
rtlke phantasie en zonder d. natuur getrouw
to raadplegen, 't grootsche zocht in overdrtjving. Intusschen word dit juist een reden
voor zijn groote populariteit en roam. Een
aantal' v. zijn schildertjen zijn door d. bests
graveurs v. On tUd, o. a. door J. en H. Muller,
J. Sadeler, L. Kilian, H. Goltzius, J. Matharn
en P. de Jode, weergegeven. Ztjn kleinere
schilderUen zUn zeldzaam, daar htj meestal
voor d. keizers Maximiliaan en Rudolf werkte.
Ook zUn miniaturen worden seer geroemd.
In d. kunstgalertj to Weenen zijn twee portretten v. SPRANGER en in d. tribune der Florentljusche galerg is een derde, eveneens door
hem self gesehilderd.
Spree (d.), een linker-zUrivier v. d. Havel,
ontspringt in d. Saksischen Ober-Lausitz, nabU
d. Boheemsehe grens, uit drie bronnen, welke
Spranger

(BARTHOLOMEUS),
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zich bij Taubenheim vereenigen. Ztj vloeit met
tal v. armen door 't 30 KM. lange en 10 KM.
breede Spreewald, een moerassige streek in
d. Pruis. prov. Brandenburg, vormt bij Berlijn
een eilandje, waarop een wijk dezer stad gebouwd is (K011n), en ontlast zich na eon loop
v. 365 KM., waarvan er 180 voor d. scheepvaart
geschikt zijn, beneden Spandau in d. Havel.
Door 't Friedr.-Wilhelms- of MUllroser-kanaal
is d. Spree met d. Oder verbonden en ook bij
Borlijn heeft men eenige kanalen.
Spreekwoord noemt men een stelling,
welke eon wezenlijke of in d. volksmeening
als zoodanig erkende waarheid uitdrukt op
korte, kernachtige, doorgaans ook aanschouwelijke wijze. Niet alleen voor d. kennis der
taal, maar ook voor die v. 't karakter, d.
denkwijze en d. zeden v. 't yolk zijn d. spreekwoorden zeer belangrijk; niet ten onrechte
heeft men ze d. wijsbegeerte v. 't yolk en 't
zout der taal genoemd. Uit d. aard der zaak
leenen zij zich moor tot den gemeenzamen
dan tot d. deftigen spreek- en schrijtstill, zoowel om d. inhoud v. d. meeste als om d.
moor snedige dan achtbare beelden en uitdrukkingen, v. welke 't spreekwoord zich
doorgaans bedient.
Er bestaan in onze taal verscheidene verzamelingen v. spreekwoorden, zoowel met als
zonder verklaring. Tot d. oudste behooren:
„Ghemeene Duytsche spreekwoorden" (Kampen 1550), on Goedthals, „Les Proverbes anciens, Flamengs et Francois" (Antwerpen 1568),
beide opnieuw uitgegeven onder d. titel „Oude
Nederlandsche spreuken en spreekwoorden"
door prof. Meijer (Groningen 1836). Voorts:
„Mergh v. d. Nederlandsche spreekwoorden"
(Amsterdam 1644) ; Tuinman, „Oorsprong on
uitlegging v. dagelijks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden" (Middelburg 1726); Van
der Hulst, „Nederl. spreekwoorden v. eijeren
ontleend" (Rotterdam 1823, 2 stukken); Sprenger v. Eijk, „Handleiding tot d. kennis v.
onze vaderlandsche spreekwoorden en spreekwoordelUke zegswijzen, bijzonder v. d. scheepvaart en 't scheepsleven ontleend" (Rotterdam 1835), gevolgd door „Nalezingen en vervolg" (18:36); alsmede „Handleiding enz. uit
het dierenrijk" (Rotterdam 1838), made met
,,Nalezingen on vervolg" (1839), en „Handleiding enz. uit 't landleven" (Rotterd.
1841); Van Zutphen, „Vaderlandsche spreekwoorden opgehelderd ten dienste v. d. scholen" (Gron. 1821); De Jager, „Bijdragen tot d.
kennis der Nederlandsche spreekwoorden"
(Rotterdam 1838 en 1840); en Harrebommee
„Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal"
(Utr. 1853). Een vollediger opgaaf vindt men
bij De Jager, „Opgave v. werken over d.
Nederlandsche spreekwoorden" (Deventer 1842,
2 stukken).
Spreeuw. d. Spreeuw (sturnus vulgaris
L.) behoort tot d. orde der gangvogels (passeres)
en tot d. familie der spreeuwachtigen (slurnidae). d. Spreeuw heeft d. snavel niet zeer
lang, recht, priemvormig, platter a. d. spits
en daar wat stomp; d. mondhoek daalt naar
beneden en d. onderkaak is tot schier a. d.
wortel naakt; d. neusgaten zijn a. d. grond
v. d. snavel geplaatst en door een vlies half
gesloten. d. Pooten zijn tamelijk lang en
krachtig; d. middelste der teenen v. d. voet
is d. langste. d. Staart is a. 't einde recht en
vrij kort. d. Eerste slagpen der vleugels is
zeer kort on d. tweede d. langste v. alle.
Daze vogel is een der vogels, die 't meest
in ons vaderland voorkomen; men vindt hem
schier overal on op sommige plaatsen in
IX.
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ongeloofelijke menigte. Zijn grondkleur is
bruin, doch in 't najaar na d. ruiing heeft
iedere veer een groote gale of witte vlek a.
d. spits, zoodat d. vogel er besprenkeld uitziet; in d. zomer gaan daze vlekken verloren,
d. veeren worden puntiger, zwart v. kleur
en hebben eon fraaien metaalachtigen weerschun, die in 't groene, blauwe en purpere
speelt. Bij volwassen spreeuwen is d. snavel geel.
Eenige spreeuwen overwinteren bij ons; d.
meeste evenwel trekken zuidwaarts, doch
komen reeds in Febr. of Mrt weer terug. 't
Marmot:J o zingt in 't voorjaar tamelijk aardig
on bootst dikwijls 't geluid v. allerlei andere
d.ieren na; 't wijfje zingt weinig; 't geluid
der jongen is zeer onaangenaam. d. Spreeuwen
nestelen onder pannen• en stroodaken, in
spleten v. torens on hooge gebouwen en in
holle boomen. 't Wine legt v. 4 tot 7 blauwgroene eieren. Als d. jongen vliegen kunnen,
verlaten zij met d. ouden d. steden on zoeken
zij hun voedsel in d. landerijen; zij slapen dan
't liefst in groote troepen vereenigd in 't riot.
Omstreeks d. herfst ziet men hen in talrijke
troepen, als wolken, onder allerlei zwenkingen
been on weer vliegen. d. Spreeuw leeft voornamelijk v. insecten on wormen, doch in d.
zomer en d. herfsttijd ook wel v. vruchten.
bessen on zaden.
Spreeuwsteenen, Zie Houtsteen.
Spremberg, een stad in d. Pruis. NederLausitz, prov. Brandenburg, regeeringsdistrict
- Frankfurt. 't Oudste gedeelte der stad ligt op
een eiland v. d. Spree, maar 't nieuwere, tevens
't grootste, op d. westelijken oever der rivier,
tern' op d. oostelijken oever 't voormalig
koninklijk kasteel verrijst. Spremberg heeft
twee kerken, houdt veelbezochte wolmarkten
on telt 11 000 inw., die zich o. a. bezighouden
met wolspinnerij, weverij on d. vervaardiging
v. aardewerk.
Sprengel (MATTHEUS CHRISTIAAN), eon
Duitsch geschiedschrijver, gab. to Rostock
24 Aug. 1746, ward in 1778 hoogl. in d. geschiedenis to Gottingen on in 1779 to Halle,
waar hij in 1803 overl. Zijn belangrtjkste
werken zijn: „Geschichte von Gross-Brittanund Irland" (1783); „Geschichte der Maharatten" (1786); „Geschichte der Indischen
Staatsveranderungen" (1788); „Uebersicht des
Mysorischen Reichs" (1801) en „Geschichte der
wichtigsten geographischen Entdeckungen"
(1792). Voorts gaf hij een „Erdbeschreibung
von Ostindin" (1802), „Beitrage zur Erweiterung der Lander- und VOlkerkunde" (1781—'90,
14 dln met Forster), gevolgd door „Neue Beitrage" enz. (1790—'94, 13 dln, met denzelfde),
on „Auswahl geographischer, statistischer und
historischer Nachrichten" (1794-1800, 14 dln).
Sprengel (Kum), een Duitsch geneesheer
en plantkundige, 3 Aug. 1766 to Boldekow,
nabij Anklam, gab., waar zijn vader predikant
was. Op zijn 17e jaar ward hij gouverneur bij
een aan4enlijke familie in d. nab(jheid v.
Greifswald. In daze betrekking bleef hij twee
jaar, waarop hij d. academische lessen to
Halle in d. godgeleerdheid on d. gefieeskunde
ging 14 wonen. Zijn studien in d. godgeleerdheid liet hij al spoedig varen, om zich onder
leiding v. Meckel, Goldhagen, Kemme e. a.
uitsluitend op d. geneeskunde toe to leggen.
In 1787 promoveerde hij op een dissertatie, „Rudimenta nosologiae dynamicae", en hij oefende
zich daarna onder d. leiding v. Dr. Daniel in d.
praktijk. Toen hij op verzoek v. d. hoogl.
Bertram, die destijds d. „Neue literarische
Nachrichten fur Aerzte, Wundaerzte und
9
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Naturforscher" uitgaf, een kritiek geleverd
had v. een vertaling v. „Hippocrates" door
Grimm, waarbij hij een groote mate v. kennis
ten toon spreidde, werd hp weldra een der
pverigste medewerkers v.genoemd tpdschrift,
dat htj v. 1787—'89 alleen uitgaf. Sedert 1789
was hij hoogl., eerst to Halle, vervolgens to
Marburg, Dorpat en Berlijn, in welke laatste
stad hp 15 Mrt 1833 overl.
SPRENGEL was een zeldzaam talent on yenrtjkte d. medische on d. botanische wetenschap
met tal v. werken; d. voornaamste hiervan
zijn zijn -„Institutiones medicae" zijn „Genera
Plantarum", zijn „Pragmatische Geschichte
der Arzneikunde" (5 dln), „Handbuch der
Pathologie" (3 din) on „Geschichte der Botanik".
(2 din). Omstr. 70 geleerde genootschappen v.
binnen- en buitenslands namen SPRENGEL als
lid op, d. philosophische faculteit benoemde
hem in 1808 honoris causa tot philosophiae
doctor en d. koningen v. Pruisen, Zweden en
Nederland vereerden hem met ridderorden.
Te zijner eer gaf sir J. E. Smith d. naam
Sprengelia a. een fraai plantengeslacht uit
Nieuw-Holland.
Sprenger (ALoys), een Duitsch orientalist,
geb. 3 Sept. 1813 to Nassereut, in Tirol. In 1836
ging hij n. Londen, waar hij d. graaf V. Munstef behulpzaam was in 't tot stand brengen
v. diens „Geschichte der Kriegswissenschaften bei den mohammedanischen Volkern", en
in 1843 vertrok hij n. Indie. In Calcutta, Delhi
en Lucknow was SPRENGER achtereenvolgens
in wetenschappelijke betrekkingen werkzaam
en in 1857 keerde hij n. Europa terug. Van.
1858—'81 was hij hoogl. to Bern en in laatstgenoemd jaar werd hij zulks to Heidelberg.
Hj heeft verscheidene belangrijke oostersche
werken bewerkt, deels voor d. „Bibliotheca
Indica", door Roer begonnen, deels in 't
Engelsch vertaald. Voorts schreef hij „Elementary grammar of the English language
explained in Urdu" (1345), „Leben und Lehre
des Mohammed" (1861—'65), „Die alts Geographie Arabiens" (1875), „Babylonian" (1886) e. a.
werken.
Sprenger v. Eyk (J. P.), een Nederl.
rechtsgeleerde en staatsman, geb. in 1842. Opgeleid voor 't notariaat en d. registratie, werd
hij ambtenaar bij 't ministerie v. Financien;
hij zag zich weldra belast met een zending
D. 0.-Indie, ten einde aldaar een hervorming in 't belastingwezen voor to bereiden,
en bekleedde hier d. betrekkingen v. inspectour en directeur v. Financier). Vervolgens
lid v. d. Raad v. Indie geworden, wend
SPRENGER v. EYIC in 1884 uit die betrekking
n. Nederland teruggeroepen, om als minister
v. Kolonien zitting to nemen in 't derde
ministerie Heemskerk, dat in 1887 d. grondwetsherziening gaf, welke ook zijn naam als
contraseign draagt. In 1888 tot 't ambtelooze
leven teruggekeerd, schreef d. werkzame man
een handbook voor d. belastingen en nam
hij d. redactie v. 't weekblad „Nederland"
op zich. In 1892 werd SPRENGER V. tYIC tot
lid v. d. Haagschen gemeenteraad gekozen
en 8 Mei 1894 zag hij zich andermaal tot
minister v. Financien benoemd, thans in 't
kabinet Roell.
Spreuk. Hieronder verstaat men in 't
algemeen een . korten volzin, een stelling bebelzende, waarin d. e6n of andere zedelijke
leering vervat is. 't Spraakgebruik geeft made
naam spreuk a. volzinnen, die door hun
beknoptheid geschikt zijn orn d. plaats v.
beschrPvingen to vervangen of tot aandui'Bogen to dienen.

is d. naam v. 't Bijbelboek,
dat in d. canon des 0. 1'. op d. Psalmen
volgt. 't Bestaat slechts voor een klein gedeelte uit een aaneengeschakelde redeneering,
mar voor 't grootste uit losse, op zich zelf
staande zedespreuken, betrekking hebbende
op 's menschen gadsdienstig,maatschappelijk,
burgeripk en huiselijk leven in allerlei betrekkingen on omstandigheden. d. Uitdrukking is meestal zOO, dat op twee of een
enkele maal ook drie verschill. wijzen
'tzelfde denkbeeld wordt uitgedrukt, zoodat
d. eene uitdrukking d. andere opheldert of
aanvult.
Sprieten, Zie Gelede dieren.
Springael of Springel. Men gaf oudWs ten onzent dezen naam a. d. groote
voetbogen of armborsten, die op een soort
affuit vervoerd werden. In d. Middeleeuwen
bezigde men ze hier on daar als veldgeschut,
zoodat ook d. eerste vuurmonden v. klein
kaliber aanvankelijk met d. naam springael
bestempeld werden.
Springbron, Zie Fontein en ArtesischeSpreu.ken

bronnen.

Springer (GUSTAV MORITZ ROBERT), eenDuitsch schrtjver, geb. 23 Nov. 1816 to Berlijn,
overl. aId. 21 Oct. 1885. Iltj schreef o. a.
„Weimars klassische StCtten" (1868), „Die
klassischen Statten von Jena und Ilmenau"
(1869), verscheidene romans, waaronder „Anna
Amalia von Weimar und ihre poetische Tafelrunde" (2 dln, 1875), „Grafin Lichtenau" (1871),
„Devrient und Hoffmann" (1873), alsmede talrijke geschriften voor d. jeugd.
Springer (coRNELIs), een Nederl. kunstschilder, 25 Mei 1818 to Amsterdam geb. en
18 Febr. 1891 to Hilversum overl. Door zijn
fraaie stadsgezichten, vooral v. Amsterdam.
maakte hij zich buitengewoon populair. Ook
in 't buitenland zijn d. doeken v. SPRINGER in
trek. Op een openbaren verkoop bracht zijn
„Gezicht to Amsterdam bij winter" (d. N.-Z.
Voorburgwal met d. oude Bloemmarkt) f 390
op; zijn „Zijlstraat in Haarlem" gold zelfs
f 1250 en zijn „Makelaarshuis op d. N.-Z. Voorburgwal" f 1650. In Duitschland werd onlangs
zijn „Gezicht to Goslar" voor f 990 aangekocht.
Springer (ANTON HEINRICH), een Duitsch
geschiedschrijver on kunstkenner, geb. 13 Juli
1825 to Praag. Na d. kunstgeschiedenis beoefend en in 't belang daarvan een reis gemaakt to hebben, vestigde hij zich in 1852
als docent in d. kunstgeschiedenis to Bonn,
waar hp in 1860 hoogl. werd. In 1872 word
hij als zoodanig n. Straatsburg beroepen en
in 1873 n. Leipzig, waar hp 31 Mei 1891 overl.
Zijn belangrOkste werken zijn „Geschichte
Oesterreichs seit dem Wiener Frieden" (2
din, 1863—'65), eon biographie v. Dahlmann
(2 din, 1870—'72), „Kunst-historische Briefs"
(1852—'57), „Baukunst des christlichen Mittelalters" (1854), Geschichte der bildenden
Klinste im 19 Jahrhundert" (1858), „Bilder
aus der neueren Kunstgeschichte" (2e dr. 1887),
„Raffael und Michelangelo" (2e dr. 1883),
„Grundzilg der Kunstgeschichte" (Se dr. 1888),
„A. Drirer" (1891) on „Aus meinem Leben"
(1892). Ook bezorgde SPRINGER een Duitsche
uitgave v. Crowes on Cavalcaselles „Geschiedenis der Oud-Nederlandsche schilderkunst"
(1875).
Springfield, d. hoofdstad v. d. NoordAmerikaanschen staat Illinois, 7 KM. ten Z.
v. d. Sangamonrivier in eon vruchtbare vlakte
gelegen. Zlj werd in 1822 aangelegd, is smaakvol gebouwd en heeft fraaie wandelplaatsen,
pzergieterpen, machinefabrieken, levendigen
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handel en ongeveer 26 000 inw. In d. omstreken
heeft men rijke steenkoollagen. — Springfield,
een stad in d. Noord-Amerikaanschen staat
Massachusetts, gnat's. Hampden, a. d. linkernever v. d. Connecticut gelegen, met een fraai
raadhuis, een groot tuighuis, belangrijke
katoen-, machine-, geweer- e. a. fabrieken en
4:i 000 inw. — Springfield, een stad in d. NoordAmerikaanschen staat Ohio. graafs. Clarke, in
een vruchtbare en goed bebouwde streak a.
d. samenvloeiing v. d. Lagonda Creek en Made
Ihiver gelegen. Zij is vermaard door d. vervaardiging v. turbinen en landbouwwerktuigen, heeft ijzergieterijen, papiermolens, vele
aanzienl tjke gebouwen en 32 000 in w. — Springfield, een stad in d. Noord-Amerikaanschen
staat Missouri, graafs. Greene, met verscheidone tabaksfabrieken, molens en 23 000 inw. In
haar nabijheid liggen rijke lood- en zinkmijnen.
Springhaas (d.) (pedetes cctffer) behoort
tot d. familie der springmuizen in d. orde der
knaagdieren (rodentia) en leeft in Zuid-Afrika.
Springkomkommer (Momordica elatem). Deze Zuid-Europeesche, vooral in Oriekeniand voorkomende plant behoort tot d.
natuurl. familie der komkommerachtige planten
(Cucurbitaceae) en volgens 't sexueele stelsel tot
d. lle orde der 21e klasse (Monoecia syngene.
sin). C. Bauhin noemt haar ezelskon2kommer
(Ciecumis asininus). d. Stengel is dik, rond,
hangend en getakt; d. bladeren zijn hartvormig, eenigszins gelobd, gekarteld, getand en
ruw; d. bladstelen lang en borstelig. d. Mannelijke bloemen vormen trossen v. vijf of zes
bloemen; d. kelk is met't vruchtbeginsel vergroeid en heeft vijflancetvormige, puntige tanden; d. bloemkroon is klokvormig, geel, netvormig met groene aderen. d.Meeldraden,ten
getale v. 3 of 5 voorkomende, zijn tot twee
bundels vergroeid. 't Vruchtbeginsel der vrouwelijke bloem is onderstandig en eOnhokkig
(schijnbaar driehokkig). d. Vrucht is klein,
elliptisch, gesteeld, grijsachtig groen, met
zachte stekels. Wanneer ze rijp is, scheidt zij
zich v. d. steel en treedt 't bruine zaad met
veel kracht door d. opening, gevormd door
't losgaan v. d. steel. Uit d. rijpe vruchten
v. deze plant wordt een extract bereid, dat op
maag en ingewanden een sterk prikkelende
werking uitoofent en daarom in d. geneeskunde wordt gebezigd tot bevordering v.
waterachtige ontlastingen bij lijdelijke weizucht.
Springstaarten (d.) (poduridae) maken
een familie uit in d. orde der rechtvleugelige
insecten (orthoptera). Zij leven op vochtige
plaatsen.
Springvloed, Zie Watergetijden.
Springzaad (Impatiens noli tangere). 't
Springzaad, bij ons te lande soms met 't
kruidje roer _mij niet (Mimosa pudica) verward,
behoort tot d. natuurl. fam. der Balsamiena-htige planten ( Balsamineae) en Volgens 't
sexuijele stelsel tot d. lste orde der 5e klasse
(Pentandria Monogynia). Deze eOnjarige plant
tiert bij ons op vochtige, beschaduwde plaatsen en bloeit in Juli en Aug. Zij draagt
a. haar saprijken, lichtgroenen, a. d. knoppen
eengszins gezwollen stengel teere, ovale of
eironde en grof gezaagde of gekartelde bladeren. d. Citroengele rood gespikkelde bloemen
zijn tot armoedige trossen vereenigd. Zeer
opmerkeltjk is d. vrucht, die in rijpen toestand d. ininste aanraking niet kan verduren
zonder plotseling open to springen, waarbij
dan haar vijf kleppen zich veelal naar binnen
oprollen en d. zaden met kracht naar buiten
worden geworpen. Aan deze eigenschap is d.
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plant haar Latijnschen naam Impatiens (d.
prikkelbare) verschuldigd, terwijl d. woorden
noli tangere bovendien voor iedere ontijdige
aanraking waarschuwen.
Een Oost-Indische soort v. 'tzelfde geslacht,
d. Balsamien (Impatiens Balsamina), wordt bij
ons in verschill. kleuren en verscheidenheden
als sierplant gekweekt.
Sprinkhaan. d. Sprinkhanen behooren
onder d. insecten tot d. orde der rechtvleugeligen (orthoptera) en daarin tot d. afdeeling
der springers (saltatoria); onder deze maken
zij twee tamilien uit, de der sabelsprinkhanen
(locustidae) en der gewone sprinkhanen (acridiidae). Beide familien hebben d. achterpooten
tot springen ingericht: d. eerste familie kenschetst zich door zeer lange sprieten, die uit
een menigte leedjes bestaan, en doordien d.
wijfjes v, een zeer lange, sabelvormige legboor
zijn voorzien, waarmee zij haar eieren in d.
grond brengen, terwijl d. mannetjes gewoonlijk
in 't rechter dekschild een vliezige plek
hebben, waarmede zij een schel en doordringend gezang maken. d. Ander° heeft
korte, somwtjlen platgedrukte of knodsvormige sprieten, nimmer langer dan d. halve
lengte v. 't lijf; d. wijfjes missen d. lange
legboor en d. mannetjes geven geluid door
d. achterschenen tegen d. dekschilden te
wrtjven, zonder dat zij op die schilden een
vliezige plek of trommel bezitten.
Alle sprinkhanen leven v. plantaardige
stollen, d. meeste v. grassoorten; zij vervellen
meer dan eens en krtjgen bij d. voorlaatste
vervelling vleugelstompjes, bij d. laatste
vleugels.
Tot d. eerste familie behoort onze inlandache groote groene sprinkhaan (locusta viridissima), geheel groen, somwijlen met een roodbruine streep over d. rug. Men ziet hem zelden,
doch hoort hem des to meer; 's zomers zingen
d. mannetjes v. 't midden v. d. dag tot 's avonds
en zij zitten dan meestal in elzen- of wilgenboompjes, langs d. weiden en bouw velden
staande. Nadert men, zoo zwijgen zij; doch,
nauwelijks verwijdert men zich, of zij vangen
weer aan. Men kan 't geluid bij stilte op vrtj
grooten afstand hooren. d. Jongen dozer sport
kan men reeds in Mei in 't gras aantreffen.
Zeer na verwant is d. groote duin-sprinkhaan
(locusta verrucivora), die iets korter is, doch
nog langer achterpooten heeft en d. dekschilden
met bruine en gels vlekjes als geblokt. Onder
d. uitlandsche sprinkhanen v. deze familie treft
men er in Oost-India aan, die nagenoeg 1 dM.
meten met hun uitgestrekte vleugels.
Tot d. andere familie behooren ♦ ooreerst d.
duizenden kleine sprinkhaantjes, die men
's zomers allerwegen in 't gras aantreft, ten
tweede d. klappersprinkhaan, dien men in Gelderland op d. heidevelden ziet en die bij 't vliegen met zijn bloedroode vleugels ratelt, maar
voornameltjk d. zoo beruchte treksprinkhaan
(acrydium migratorium en eenige verwante
soorten), die, ofschoon met kortere pooten,
grooter is dan onze groene sprinkhaan. d. Treksprinkhaan, gekenmerkt door een stomp gekield borststuk en blauwe kaken, komt in
zeer goring getal individuen jaarlijks in ons
vaderland voor, doch is in Azio en 't oosten
v. Europa een ware plaag, in zwermen a.
wolken gelijk neervallende en alle planten
vernielende, op welke zij zich nederzetten.
In 1748 kwam zoo'n zwerm uit 't oosten
aanvliegen door Hongartje, Polen, Silezie
tot in Holland, Engeland, Schotland en
zelfs op d. Orkadische eilanden. Daarover
werden een menigte geschriften uitgegeven,
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onder welke 't belangrtjkste is Rathles
„Acrido-theologia" (1748). d. Vlucht dezer
sprinkhanen is zeer snel en zij kunnen ten
gevolge v. hun grootere vleugels zich veel
hooger in d. lucht verheffen en met behulp v.
d. wind veel verder vliegen dan andere soorten.
Onder 't vliegen waken zij een• sterk ratelend
gedruisch. 't Is daze of een zeer na verwante
soort, welke in Azia (Arabia en Palestina)
door 't yolk gegeten wordt. Aan d. Kaap d.
Goede Hoop en in geheel Zuid-Afrika vindt
men acrydium lineola, een dergelijke en schier
nog grootere soort, welke ook door d. Hottentotten en Kaffers gegeten wordt.
Spro.kkelmaand, Zie Maand.
Sprot (Clupea sprattus L.). Dit vischje, dat
in zee a. ooze kusten veel voorkomt, behoort
tot d. fa_nilie der haringen (zie Haring) en
gelijkt zeer sterk op d. gewonen haring,doch
is zelden 1.5 dM. lang. d. Rugzijde v. dit
vischje is donkerblauw gekleurd met een
groenen weerschijn, terwijl d. zijden en d. buik
zilverwit zijn; d. rug- en staartvin zijn donker gekleurd, doch d. overige vinnen zijn wit..
Als kenmerk moge ook nog dienen, dat d.
buik scherpkantig en als tandachtig ingekeept is.
d. Sprot heeft ongeveer dezelfde levenswUze
als d. haring, voedt zich voornamelijk met
kleine kreeftachtige dieren en houdt zich
's zorners in d. diepte op; tegen d. herfst
evenwel zoekt zij d. kusten ten einde kuit to
schieten en zij komt dan, voornamelijk a. d.
zuid- en d. oostkust v. Engeland, in zulke
hoeveelheden voor, dat zich meer dan 500
scheepjes d. geheelen winter met d. sprotvangst bezig houden en 't aantal, dat gevangen wordt, somwijlen zoo aanzienlijk is, dat
men na rooking en verzending genoeg overhoudt om er d. landerijen mee to bemesten.
Zij wordt bij ons ook in d. Zuiderzee gevangen. d. Sprot wordt versch gegeten, doch
vooral als bokking gerookt en in bundeltjes
in d. handel gebracht.
Sprudelsteen, bron- of fonteinsteen noemt
men een soort v. tot 't aragoniet behoorend
kalksinter, dat een voortbrengsel is v. warme,
met koolzuur bezwangerde bronnen. Bijzonder merkwaardig in dit opzicht is d. bron of
Sprudel to Karisbad (zie Carlsbad), welke gedurende eeuwen met een gelijkmatige kracht
on hitte opbruist; 't aldaar gevornide sinter
wordt in 't bUzonder met d. naam sprudelsteen bestempeld. Daze bron neemt haar oorsprong tuss. graniet on porphier, waar 't
opborrelend en dampend water met geweld
to voorschijn treedt uit 't midden v. een gewelf, door d. bron zelf gevormd. d. Geheele
kom v. d. bron heeft zich ua verloop v. tUd
met een dikke laag kalksteen bekleed, waarop
d. stad voor een gedeelte is gebouwd. Dit
verschtjnsel v. d: Sprudel wordtjaarlUks door
een groot aantal badbezoekers bewonderd.
Allerlei natuurvoortbrengselen (bloemen, korenaren, vruchten) en kunstvoorwerpen,
daarin opgehangen, ziet men in d. korten tijd
v. acht dagen bedekt met sinter, dat is, met
een dunne, door Uzeroxyde meer of minder
geel of bruin gekleurde schors v. calciumcarbonaat. Hoe langer d. voorwerpen erin
blijven, des to dikker wordt 't bekleedsel;
reeds na verloop v. eenige maanden bereikt
't omhulsel d. dikte v. een cll. Op die wUze
ztIn geheele banken v. kalksteen ontstaan,
welke in dunne evenwijdige lagen zUn verdeeld ; elks laag is 't gevolg v. een afzonderlijke
afzetting. d. Karisbader sprudelsteenen hebben
een soort v. vermaardheid verkregen; niet
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alleen omdat ze in alle Europeesche verzamelingen v. delfstoffen aangetroffen en zelfs n.
Zuid- en Noord-Amerika verzonden worden,
om daar in dergelijke inrichtingen to worden
hewaard, maar ook, omdat ztj zeer goed gopolUst en tot fraaie bewerkingen v. meniglei aard bearbeid kunnen worden. d. Gebogen
en gestreepte teekeningen geven a. doze stof
een schoon aanzien.
Ook in 't zuiden v. FrankrUk treft men zulke
bronnen aan, o. a. to Saint Alyze, a. d. voet
v. een hoogte, op welke d. stad Clermont is
gebouwd. Te midden v. vulkanisch tufsteen,
dat zich op graniet bevindt, komt d. bron to
voorschijn. Ztj bevat veel calciumcarbonaat
en vormt spoedig een zeer fraaie omkorsting.
Bijzonder schoon val len hier d. trossen druiven
en vogelnesten met eieren uit, die men in
't water neerzet. d. Druiven worden zeer gelijkmatig met een witte of licht geelachtige kalklaag omgeven; siaat men zoo'n kalklaag a.
stukken, dan ligt d. druif er als een mummie in.
Dat daze verschijnselen na verwant zijn a.
die der dropsteenen (zie Dropsteenen) behoeft
geen betoog. Voorts vergelijke men ook biermode 't art. Incrustatien.
Spruijt (CORNELIS BELLAAR), een Nederl.
hoogi. in d. wijsbegeerte, 5 Juni 1842 to
Kockengen (prov. Utrecht) gab. HU studeerde
en promoveerde to Utrecht in d. wis- on
natuurkunde, ward vervolgens leeraar bij 't
Middelb. onderwijs, eerst to 's-Gravenhage,
daarna to Utrecht, en zag zich in 1877 tot hoogi.
in d. faculteit der letteren en wUsbegeerte
a. d. gemeentelijke universiteit to A msterdam benoemd, welke betrekking hij aanvaardde met een redevoering Over d. ver
houding der wijsbegeerte tot d. bUzondere
vakken". Van zijn geschriften noemen wij
„Over d. electromotorische kracht v. 't element v. Daniel bij verschill. temperaturen"
(zijn dissertatie, 1867), „Leiddraad bij 't onderwijs in d. kennis der levenlooze natuur"
(1872; 2e dr. 1888), „d. Laatste gedaantewissoling v. d. wijsbegeerte der ervaring'' (1871),
„Van Vloten's Benedictus de Spinoza" (1876),
„Proeve eener geschiedenis v. d. leer der aangeboren begrippen" (1879), „d. PersoonlUke
dienstplicht uit eon staatkundig on maatschappelUk oogpunt beschouwd" (1882) en
„Over vrlje universiteiten" (1884).
Spruit. Dit woord komt in zeer verschill.
beteekenissen voor. In 't dagelijksch leven duidt
men er in 't algemeen mee aan: „jonge takjes,
die zich op reeds bestaande takken of stengels
('tzU onderaardsche, 'tzU bovenaardsche) vormen". Zoo bUv. heeten spruitjes (ook wel Brusselsche spruitjes) of spruitkool d. jonge takjes,
die 's winters of vroeg in 't voorjaar ontspruiten uit d, stengel der groene en bonte boerenkool. In d. plantkunde geeft men d. naam
spruiten meer bepaald a. takken v.. d. onderaardschen stengel (wortelstok) of deelen, die
daaruit ontspringen, on verstaat men onder
spruiten of spruitstengels d. takken, die zich
btJ wUze v. stengels uit d. wortelstok boven
d. grond verheffen, terwij1 men als wortelspruit (soboles) onclerscheidt een onderaardschen, meer of minder waterpas loopenden tak
v. d. wortelstok, waaruit zich bier on daar
nieuwe bovenaardsche stengeldeelen kunnen
ontwikkelen. JaarlUks in 't voorjaar kan men
die spruiten of spruitstengels btj verschill.
vaste planten opmerken. DuidelUke voorbeelden v. wortelspruiten vindt men a. 't als
onkruid beruchte kweekgras (7'riticum repens),
dat ons d. graswortel of radix graminis der
apotheek levert, en a. 't zandrietgras (Carex
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arenaria), welks ver voortkruipende wortelspruiten v. groot gewicht zijn om 't losse
zand der duinen bijeen te houden.
Ook iu d. zoologie is 't woord spruit bekend;
men bestempelt immers met d. naam spruiten
wel eens jonge, nog met 't moederdier verbonden individuen v. lagere diersoorten. En
ook spreekt men, wat ieder weet, in overdrachtelijken zin v. spruiten of telgen v. d.
menschen.
In Zuid-Afrika worden ook beken en rivieren met d. naam „spruit" bestempeld.
Spruner von Merz (KARL), een Duitsch
geschiedvorscher en kartograaf, 15 Nov. 1803
to Stuttgart geb. en 24 Aug. 1892 te Munchen
overl. Sedert 1855 was hij luitenant-kolonel
en leeraar in d. militaire geographie a. d.
cadettenschool te Munchen. Later word hij
luitenant generaal en adjudant des konings
en in 1886 ontving hij zijn pensioen. Beroemd zijn bovenal d. historisch-geographische
atlassen v. SPRUNER, waarvan d. eerste uitgaaf verscheen in 1837—'57, d. laatste (herzien
en bijgewerkt door MENKE) in 1874—'80; kleiDere schoolatlassen werden hiernaar bij herhaling in 't licht gezondon. Ook gaf SPRUNER
„Charakterbilder aus der bayrischen Geschichte" (1878), alsmede d. tooneelapelen „Der
letzte Bruderkampf im Hause Wittelsbach"
(1808) en „Die Wiege des GlOcks" (1875). Eindelijk d. geschriften „Jamben eines greisen
Ghibellinen" (1876) en ,,Aus der Mappe eines
greisen Ghibellinen" (1882).
Spruw (ApiChaf) is een aandoening der
mondholte, die bij verschill. schrijvers wordt
beschreven als eenvoudig bestaande uit een
witachtigen, stippelvormigen uitslag op d.
smaaktepeltjes der tong en op 't slijmvlies der
overige mondholte. Intusschen zijn er inderdaad twee verschill., geheel v. elk. gescheiden
ziekten, die in onze taal met spruw worden
bestempeld. d. Eerste zullen wij goedaardige
spruw noemen. d. Tweede is dan d. kwaadaardige spruw.
d. Goedaardige spruw vertoont zich op alle
leeftijden, doch vooral bij zuigelingen en begint
met algemeene neerslachtigheid, slaperigheid,
roodheid en zwelling der tongtepeltjes, koortsachtigheid, dorst en vrees voor zuigen, wegens
gevoeligheid der mondholte; nadat deze verschijnselen een paar dagen geduurd hebben,
ontstaan op d. punten der gezwollen tepeltjes,
somtijds ook op enkele plekken v. d. binnenvlakte v. 't tandvleesch, witte stipjes, die Of
afgezonderd blijven staan, dan na een paar
dagen weer worden afgestooten en een natuurlijk gekleurde slijmvlieslaag achterlaten Of in
omvang toenemen, hier en daar grootere plekken vormen, afvallen, een hoogroode oppervlakte achterlaten en zich bij herhaling weer
opnieuw vertoonen. tot 3- en 6-maal toe. In
99 v. d. honderd gevallen eindigt deze aandoening met genezing, zonder 't gestel of d.
gezondheid verder te storen. d. Oorzaak, die
deze soort v. spruw teweegbrengt, schijnt
meestal a. gestoorde huid working te moeten
worden toegeschreven. d. Behandeling bestaat
in eenvoudige toediening v. 't een of ander
suikerhoudend mondsrneersel (bijv. violensiroop, rozenhonig, althaeasiroop).
Geheel iets anders is d. kwaadaardige spruw;
ook deze komt vooral bij zuigelingen voor.
Gewoonlijk vertoont zich vOOr 't uitbreken
v. deze soort v. spruw een roosachtige kleuring
rondom d. anus en een lichte graad v. maagen darmontsteking, die zes of zeven dagen
duurt, voordat d. mondverandering voor d. dag
komt; tevens wordt hierbij polsversnelling
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waargenomen, d. pols stijgt in korten ttjd tot
116, 136 of 140 slagen; te gelijker tijd wordt
it gelaat bleek en vaal. Eerst hierna vertoont
zich in d. mond, vooral op d. tong en a. d.
binnenvlakte der wangen, een hooge roodheid,
die snel toeneemt en gepaard gaat met ptjnlijkheid, droogte en temperatuurverhooging.
Na verloop v. een paar dagen ontstaat nu d.
kenmerkende uitslag, welke hier niet bestaat
uit enkele stipjes (ook niet in d. aanvang),
maar zich dadelijk over geheele oppervlakten
tegelijk uitbreidt en vast aanhangende geelachtig witte schijnvliezen vormt, waarin bij
microscopisch onderzoek zeer spoedig zekere
soort v. schimmelplanten wordt gevonden,
namelijk 't Oldium albicans, dat 't kenmer15 v.
deze soort v. spruw uitmaakt en niet bij d.
goedaardige spruw voorkornt. Zeer spoedig na
't ontstaan v. dit schijnvlies neemt d. diarrhee
toe, d. algemeene verschijnselen v. maag- en
darmontsteking stijgen. 't Kind vermagert en
verzwakt hand over hand. 't Gewone uiteinde
v. dezen vorm v. spruw is d. dood, 't kind
ten slotte alle voedsel weigert. d. Oorzaak
v. doze ziekte is toe te schrijven a. slechte
voeding, over vulling v. localiteit (die bijv. in
weeshuizen, vondelingshuizen en kinderhospitalen voorkomt) en gemis a. behoorlijke
luchtverversching. Zij komt daarom zelden in
private huizen, maar meer algemeen in gestichten voor. d. Behandeling moet gevonden
worden in verbetering der spruw teweegbrengende omstandigheden en tevens in een
versterkend dieet, voor zoover zulks bij d.
gevoeligheid der mondholte doenlijk is.
Spuitflesch, een fleschje, gedeeltelijk met
water gevuld en met een kurk gesloten; door
deze gaan luchtdicht twee buizen, v. welke
d. eene, met een nauwe opening a. 't boveneinde, bijna tot op d. bodem der flesch reikt;
d. andere is kort en komt boven in d. flesch
uit. 't Uitspuiten v. 't water heeft plaats, als
men d. drukking der lucht in d. flesch grooter
maakt dan die V. d. buitenlucht. Dit geschiedt
door door d. korte buis te blazen.
Spuitwater is water, waarin onder hooge
drukking koolzuur is opgelost. 't Wordt bewaard in siphons, flesschen, die v. een metalen
sluiting en v. een tot op d. bodem reikende
glazen buis voorzien zijn, of in kogelflesschen,
flesschen, die gesloten zijn met een glazen
bolletje, bevestigd in een kaoetsjoekring.
Spuller (EUeENE), een Fransch staatsman,
geb. 8 Dec. 1835 te Seurre, in 't depart. COte
d'Or. Aanvankelijk advocaat, bepaalde htj zich
weldra bij d. journalistiek. Hij was een vriend
en geestverwant v. Gambetta, wiens secretaris
hij v. 1870—'71 was. In 1876 werd SPULLER lid
v. d. Kamer v. Afgevaardigden, waar hij zich
bij d. republikeinen voegde, in 1887 minister v.
OnderwUs en in 1889 v. Buitenlandsche Zaken.
Hij schreef o. a. „Ignace de Loyola" (1876),
„Figures disparues. Portraits contemporains"
(2e dr. 1888) en „Histoire parlementaire de
la seconde rOpublique" (2e dr. 1893).
Spurgeon (CHARLES HADDON), een beroemd
Engelsch kanselredenaar, geb. 19 Juni 1834 te
Kelvedon, in Essex, en overl. 31 Jan. 1892 te
Mentone, a. d. Fransche Riviera. Hij was d.
zoon v. een prediker in een der voorsteden v.
Londen en werd eerst hulponderwilzer te Cambridge, doch later, om zijn bijzonderen aanleg
voor 't predikambt, voorganger bij d. Baptistengemeente te Waterbeach; vanhier vertrok hij
al spoedig n. Londen, waar een talrijk publiek
zich om hem verdrong. Door zijn zeldzame
welsprekendheid, zijn kernachtige, beeldrijke
taal, zijn volle, krachtige stem wilt htj hier
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duizenden btj duizenden to boeien, zoowel in
d. open lucht of in ti. zalen v. 't Crystal
Palace als in d. kerk. Alttjd sprak hij voor
d. vuist en hij beschikte daarbij over een
forsch, innemend uiterltjk, een heerlijke stembuiging en een ongeevenaarden rijkdom v.
gebaren. Pit verklaart, dat SPURGEON'S preeken
een minder diepen indruk maken, wanneer
men ze leest dan wanneer men ze hoorde. Voor
een ander deel wordt d. buitengewone populariteit v. dezen geestelijke verklaard door zijn
onbaatzuchtige liefdadigheid; hij deed ontzaglijk veel goed. Buitengewoon groot was ook
't vertrouwen, dat hij genoot; nooit deed hij
voor zijn armen of voor zijn zendingsgenootschappen to vergeefs een beroep op zijn talrijke vrienden. In 1879 werden d. waardigen
man bij gelegenheid v. zijn zilveren bruiloft
80000 gulden ter hand gesteld en in 1884 ontving hij, ter gelegenheid v. zijn 50en verjaardag,
60 000 gulden; al dat geld werd door hem a.
liefdadige doeleinden besteed. d. Laatste jaren
v. zijn leven bracht SPURGEON tot herstel
ztjner gezondheid grootendeels in 't Zuiden
door, waar hij in 1892 to Mentone °veil. Behalve een groot aantal leerredenen heeft hij
o. a. nagelaten 't tijdschrift „The sword and
the trowel" (1865 e. v.) en „Lectures to my
students" (1880). Belangrijk zijn ook d. uit gin
mond opgevangene ;,Gems" (1859) en „Anec
dotes and sayings of Spurgeon"(1865).'s Mans
Leven is meer dan eons beschreven, o. a. door
Pike (1887) en door Schindler (1892).
Spurinna (vEsTsicrus), een Romeinsch
veldheer en dichter uit 't midden der eerste
eeuw n. Ohr., dus een tijdgenoot v. d. jongeren Plinius en v. Tacitus. Hij werd na zijn
roemrijken strijd tegen d. Germanen a. d.
Rijn bij zijn terugkomst to Rome met eerbetuigingen overladen, doch trok zich toen uit
openbare leven terug. Als dichter heeft hij
zich naam gemaakt door lierzangen, waarvan
echter slechts weinig tot ons gekomen is. d.
Beste uitgaaf v. al d. fragmenten zijner gedichten is die v. Axt: „Spurinnae reliquiae
lyricae" (1840).
Spurinna is ook d. naam v. d. haruspex of
waarzegger, die Caesar voor d. 15en Mrt, als
eon voor hem gevaarlijken dag, waarschuwde.
Spurrie. (Spergula). Dit plantengesl. be3ioort tot d. natuurl. fam. der Anjelierbloemi-gen (Caryophyllaceae Dec.) en is gekenmerkt,
--doordien d. bladeren der daartoe behoorende
soorten door steunblaadjes geschraagd worden, terwtjl d. bloemen bestaan uit een vijfdeeligen kelk, een vtlf bladige bloemkroon,
of 10 meeldraden en 5 met d. kelkbladen
afwisselende sttjlen. d. Zaden, binnen d. Nit
deelige doosvrucht besloten, zijn lensvormig
en door een smalleren of breederen vleugel
omgeven.
Btj ons komen twee soorten v. spurrie in
't wild voor, nl. d. wilde spurrie, strikkel,
watergal of watergetl (Spergula arvensis) en
Morison's spurrie (spergula Morisonii). Beide
zijn eenjarige kruiden met eon duideltjk geleden, a. d. knoopen gezwollen en vertakten
etengel, bundelsgewijs tot kransen vereenigde,
itinvormige bladeren, kleine, vliezige steunlpladen en lang gesteelde, .tot bijschermen
-vereenigde bloemen. Blj d. wilde spurrie zijn
4. bladeren v, onder gesleufd; d. zaadkorrels
:uw en door een smallen vleugel omgeven.
d. Morison's spurrie heeft daarentegen geen
a. d. ondervlakte gesleufde bladeren en gladde
zaadkorrels, die door een donker gestreepten,
breeden vleugel omgeven zijn. Zij bloeien in
d. maanden Juni en Juli en komen in zandige
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streken, zoowel op bebouwde als onbebouwde
gronden, in tallooze exemplaren voor.
d. Gewone of tamme spurrie (Spergula satira
von Boninghausen) on d. groote of reuzenspurrie (Spergula maxima Weihe) zijn als verscheidenheden v. d. wilde spurrie to beschouwen. d. Spurrie is een zeer goed veevoeder
on wordt to dien einde als tweede vrucht na
d. rogge of op uitgeboekweit land geteeld.
Voor melkgevende koeien is d. spurrie als
voedsel niet a. to radon, daar zoowel d. melk
als d. boter daardoor een onaangenamen smaak
verk rUgt.
Spurzheim (KASPAR), leerling v. Gall (zie
Gall) en een der uitnemendste aanhangers v.
d. schedelleer, werd ;D'1 Dec. 1776 to Longwich,
btj Trier, gob.; hij studeerde sedert 1795 te
Weenen in d. geneeskunde, leerde daar Gall
kennen, nam met grooto belangstelling on
volkomen geloof zijn stelsel aan on ving met
hem in 1805 een reis aan door Duitschland,
welke hen later n. Parijs voerde, waar zij to
zamen een work uitgaven, getiteld „Anatomic,
et physiologie du systeme nerveux et du cerveau en particulier". In 1813 scheidde zich d.
leerling v. d. meester en trok hij n. Engeland,
Ierland en Schotland, overal voorlezingen
houdende over d. schedelleer, doch langza•
merhand in verschill. punten afwijkende v.
Gall's systeem. Hij gaf da,ar eenige werken
uit, nl.: The physiognomical system of Dr.
Gall and Spurzheim" (1815), „Outlines of the
physiognomical system" (1815) en „Essay on
insanity" (1817). In 1821 n. Parijs teruggekeerd,
gaf hij daar Fransche vertalingen uit v.
dezelfde werken benevens een „Essai philosophique sur la nature morale et intellectuelle de l'homme"; ook werd hij na d. verdediging eener dissertatie ,,Du cerveau sous
les rapports anatomiques" in 1821 tot doctor
in d. geneeskunde gepromoveerd en praktiseerde hij er als geneesheer. Kort daarop
keerde hij weer n. Engeland terug, waar hij
tot 1828 vertoefde. Vandaar n. Parijs gegaan,
gaf hij weer consultation en hield hij voorlezingen tot 1832, toen hij n. Boston in NoordAmerika vertrok. Daar verwekte hij met zijn
stelsel nog meer option dan in Europa, doch
hij had er zich nauwelijks eenige maanden
in - daze beroemdheid mogen verheugen, of d.
typhus rukte hem 10 Nov. 1833 weg. Van
zijn werken moeten wtj nog noemen „A.
view of the elementary principles of education" (1821).
Squatters (v. 't Engelsche to squat, nederhurken, zich ergens op d. grond nederzetten)
is d. naam, waarmee in Noord-Amerika en
Australia d. kolonisten worden aangoduid,
welke zich op d. woeste gronden hebbeu gevestigd, veelal zonder zich door aankoop
daarop recht verworven te hebben. Hun yestigii3g was voor d. ontginning dier streken
v.. groot belang, weshalve zij allengs door
d. regeeringen der Noord-Amerikaansche Unie=
en v. Aestralie met verschill. voorrechten
begiftigd werden.
Squier (EPHRAIM GEORGE), een NeAmerikaansch oudheidkundige en reiziger, gob. 17
Juni 1821 te Bethlehem in d. staat NewYork. Van 1841—'48 was hij uitgever v. eon
nieuwsblad, o. a. te Ohio, en gedurende dien
tijd deed hij oudheidkundige onderzoekingen
in d. Scioto Valley on d. Mississippi Valley.
In 1849 werd hij aangesteld tot zaakgelastigde
in d. staten v. Midden-Amerika on ook bier
hield hij zich met uitgebreide onderzoekingen
onledig, waarvoor 't Fransche Aardrijkskundig
Genootschap hem d. gouden medaille schonk
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In 1853 was hij opzichter bij 't aanleggen v.
een spoorweg in Honduras, waar hij zijn oudheidkundige nasporingen voortzette en in
1863 werd SQUIER commissaris der Unie in
Peru. Hij overt. 17 Apr. 1888 to Brooklyn. Van
zijn werken noenien we „Nicaragua ; its people,
scenery and ancient monuments" (1852), „Notes
on central America" (1854), „Central America"
(1857) en „Peru ; explorations in the land of the
Inca's" (1877).
S. R. I., Zie S.
S. R S., Zie 8.
Ssewerzow (N. A.), een Russisch reiziger,
die zich door meer dan een reis in CentraalAzio beroemd heeft gemaakt. In 1857 ondernam hij op last der Russische Academie v.
Wetenschappen een tocht n. Toeran, ter verkenning v. 't gebied v. d. Syr-Darja of Jaxartes. In 1864 zond d. Russ. minister v. Oorlog
hem uit om 't land a. gene zijde v. d. rivieren
Ili en Tsjoe te onderzoeken. Vier jaar later
doorreisde hij op uitnoodiging v. 't Russ.
Aardrijkskundig genootschap 't brongebied
v. d. Syr-Darja in d. Thiansjan. In 1874 nam
SSEWERZOW deel a. d. groote Russ. expeditie
n. d. Amoe-Darja of Oxus; hij bezocht vervolgens d. oostelijke kustlanden v. 't Araimeer
en ondernam in 1877 leiding op zich v. een
wetenschappelijke reis n. 't Parnirplateau.
St. d. Woorden, die hiermee beginnen, zoeke
men bij d. daarmee aangeduide woorden zelf;
bijv. St. Eustatius bij Eustatius, St. Nicolaas
bij Nico/aas, St. Petersburg bij Petersburg.
S. T. en S. S. T. T. zie S.
Staafijzer is smeedijzer. Zie IJzer.
Staal (MARGUERITE JEANNE CORDIER, baro
nes) is d. naam v. een ontwikkelde en geestige Fransche dame, geb. in 1693 to Parijs
en overt. aldaar 15 Juni 1750. Zij was d.
dochter v. d. Parijschen schilder de Launai,
trad als kamenier in dienst v. d. hertogin v.
Maine, maakte zich bekend door Naar gedichten en werd weldra d. toongeefster in d.
salons v. Frankrijks hoofdstad. Zij trad in
't huwelijk met d. maarschalk baron DE STAAL.
Haar „Memoires", na haar dood uitgegeven
(1753, 3 dln), zijn uitmuntend geschreven. Een
vierde deel bevat een paar bltjspelen v. haar
hand. Haar brieven (1806, 2 dln) zijn made
zeer fraai v. st(jl. Een volledige uitgave barer
„Oeuvres" werd in 1821 in 2 din uitgegeven.
Staal, Zie IJzer.
Staar is in d. heelkunde een uitdrukking,
die in 't algemeen blindheid aanduidt; men
onderscheidt drie soorten v. staar: d. zwarte,
(1. grijze en d. groene staar. Zwarte staar
(amaurosis of gutta serena) beet die staar,
waarbij d. werking v. d. oogzenuw of v. dier
uitbreiding, 't netvlies, is opgeheven. d. Oorzaak dezer kwaal is o. a. organische verandering v. d. zenuw, verwoesting of drukking daarop, overspanning, hersenschudding
of d. werking v. sommige narcotica. d. Aanyang v. d. zwarte staar kenmerkt zich door
toenemende vermindering v. 't gezichtsvermogen (amblyopia). d. Volkomen ontwikkeide
zwarte staar kenmerkt zich door ongevoeligheid voor Licht met onbewegelijkheid en
nauwheid der pupil, terwijl tevens d. bloodsomloop in een amaurotisch oog traag, d.
voeding slecht is; vandaar dat eon soortgelijk oog klein, ingevallen, roodachtig gekleurd
en naar d. lichtstraien gekeerd staat. — Bij d.
grauwe staar (cataracta) ligt d. oorzaak v. 't
gestoorde gezichtsvermogen in d. opheffing
der doorschijnendheid v. d. kristallens of haar
kapsel. Men spreekt dus v. een lens-staar en
v. een kapsel-staar. Dit onderscheid to kennen
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is v. belang, omdat daarvan zeer dikwijls
afhangt, of en hoe men zal opereeren om d.
kwaal tot genezing to brengen. 't Oog, dat
a. grauwe staar lijdt, vertoont dofheid achter
d. pupil; 't tweede en 't derde kaarsbeeld ontbroken Of beide Of een v. beide; d. pupil is
bewegelijk voor lichtprikkeling, d. lijder onderscheidt dag en nacht, is zelfs lichtschuw. d.
Oorzaak dezer troebelwording berust op
voedingstoornis v. genoemd orgaan en is Of
als gevolg v. ontsteking Of als gevolg v.
Bemis a. voeding in d. hoogen ouderdorn
te beschouwen. d. Behandeling bestaat eonvoudig en alleen in operatie; geen geneesmiddel kan een dof kapsel of lens weer
doen opklaren. Men wacht tot 't doen der
kunstbewerking gewoonitjk 't tijdstip af,
waarop d. dofheid volkomen is geworden of,
gelijk men zegt, 't cataract nip is, en verwijdert dit nu volgens zeer verschill. methoden, welke wij bier niet alle zullen opsommen, maar v. welke wij alleen zullen noemen
d. volkomen verwijdering der lens. Een bijzonder brilleglas moat dan 't oog to hulp
ko men.
d. Groene staar (glaucoma) is nog niet geheel en al verklaard. d. Naam is 't gevolg
v. d. vroegere mooning, dat d. groenachtige
weerschijn, somtijds in 't oog waar to nemen,
een der kenmerken v. d. groene staar was;
thans, sedert d. laatste onderzoekingen, beschouwt men d. groene staar meestal als 't
gevolg v. ontsteking v. 't vaatvlies, met of
zonder regenboogvliesontsteking (Chorioiditis
of Iridochorioiditis). d. Verschijnselen zijn geringe of ook hevige pijnen in 't oog en in d.
omgeving, aanvankelijk met groote tusschenpoozen, soms v. weken, later v. dagen en
uren. Zeer spoedig volgt in d. aanvalien volkomen blindheid, die evenwel na d. aanval
eenigszins verbetert, met blijvende on toenemende vermindering v. 't gezichtsvermogen.
Bij onderzoek vindt men uithollingen v. d.
tepel v. 't netvlies (papilla nervi optici), meestal
met d. vroeger als verschijnsel opgegeven
dofheid v. 't glasvocht. Bij verdere ontwikkeling wordt d. lens v. lieveriede dofter, gaat
dus d. groene staar in d. grauwe over, terwijl
't geheele proces eindigt met zwarte staar.
't Eenige en zekere middel ter genezing v.
glaucoma is regenboogvlies-uitsnijding (irideotomie). Plotselinge blindheid met pip is
altijd als glaucoma to beschouwen en kan
slechts door onmiddellijk bewerkstelligde
irideotomie soms nog gedeeltelijk hersteld
worden.
Staartbeen, Zie Geraamte.
Staartsterren, Zie Kometen.
Staat (d.) in zijn eenvoudigsten worm kan
worden aangemerkt als een vereeniging v.
familien, gevestigd op een grondgebied on
geplaatst onder een gezag. 't Doel v. d. staat
is d. veiligheid en d. rechten der afzonderlijke burgers to handhaven en storing in d.
samenieving te voorkomen of to weron. Als
vereeniging is d. staat een zedeltjk lichaam,
rnaar hij is v. alle andere menschelijke vereenigingen geheel onderscheiden in oorsprong
on samenstelling, in levensbeginsel, werkkring
on in d. aard v. 't gezag, dat over horn wordt
uitgeoefend. d. Staten zijn niet gevormd ten
gevolge v. een tijdeltike overeenkomst v.
menschen, maar uit sociale behoeften, die in
d. natuuritIken aanieg v. d. mensch aanwezig
zijn, on uit 't overwicht, dat d. gebeurtenissen
in d. loop der tijden op d. wil der menschen
uitgeoefend hebben. In zijn samenstel is d.
staat ook v. andere menschelijke vereeni-
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gingen onderscheiden. 't Meest gelijkt hij op
d. vereeniging •v. 't huisgezin, waarin al d.
laden onderscheiden plichten en rechten to
vervullen hebben; 't minst gelUkt hU op een
vennootschap, waarin alien geleke verpliphtingen hebben en gelae bevoegdheid bezitten.
Echter heeft d. staat tegenover 't huisgezin
dit eigenaardige, dat zUn onderhoorigen niet
door d. band der bloedverwantschap, maar
door een atzonderlUke organisatie verbonden
zUn, en 't eigenaardige v. daze organisatie is
hierin gelegen, dat men hier aantreft een
vereeniging v. een regeering en geregeerden,
een gouvernement of staatsbestuur en zUn
onderdanen of staatsburgers. Waar zulk een behoorlijke organisatie ontbreekt, daar ontstaat
verwarring en regeeringloosheid (anarchie).
d. Werkkring v. d. staat hangt niet of v.
d. wilsbepaling der laden, maar ligt in 't
wezen v. d. staat als geschiedkundig gevormde vereeniging, waarin 't gezag d.
samenleving beschermt en haar ontwikkeling
bevordert. Daar d. hehoeften der samenleving,
welke bescherming en handhaving v. 't staatsgezag noodig hebben, altijd verschillend zijn
geweest, wordt door d. gebeurtenissen d. werkkring v. 't staatsgezag aangewezen, waarbij
als regel geldt, dat elke staatsbemoeiing
nadeelig is tot bereiking v. een doel, 'twelk
d. individuen zelf, zonder gezag, konden
bereiken. 't Gezag in d. staat is noch een
persoonlijk recht, noch gedelegeerd of willekeurig opgedragen, daar d. ingezetenen, die
over hun rechten beschikken kunnen, geen
beschikking hebben over d. rechten v. anderen.
't Staatsgezag is een bevoegdheid, voortvloeiende uit d. verplichtingen v. hen, die
boven anderen door d. gebeurtenissen geroepen zijn om 't staatsgezag to doen strekken
tot bescherming der samenleving. d. Wijze,
waarop d. staat 't maatschappelijk leven
moat beschermen, is afhankelUk v. velerlei
plaatselijke en tijdelijke omstandigheden,
waarvan d. nauwkeurige beschouwing en
verstandige leiding tot d. politiek behoort. d.
Wijze, waarop 't staatsgezag wordt uitgeoefend, wordt d. regeeringsvorm genoemd.
't Staatsgezag, onafscheidela v. elken staat,
wordt altijd door een of meer personen
bezeten, nooit door alle burgers tegelijk. d.
Gebeurtenissen v. d. tUd wijzen aan, btj wie
't bezit v. 't staatsgezag moat zijn. d. Staat
of zUn bestuur kan zUn absoluut of onbeperkt,
constitutioneel of beperkt en republikeinsch,
wanneer niet btj een, maar bij velen tegelijk
d. leiding v. d. staat berust. (Zie Staatsbestuur).
A ls zedelijk lichaam beschouwd, kan d. staat
eigendom verkrijgen, bezitten en vervreemden, schuld aangaan en vernietigen (amortisatie), in rechten aanspreken en aangesproken
worden, maar, evenals bijzondere personen,
is htj onderworpen a. d. regels der rechterlUke bevoegdheid en der verjaring.
't Woord staat komt echter ook in velerlei
andere beteekenissen voor. Zoo spreekt men
bUv. v. burgerlfficen staat om a. te duiden d.
verschill. bevoegdheden, die d. burgers v. een
land, 'tzij jegens elk., 'tzU jegens d. vreemdoling bezitten, in onderscheiding v. d. politieken staat (etat politique), die uitsluitend
op 't staatkundig leven betrekking heeft. Men
noemt ook wel burgerlfiken staat 't samenstal
v. rechten en plichten, dat voor een persoon
voortvloeit uit akten, die zUn betrekkingen
v. familie, blood- en aanverwantschap behelzen. d. Kennis v. dien staat komt hoofdzakel-Uk
te pas in d. drie voorn. tUdstippen des.levens,
d. geboorte, 't huwelijk en 't overlUden. d.
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Daartoe betrekkelUke registers worden gehouden door personen, ambtenaren v. d. burgerltYken stand genaamd, op d. wUze, door 't
Burgerlijk Wetboek bepaald.
Zoo verstaat men insgelijks onder personenstaat d. hoedanigheid, waardoor d. individuen
rechten kunnen uitoefenen en plichten hebben to vervullen, 'tzij met betrekking tot
d. maatschappU, 'tzij jegens hurl familie.
Tweee'rlei soort v. rechten worden uit dien
staat geboren: burgerlUke en burgerschapsrechten. d. Eerste ontleenen hun oorsprong
a. 't Burgerlijk Wetboek en worden aldaar
geregeld; d. laatste ontstaan uit d. Grondwet
e. a. organieke wetten. Geschillen over d. staat
v. personen worden door d. arrondissementsrechtbanken, na verhoor v. 't openbaar
ministerie, beslist. d. Staat v. personen kan
om verschill. oorzaken wijzigingen ondergaan,
ja zelfs geheel veranderen. Zoodanige redenen
zijn bijv. 't verlies v. nationaliteit, v. een
gedeelte of 't geheel der burgerlijke, burgerschaps- of familierechten, bij rechterlijk gewijsde uitgesproken, 't huwelijk, curateele en
faillissement. d. Staat der personen is v.
openbare orde on kan derhalve door d. wil
v. partijen geen verandering ondergaan. Zoo
kan d. vader geen afstand doen v. d. macht,
die d. wet hem schenkt. Bij alle akten v.
vervreemding, v. hypotheek, bij alle contracten, waaruit een burgerlijke verbintenis
voortvloeit, moeten d. partijen hun staat
opgeven, d. i. of zij gehuwd, voogd, rekenplichtig ambtenaar enz. zijn.
Staathuishoudkunde (Oeconomia poli-

tica) is d. wetenschap, die leert, hoe d. rijkdom
in d. maatschappij ontstaat on to niet gaat,
of korter: staathuishoudkunde is d. leer v. d.
rijkdom. Zij wijst d. wetten aan, welke d.rijkdom beheerschen en wier kennis noodzakelijk
is tot bevordering der algemeene welvaart.
d. Rijkdommen der staathuishoudkunde zijn
die zaken, die a. onze behoefte kunnen voldoen on waarvoor men iets anders kan verkrUgen. Dit kan natuurlijk slechts in een
maatschappij gebeuren on daarom heeten zij
dan ook maatschappelfjke rijkdommen. Alleen
die zaken, waarvoor men iets anders kan
verkrUgen, zijn rfilcdom men of zaken, die waarde
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In d. vroegste tijden vindt men reeds hervormingstelsels tot betere regeling der maatschapp(j, maar onze eeuw heeft er verschill.
nieuwe geleverd, waarvan sommige hun beginselen ook tot ontwikkeling hebben gebracht. Die scholen of hervormingstelsels
waren voornamelUk die v. s. Simon, waarvan
d. hoofdgedachte was: a. iedereen naar zUn
verdiensten en a. een ieder verdienste naar
zijn werken; v. Charles Fourier, die verlangde
grooter voortbrenging als vereischte tot geluk ;
v. Robert Owen, die een nieuwe samenstelling der maatschappij verlangde, waarin alle
ongelijkheid zou weggenomen zijn, waarin
geen straffen, maar wel gemeenschap v. goederen zou bestaan; v. Louis Blanc, die als
hoofdgedachte v. zUn stelsel voordroeg gelijkheid v. belooning, ook btj ongelijkheid v.
arbeid. Buiten daze stelsels zUn er nog een
aantal- andere, communistische en socialistische
stelsels ontworpen, wier eenig streven is:
meer gelijkheid in d. bezittingen teweeg to
brengen. d. Eenvoudigste vorm is 't onbeschaafde communisme, dat willekeurige verdeeling v. d. bestaanden rijkdom verlangt
tuss. alle menschen; een beginsel, dat, meer
of minder gewijzigd, in alle stelsels teruggevonden wordt. d. Juiste grens is moeilijk to
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bepa4en, dock men noemt gewoonlijk conimunisten alien, die meer bepaald een geltjke verdeeling verlangen; d. socialisten willen door
een andere verdeeling der vruchten tuss.
kapitaal en arbeid dan d. tegenwoordige
tot verbetering der maatschappij komen. d.
Grondslagen v. beide zijn echter een miskenning der menschelijke natuur, want d.
mensch zoekt zijn geluk in d. vrije bevrediging zijner verschill. behoeften en verlangt, in strijd met die communistische en
socialistische stelsels, vrije madedinging. 't
NV as een groote verdienste der Fransche
oeconomisten, dat zij aantoonden. dat alle
stelsels, die d. vrije mededinging wegnemen,
zooals d. beschermende rechten, of een
andere verdeeling verlangen v. d. vruchten
v. d. arbeid, zooals d. socialisten, in d. grond
op dezelfde dwaling rusten en slechts in d.
toepassing verschillen. d. Communistische en
socialistische leerstellingen hebben intusschen
ook een goede zijde: ztj brengen d. waarheid
a. 't licht en vestigen d. aandacht op bestaande gebreken der maatschappij. 't Socialisme wijst op d. armoede v. duizenden medemenschen en, al is er overdrijving in zijn
voorstelling v. d. rampen, toch bevat zijn
klacht waarheid genoeg. Een andere goede
zijde v. 't socialisme is, dat 't als redmiddel
d. vereeniging aanbiedt, waardoor reeds veel
goods tot stand is gebracht. d. Ware hervormingen echter kunnen slechts langzaam een
geheel yolk doordringen en 't beste middel
daartoe is uitbreiding v. 't practisch onderwijs. 't Mistrouwen v. d. prikkel v. 't eigenbelang is d. hoofdkwaal v. 't socialisme. 't
Verwacht weinig v. d. inspanning v. 't individu, maar alles v. d. staat; deze moet arbeid
en welvaart verschatien. 't IJdele dier wenschen blijkt, als men nagaat, wat staat en
regeering zijn. d. Staat is geen afzonderlijk
wezen; hij is slechts d. gezamenlijke vertegenwoordiging der ingezetenen. Doze hebben d. zorg voor d. algemeene belangen a.
eenige bepaalde personen opgedragen, die d.
regeering vorm en.
't Doel der regeering is, a. d. gezamenlijke
inwoners veiligheid v. personen en goederen
to waarborgen, d. algemeene vereischten in
't leven to roepen, die voor 't welslagen
v. e!ke bijzondere productie noodig zijn,
en alles to verrichten wat volgens ondervinding beter door d. staat dan door particuliere krachten kan geschieden. Tot dat
alles zijn vele instellingen noodig; daartoe
onderhoudt d. staat eon leger en een vloot,
die 't land tegen vijanden beschermen; daartoe benoemt hij personen, die d. belangen
der nate on der ingezetenen in 't buitenland
vertegenwoordigen.
d. Voornaamste onderwerpen, waarmede d.
staathuishoudkunde zich bezig houdt, zijn in
d. eerste plaats: 't ontstaan v. rijkdom, d.
hulpmiddelen der voortbrenging en 't to niet
gaan v. rijkdom. Zij leert wat to verstaan is
onder waarde, voortbrenging, voortbrengende dien•

sten, kapitaal, stoffelijke en onstoffelijke voortbrengselen on pills. Zij verklaart wat d. hulpmiddelen der voortbrenging zijn: als verdeeling v.
arbeid, werktuigen, geld, credief -papier en banken;
zij toont aan, dat d. hinderpalen der voortbrenging zijn onjuiste bemoeiingen der regeering met d. nijverheid en verkeerde bescherming. Zij leert, dat rijkdom to niet gaat door
verbruik en door belastingen, en verklaart,
welk aandeel iederen mensch a. d. voortbrenging v. rijkdom toekomt. Belangrtjke
werken over d. staathuishoudkunde zijn ten
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onzent geschreven door prof. Vissering, Quack,
Pierson e. a.
Staatkunde (d.), ook Regeerkunde of Polltiek geheeten, is d. wetenschap, welke leert,
hoe een staat behoort to worden bestuurd, om
zijn welvaart en bloei to bevorderen.
Staatsbankroet (Een) ontstaat, wanneer
een staat zijn verplichtingen a. zijn schuldeischers niet meer kan nakomen, wanneer
hij niet Tanker 't even wicht tusschen zijn
inkomsten en uitgaven bewaren kan. d. Maatregelen, waartoe een staat bij gebrek a. geld
on vertrouwen om dit to verkrijgen gewoonlijk overgaat, zijn: verwerping v. d. staatsschuld (repudiatie), v. 't geheel of v. een
deel ervan; schorsing v. betaling voor onbepaalden tijd; verrnindering v. d. nominale
waarde der schuldbrieven (reductie der staatsschuld); conversie of verlaging der beloofde
rente; 't leggen v. belastingen op coupons,
wat feitelijk vrijwel met renteverlaging overeenkomt; 't vaststellen v. een gedwongen
koers voor 't papieren geld, dat v. staatswege in omloop is gebracht.
Staatsbegrootin.g of budget noemt men
d. raming der inkomsten en uitgaven v. een
staat over een zeker tijdperk. In d. hedendaagsche constitutioneele staten heeft men
meestal een eenjarige begrooting; deze wordt
door d. regeering tijdig a. d. volksvertegenwoordiging voorgelegd, welke d. alzonderlijke
posten kan goedkeuren, wijzigen en verwerpen. In enkele staten heeft men een tweejarige
begrooting. BItikt er een to kort in d. kas v.
d. staat to bestaan, zoodat niet able uitgaven
v. 't loopend tijdperk uit 't opgemaakte budget
kunnen bestreden worden, dan neemt men
zijn toevlucht tot een aanvullende of supple-

toire begrooting.

Staatsbestuur is
d. wtjze, waarop 't
staatsgezag wordt uitgeoefend, on dit wordt
in d. regel bepaald door d. staatkundige gebeurtenissen. Meer dan d. gewone wetgevers
staan d. staatkundige wetgevers onder d. drang
der omstandigheden. Elke staatswet geeft d.
geest des Ws, onder welken zij word opgesteld, terug. Ofschoon elks regeeringsvorm
zich geschiedkundig ontwikkeld heeft, hebben
vele volken een algemeene staatswet, waarin
die regeeringsvorm is omschreven; men noemt
deze d. grondwet (zie dat art.).
In elken staat onderscheidt men twee6rIei
macht: d. wetgevende, die d. wetten, waaraan
alien zich moeten onderwerpen, maakt, en d.
uitvoerende, die ervoor zorgt, dat ze behoorlijk
ten uitvoer worden gebracht on nageleefd. d.
Rechterlffke macht, die krachtig medewerkt
om d. wetten to handhaven, kan beschouwd
worden als een onderdeel der uitvoerende
macht. In staten, waar d. wetgevende on d.
uitvoerende macht in handen v. een persoon
zijn, heeft men een onbeperkte of absolute
monarchie. Deelt d. vorst d. wetgevende macht
met 't yolk of met hen, die 't yolk vertegenwoordigen, dan noemt men d. regeeringsvorm beperkt monarchaal of constitutioneel
(naar constitutie of grondwet). Staat er goon
vorst a. 't hoofd v. d. staat, dan is d. regeeringsvorm republikeinsch. Is in een republiek
d. regeling der aangelegenheden uitsluitend
in handen v. een betrekkelijk klein aantal
aanzienitjken of aristocraten, dan spreekt men
v. een aristocratische, heeft 't geheele yolk
deel a. die regeling, v. een democratische republiek. In een republiek is een voor een bepaalden tijd gekozen president in 't bezit v.
d. uitvoerende macht, onder toezicht v. d. yolksvertegenwoordiging; a. d. wetgevende macht
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b-eeft hij weinig of geen aandeel. Beschikt
een monarch, koning, keizer of sultan, naar
walekeur over 't leven, d. vrijheid en d. bezittingen zijner onderdanen, zonder a. eenige wet
gebonden te zijn, dan hest d. regeeringsvorm
deslotiek of autocratisch. 't Despotisme mag d.
ontaarding v. d. monarchie heeten, geltjk d. ontaarding v. d. aristocratie met d. naam oligarchic bestempeld wordt (d. I. d. heerschappij v.
eon klein aantal aanzienlijken) en die v. d.
democratie met dien v. ochlocratie (d. i. d. heerschappij v. 't gepeupel).
Wanneer verschill. staters zich tot een geheel
hebben vereenigd, zoodanig dat ieder zijn eigen
zelfstandigheid heeft behouden, dan noemt
men zulk een staat een statenbond. 't Tegenovergestelde v. d. statenbond in d. e'e'nheidsstaat.
't Midden tuss. beide houdt d. bondgenootschappelijke, foederatieve of bondsstaat.
Staatsdomein is onroerend goed, dat a.
d. staat toebehoort en waarvan daze d. inkomsten trekt (zie Domein).
Staatskas. d. Staatskas of schatkist v.
d. staat is eenigszins een zedeltjk persoon,
die, vertegenwoordigd door d. minister v.
Financien, eigendomsrechten bezit. 't Beheer
is, onder 't opperbestuur des konings, opgedragen a. d. minister v. Financien en onder
-dozen a. betaalineesters in d. verschill. gewesten.
d. Middelen om in d. behoeften der schatkist to voorzien zijn belastingen en geldleeningen, die slechts na gemeen overleg met
d. Staten-Generaal kunnen tot stand komen.

Staatsraad. d. Staatsraad of Raad van
State is een grondwettig staatslichaam, waar-

van d. samenstelling on d. bevoegdheid bij
wet geregeld zijn. d. Voorn. bepalingen
-dezer wet zijn: d. Koning is voorzitter v. d.
raad en benoemt d. vice-president en d. leden,
wier getal 14 bedraagt. d. Prins v. Oranje
d.

heeft, na vervulling v. zijn 18e jaar, v. rechtswege zitting on een raadgevende stem. Aan
alle rneerderjarige prinsen v. 't koninklijk
huis kan door d. koning die bevoegdheid
verleend worden. Hij kan ook staatsraden in
buitengewonen dienst benoemen, ten getale
v. hoogstens 15. Zij worden door of v. wege d.
koning opgeroepen tot deelneming a. bepaalde
werkzaamheden v. d. raad en zijn atdeelingen,
waarbij zij gewone leden kunnen vervangen,
in welk geval zij dezelfde bevoegdheid als
•dezen hebben. d. Raad wordt kijgestaan door
een secretaris, drie referendarissen en twee
scornmiezen v. staat. d. Koning brengt btj
d. raad alle voorstellen ter overweging, door
hem a. d. Staten-Generaal to doen of door
dozen a. hem gedaan, benevens alle algemeene maatregelen v. inwendig bestuur
v. d. staat en v. zijn kolonien en bezittingen
in andere werelddeelen. d. Raad wordt door
d. koning gehoord over d. vernietiging v.
besluiten der provincials of gedeputeerde staten of v. plaatselUke verordeningen en in d.
gevallen, waar d. wet 't beveelt of d. koning
't noodig oordeelt. Hij heeft d. bevoegdheid d.
koning voordrachten to doen nopens onderwerpen v. wetgeving on bestuur, waaromtrent hij 't doen v. voorstellen a. d. Staten-Generaal of 't uitvaardigen v. algemeene
maatregelen v. inwendig bestuur wenscheltjk acht.
Tot voorbereidend onderzoek v. alle aanhangige zaken is d. raad in vijf afdeelingen
gesplitst, wier leden door d. koning, d. raad
gehoord, worden aangewezen. Een der afdeelingen is belast met 't onderzoek v. d. geschillen v. bestuur. Ztj draagt d. koning d.

uitspraak voor. Wijkt 's konings beslissing v.
't advies der afdeeling af, dan wordt zij met
redenen omkleed in 't staatsblad geplaatst en
tegelijk in d. staatscourant openbaar gemaakt,
met 't rapport v. 't hoofd v. 't ministerieel
departement, dat '8 konings beslissing mode
onderteekend heeft. Daze afdeeling is sarnengesteld uit d. vice-president en vier leden en
brengt haar verslagen in 't openbaar ult.
d. Overige afdeelingen staan in betrekking
tot d. verschill. departementen v. algemeen
bestuur on dienen d. hoofden daarvan in
zaken v. wetgeving en bestuur, des gevraagd,
v. voorlichting. Zij bestaan uit drie leden,
die a. aftreding om d. twee jaren onderwor-

pen zijn.
d. Afdeelingen brengen a. d. raad verslag
uit en leggen een ontwerp v. advies over. d.
Raad beraadslaagt des verlangd met 't hoofd
v. 't ministerieel departement, wien d. zaak
aangaat. d. Koning kan, op voordracht v. d.
raad, deskundigen oproepen om d. raad of
zijn afdeelingen te dienen v. voorlichting on
advies. d. Raad beraadslaagt in een algemeene
vergadering en stelt daarin zijn advies vast.
Tot 't vaststellen v. een advies wordt d.
tegenwoordigheid v. ininstens negen leden,
d. vice-president onder hen begrepen, vereischt.
BO staking v. stemmen wordt d. beslissing
tot een volgende vergadering verschoven.
Herhaalt d. staking zich, dan beslist d. stem
v. d. vice-president of 't yoorzittend lid. d.
Laden v. d. raad zijn niet gerechtelijk vervolgbaar voor d. door hen uitgebrachte meeningen. d. Adviezen zijn schriftelijk en met
redenen omkleed. Zijn er gevoelens in d.
raad voorgedragen, afwijkende v. dat der
meerderheid, dan worden d. afzonderlijke
adviezen, die gevoelens ontwikkelende, bij
's raads ad vies overgelegd.
Staatsrecht is

't gedeelte v. 't recht,

dat zich hoofdzakelijk tot doel stelt d. organisatie v. d. staat on d. betrekkingen tuss. 't
gouvernement on d. leden v. d. staat to regelen.
In meer uitgebreiden zin verstaat men onder
staatsrecht d. regels, die d. betrekkingen tuss.
d. verschill. natien bepalen, 'tgeen dan inter-

of volkenrecht genoemd wordt.
't Onmiddellijk doel v. 't staatsrecht is 't
belang v. 't algemeen, terwijl 't privaat recht
meer d. belangen der individuen voor oogen
houdt. 't Gevolg dier beide rechten is dan
ook geheel anders; irnmers door geen bijzondere overeenkomsten kan v. 't publiek recht
worden afgeweken, terwijI dit wel bij 't privaat recta 't geval kan zijn.
Nog verdeelt men 't staatsrecht in eigenl.
staatsrecht, constitutioneel recht en administra
tief recht. 't Constitutioneel recht is 't gedeelte v. d. wetgeving, dat d. vorm v. 't
bestuur on d. uitgestrektheid en grenzen der
staatsrnachten regelt. 't Administratief recht
behandelt d. betrekkingen tuss. bestuurders
on bestuurden. 't Eigenitjk gezegd staatsrecht
omvat dus alles, wat niet tot 't constitutioneel of tot 't administratief recht behoort,
on heeft uitsluitend 't algemeen belang tot
doel. In dien zin maakt 't strafrecht een gedeelte v. 't staatsrecht uit. In 't algemeen
belang toch zijn straffen bepaald tegen hen,
die op d. veiligheid der maatschappij inbreuk
maken, on wettelijke vormen voorgeschreven
voor d. opsporing en d. vervolging der in'sdrUven.
Afgescheiden voorts v. 't constitutioneel en
't administratief recht, omvat 't eigenlUk gezegd staatsrecht d. individugele rechten, die
bij d. grondwet a. d. ingezetenen gewaarborgd
nationaal recht
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Vlaanderen was Opgedragen, on eon Leenhof,
Zoodanige ztjn: „d. onschendbaarheid
d. eigendom, d. gelijkheid voor d. wet, vrijwaaronder editor niet alle leenen der streek
heid v. personen, v. godsdienst, vrijheid v.
behoorden. Over d. samenstelling on d. bevoegddrukpers, openbaarheid der terechtzittingen,
heid dier collegien zijn nadere bijzonderheden
't recht, dat niemand a. zijn natuurlijken
to vinden bij A. J. van der Aa, „Aardrtjksreciter kan worden onttrokken, en 't recht
kundig woordenboek der Nederlanden", 2e deel.
v. petitie".
Zie ook 't art. Generaliteitslanden.
d. Onschendbaarheid v. d. eigendom is niet
Staatsvorrn, Zie Regeeringsronn.
alleen een beginsel v. 't eigenlijk gezegd
Staatswetenschappen worden met den
staatsrecht, maar d. hoofdvoorwaarde v. 't
woord alle vakken v. wetenschap genoemd,
bestaan der maatschappij. d. Gelijkheid voor
welke op d. leer v. d. staat betrekking hebben.
d. wet is een gevolg der omwenteling v.1789,
Er behooren toe: d. geschiedenis der staten,
evenals d. vrijheid v. godsdienst. VOOr dit
d. statistiek (zie dat art.), d. eigenlijke staats• tijdstip nam d. massa v. 't yolk weinig of niet
leer, 't staats- en volkenrecht en d. staata. d. publieke zaak deel. In Frankrijk kon,
huishoudkunde.
den voor dien tijd d. adel en d. geestelijkheid
Stabat Mater (d. Moeder stond) zijn d.
uitsluitend staatsambten bekleeden, d. zoogen.
eerste woorden v. een der schoonste en bederde stand was daartoe onbevoegd. Ook met
roemdste voortbrengselen der Middeleeuwsche
betrekking tot d. individueele vrijheid was
kerkelijke poezie. Pit gedicht draagt verschill.
Engeland voor d. ornwenteling 't eenige land,
titels: „Planctus beatae Mariae virginis",
waar 't gouvernement 't recht niet had d.
„Mariae compassio"„.Mater dolorosa", „Seburgers te doen gevangen nemen. Eerst bij
quentia" (d. algemeene benaming der kerkd. latere grondwetten is dit groote beginsel
liederen, die in d. R.-Kath. kerk op bepaalde
v. staatsrecht bij ons aangenomen. Maar naast
tijden voor 't Evangelie gezongen worden).
't beginsel moest een correctief worden ge„De septem doloribus Mariae virginis" e. a.,
bezigd om misbruiken tegen te gaan. Daarom
doch wordt steeds genoemd naar d. beide
is d. in hechtenis neming v. personen geoora. 't hoofd v. dit art. genoemde woorden.
loofd in d. gevallen en op d. wijze, bij d. wet
't Drukt gewoonlijk in hedendaagsche versbepaald.
meat en niet rtjrnende regels d. gewaarNiet minder belangrijke beginselen v. staatswordingen uit v. Maria bij 't kruis v. haar
recht zijn d. openbaarheid der terechtzittingen
goddeltjken zoos. Wie d. vervaardiger v.
en 't recht voor d. bevoegden reciter te recht
dit zoo bij uitstek gevoelige dichtstuk is,
te staan. In Frankrijk stelde d. koning in
schuilt in 't duister on reeds in d. 13e eeuw
vroegeren tijd commission aan, d. w. z. rechtschijnt men daaromtrent in onzekerheid verbanken, belast met 't onderzoek v. bepaalde
keerd te hebben. Vrij algemeen verspreid is
zaken, met uitsluiting v. anderen, die er kennis
d. mooning, dat 't uit d. pen v. Jacobus de
v. hadden moeten nemen. Later is daarin verBenedictis, bijgenaarnd Jacoponus (een in 1306
andering gebracht en bepaalde d. wetgever,
overl. Franciscaner monnik) gevloeid is: doch
dat d. natuurlijke, rechters der burgers zouden
met moor waarschijnlijkheid wordt 't toege ,
zijn d. rechters, die d. wet aanduidt. Eindelijk
schrevna.dHB Ivelandr
talon overgezet, is 't ook meermalen in d. onze
is ook 't recht v. petitie, d. i. 't recht tot d.
overgebracht, met name door Vondel, P. van
bevoegde autoriteit vorzoeken to richten, als
een groot beginsel v. staatsrecht bij d. grondBraam, Bilderdijk on J. P. Heije. Nog beroemwet a. d. burgers geschonken.
der is dit reeds zoo vermaarde kerklied geworden door d. schoone muziek, die er meerStaatsregeling, Zie Regeeringsvorm.
malen voor vervaardigd is: Die v. Palestrina,
Staatsschulden (Lijst v. d.) der Europ.
v. Astorga, v. Winter, v. Neukomm, v. Haydn,
staten; zie Schuld (nationale).
v. Rossini e. a., hoe schoon ook, moeten onderStaats-Vlaanderen, een deel v. 't oude
graafsch. Vlaanderen, dat in d. strijd tegen
doen voor die v. Pergolese, wiens Stabat Mater
eon v. d. voortreffeltIke gewrochten der toonSpanje door d. wapenen der Noord-Nederl.
kunst is. — d. Drie eerste regels v. d. Latijnrepubliek veroverd was en dien ten gevolge
tot d. Generaliteitslanden gerekend werd. 't
schen tekst laten wij bier volgen:
Grensde ten N. a. d. Wester-Schelde on ten Z.
„Stabat Mater dolorosa
a. Vlaanderen en kwam dus overeen met
Juxta crucem lacrymosa
't tegenwoordige Zeeuwsch-Vlaanderen, dat
Dum pendebat filius",
echter lets kleiner is, daar enkele streken
langs d. Schelde, o. a. d. forten Lillo en Liefwaarvan Vondel in zijn „Kruisklacht v. Maria'
kenshoek, die er vroeger toe behoorden, thans
d. volgende vertaling gaf:
bij Belgie gevoegd zijn. Staats-Vlaanderen
„Jezus' nat bekreten Moeder
werd verdeeld in 't Vrije v. Sluis of't Land v.
Kadzand en d. vier ambachten, genoemd n.
Stond bij 't kruis, daar ons Behoeder,
Hulst, Axel, Assenede en Bouchoute, terwijl
Haar beminde Zoon aan hing".
eenige steden geenclaveerd waren en in 't 0.
Zie uitvoeriger: Kist on Royaards' „Archief
ook 't verdronken land v. Saaftingen, d. polder
voor Kerkelijke Geschiedenis,
den Doel, 't land v. Ketenesse, alsmede d. reeds
Stabiae, een kleine kuststad in 't landgenoemde forten daartoe gerekend werden.
schap Campanie, tuss. Pompeji en Sorrento,
't Bevatte d. steden Sluis, Aardenburg, Oostburg, IJzendijke, Biervliet, Hulst, Sas v. Gent, I in d. nabijheid v. 't tegenwoordige Castellamare gelegen. Bij een uitbarsting v. d. VesuPhilippine, Axel en Ter Neuzen.
vius in 73 n. Chr. word zij tegelijk met Herd. Gemelde streek v. Vlaanderen werd in
1648 a. d. republiek afgestaan, ofschoon d. , culanum en Pompeii onder d. asch bedolven.
In d. vorige eeuw is men begonnen met d. gegrenzen daarvan nog in 1664 nader bepaald of
gewijzigd werden. DergeltIke wijzigingen had- ' bouwen v. d. oude plaats weer to ontblooten
en d. daarbij gevonden kunstgewrochten zijn
den ook in 1715, 1718 en 1786 pleats, in weak
in 't museum to Napels geplaatst.
laatste jaar nagenoeg d. tegenwoordige grens
tuss. Nederland on Belgie word vastgesteld.
Staccato is in d. muziek d. aanwijzing,
door eenige punten of streepjes boven d. notenEr bestond een Raad v. Vlaanderen te Middel.
lijnen, dat d. daar onder geplaatste notea
burg, waaraan 't hooge rechtsgebied in Staats-
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zonder ineensmelting of verbinding, waar ieder
op zich zelf moeten worden voorgedragen.
Staakelberg (OTTO MAGNUS, vrijheer vox),
een Duitsch oudheidkenner en kunstenaar, 25
Juli 1787 uit een oud-adellUk geslacht te Worms
bij Royal geb. ZtJn onderwUs genoot hij in 't
ouderltjk huts, vervolgens to Halle en eindelijk a. d. universiteit to Gottingen, waar hij op
verlangen v. WI wader in d. rechten on diplomatic) zou studeeren. HU vond zich echter
moor door schilderkunst on kunstgeschiedenis
aangetrokken. Van GOttingen reisde htj over
Geneve n. ItaHO on vervolgens n. s. Petersburg.
Afwisselend aldaar en to Dorpat levend, wijdde
hij zich toen geheel a. d. kunst. In 1808 ging liij
weer op reis on wel eerst n. Rome on vervolgens n. Griekenland en eerst in 1813 keerde hij
n. Rusland terug; doch drie jaar later vestigde
hij zich voor goad to Rome, waar hij een werk
in 't licht gaf, getiteld „Costumes et usages des
peuples de la Greco moderne" (1825). In 1828
ging hij n. Parijs om een uitgever to vinden
voor zijn werk over Griekenland „La Greco,
vues pittoresques et topographiques" (1830—'34,
2 dln) en vandaar n. London, Dresden, Heidelberg, Mannheim, Berlijn en s. Petersburg,
waar litj 23 Mrt 1834 over!. Behalve d. genoemde werken heeft men nog v. zUn hand
„Graber der Griechen" (1835).
Stad-aan-'t Haringvliet, een gemeente
in d. Nederl. prov. Zuid-Holland, ail. Overflakkee, ruim een uur t. O. v. SommelsdUk,
met circa 1200 inw.
Stade, een stad in d. Pruisische prov.
Hannover, in 't gelijknamige regeeringsdistrict,
a. d. Schwinge, 6 KM. vOOr haar uitmonding in
d. Elbe gelegen. Men heeft er verscheidene
kerken on inrichtingen v. ondervrijs, een doofstommeninstituut, fabrieken v. tabak, wol,
katoen, kant en piano's, bierbrouwerijen,
scheepsbouw, visschertj en 11000 inw. Een
half uur v. d. stad, a. d. uitmonding der
Schwinge in d. Elbe, ligt d. Brunshausen met
d. Schwingerschans, waar een oorlogskorvet
ligt ter bescherming v. d. Stade-tol. — 't Regeeringsdistrict Stade heeft een oppervl. v. 123 vk.
mijlen on 340000 inw.
Stadelmann (RUDOLF), een Duitsch agronoom, geb. in 1813 to Suhl, overl. 6 Juli 1891
te Halle a. S. HU schreef o. a. „Preuszens
Konige in ihrer Thatigkeit ftir die Landeskultur Preuszens" (1878—'88, 4 dln) en „Aus
der Regierungsthatigkeit Friedrichs des Groszen" (1890).
Stadelsch kunstinstituut is een kunstinrichting to Frankfort a. d. M., zoo genoemd
naar d. Frankforter bankier Johann Friedrich
Stadel (geb. 1 Nov. 1728, over]. 2 Dec. 1816), die
blj zijn dood zijn vermogen v. moor dan een
mill. gulden, alsmede zijn kunstverzameling
voor d. oprichting hiervan besternde. Aanvankeltjk onder d. ]aiding v. Philipp Veit en
Steinle kreeg 't Stadelsche kunstinstituut
allengs naam onder d. Duitsche inrichtingen
v. kunst. Men vindt er een verzameling gipsafgietsels, handteekeningen, kopergravures on
schildertjen v. d. Italiaansche, d. odd-Diritsche
on d. Nederl. school, alsmedo uitmuntende
werken v. nieuwere nieesters als Overbeck,
Veit, Steinle, Lessing, Schwind, Gallait e. a.
Stadhouder of Stedehouder is d. waardigheid v. hem, die namens d. souverein eon land
of een gedeelte daarvan bestuurt. In d. geschiedenis v. ons land ward die naam 't eerst
gegeven a. prins Willem v. Otanie-}Tassan,
die onder d. regeering v. koning Philips d.
waardigheid v. stadhouder der gewesten Holland, Zeeland en Utrecht bekleedde. Graaf
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Egmond was toenmaals stadhouder v. Vlaanderen. Na d. dood v. Willem behielden d. opvolgende prinsen v. Oranje d. naam stadhouders,
met uitgebreider macht echter dan in 't begin
a. die waardigheid verbonden was, walk MOperk in onze geschiedenis d. stadhouderlfike
regeering wordt genoemd.
Stadium was bij d. Ouden een lengtemaat
v. 600 Grieksche voet. Daar echter d. voeten
verschillend waren, vorschilden ook d. stadie- n, v. welke d. volgende d. belangrUkste
waren 1°. 't kleine stadium of stadium v. Aristoteles, waarvan 77./3 gingen op een geographische mill; 2°. dat v. Cleomides (55'/2 op 1
geogr. m01); 3°. 't Pythische of Delphische
(59'16 op 1 geogr. mill); 40. 't stadium v.Eratosthenes (46 ,/, op 1 geogr. mill); 5°. dat v. Herodotus of 't Nantische, ook Perzische, (44 ,/2 op
1 geogr. mill); 6°. 't Grieksche Olympische
(40 op 1 geogr. mill); 7°. 't Phileterisch (omstr.
35'12) on 8°. 't groote stadium, ook 't Egyptische of Alexandrijnsche genoemd (33 2/6 op
d. geogr. mill]). Vele geleerden nemen echter
slechts een stadium aan. — Oorspronkelijk
noemde men stadien renbanen, die tot wedloopen waren ingericht en gewoonlijk d.
opgegeven lengte hadden. Men vond ze bij
d. gymnasien en zij bestohden uit een langwerpig eifen plein, met twee parallelle
zijden, a. 't eene eind door een halven cirkel
gesloten en a. 't andere open en voorzien v.
trapsgewijs oploopende zitplaatsen voor d. toeschouwers.
Stadler (MAX1MILIAAN), in 1748 to Melk, in
Nader-Oostenrtjk, geb., bracht eon gedeelte
zijner jeugd door in 't beroemde BenedictUner
klooster zijner geboorteplaats, doch maakte
zich reeds vroeg bekend als componist v. kerkmuziek en buitengewoon bekwaam orgelspeler.
Ofschoon 110 tevens met lof d. godgeleerde
wetenschappen onderwees, ontwikkelden zich
steeds meer zijn muzikale talenten, vooral
nadat d. staatsgebeurtenissen in 't laatst der
18e on 't begin der tegenwoordige eeuw
een ongunstigen invloed hadden gehad op
't uiterltjke lot der kloostergeestelijkheid. Men
bezit v. hem een menigte missen, psalmen,
cantaten e. a. kerkmuziek, benevens een groot
requiem en een oratorium, „d. Verlossing v.
Jeruzalem", alles in d. strengen, hoogen kerkstUl geschreven. HU over]. 8 Nov. 1833.
Stads.kanaal, een Nederl. veenkolonie
op d. grens v. Groningen en Drente, met
circa 5000 inw., deels tot d. gemeente Onstwedde, deels tot die v. Nieuwe Pekela en
Wildervank behoorende. Door een stoomtram
is doze wel vier uur lange streek met Wilderyank, Veendam e. a. plaatsen verbonden.
Stadtlohn, een stad in d. Pruis. prov.
Westphalen, regeeringsdistrict Miinster, a. d.
Berkel niet ver v. d. Nederl. grens, met 3000
inw., die zich bezig houden met linnenwevertj,
bleekertj en d. vervaardiging v. tabakspOpen.
Stadtlohn is bekend door d. slag v. 6 Aug.
1623, waarin Tilly hertog Christiaan v. Brunswijk versloeg.
Staei - lioistein

(ANNA LOUISE GERMAINE,

barones VAN), aldus genoemd naar haar echtgenoot, was eon dochter v. d. vermaarden
Necker (zie Necker). 22 Apr.1766 to Parijs geb.,
trad zU op 20-jarigen leeftUd in 't huweltjk
met d. Zweedschen gezant, baron VAN STAELHOLSTEIN. Na eerst gedurende 't Schrikbewind
't leven v. onderscheidene barer vrienden door
haar invloed to hebben kunnen redden,kwarn
ten laatste haar eigen leven in gevaar, doch
't gelukte haar n. Engeland to ontkomen,
waar ztj, als schrijfster reeds eenigszins be-
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kend door hear „Lettres sur lea ecrits et le
caractere de Rousseau" (1789), „Reflexions sur
le proces de la reins" (1793) schreef, alsmede
„Reflexions our la pair" (1794) on „sur la pair
interieure" (1795). Toen Zweden d. Fransche
republiek erkend had, keerde zij met haar
echtgenoot n. Parijs terug en schreef zij eenige
verhalen en tooneelstukken, benevens ,L'influence des passions sur le bonheur des individus'et nations" (1797), een geschrift, vol diepe
en heldere denkbeelden, on „De la litterature
consideree dans ses rapports avec les institutions sociales" (1796, 2 din). Niet lang daarna
had er een echtscheiding plaats tuss. haar en
haar gemaal, welke echter niet belette, dat
zij dozen in zijn laatste ziekte oppaste tot
zijn dood. Door Bonaparte uit Pa/11s verbannen, begaf zij zich naar een vriendin to
s. Bryce, waar zij haar roman „Delphine"
(1803, 6 din) schreef. Een daarop gevolgd verblijf in Duitschland gaf aanleiding tot 't
schrtiven v. haar work „L' Allemagne", waarvan 't handschrift door d. politie v. keizer
Napoleon ward in beslag genomen en dat to
London in 1813 word uitgeg. Na d. dood v.
haar vader gaf zij diens „Manuscrits" uit (1803)
en schreef zij haar beroemden roman „Corinne
ou l'Italie" (1807, 2 din), 't vermaardste en
baste harer werken, een zeer gelukkige ineensmelting v. roman en landbeschrijving. Naar
Frankrijk teruggekeerd, zag zij zich opnieuw
door keizer Napoleon vervolgd en d. als
voorn. schrijfster v. haar tijd beroemde vrouw
reisde n. Rusland en v. daar n. Zweden, waar
zij „Dix annees d'exil" (1822) on „Reflexions
sur le suicide" (1812) schreef. Na d. val v.
Napoleon keerde zij n. Parijs terug, waar zij
in 't huwelijk trad met eon officier, De Rocca,
wiens naam zij echter niet aannam, ten einde
haar beroemd geworden naam niet to verliezen, en haar levensjaren doorbracht met 't
schrtjven v. „Considerations sur la revolution
francaise" (1816) en 't herzien harer vroegere
geschriften, v. welke na haar dood (die 14
Juli 1817 voorviel) een volledige uitgave
(1820—'21, 18 din) bezorgd is door haar oudsten noon, AUGUST LOUIS baron VON STAEL.
HOLSTEIN (gob. 31 Aug. 1790, overl. 19 Nov.
1827), wiens „Lettres sur l'Angleterre" (1826)
mode v. algemeene bekendheid zijn. 't Leven
v. doze beroemde vrouw is o. a. beschreven
door Norris (1853) en door Stevens (1880).
Staf, d. beveihebber eener troepenafdeeling,
benevens alle personen, die rechtstreeks onder
zijn bevelen staan. d. Staf v. een bataillon
wordt dus uitgemaakt door alien, die niet bij
d. compagnieen zijn ingedeeld. Gewoonitjk geeft
men a. degenen, die geen officiersrang bezitten, gezamenlijk d. naam kleinen staf. — Generale staf of ook wel generaalkwartiermeesterstaf
is een corps officioren, bestemd om d. aanvoerder v. een leger of v. een belangrijk onderdeel daarvan in zijn dienstverrichtingen to
ondersteunen. d. Algemeene bestemming v. d.
generalen staf is ten alien tijde a. d. opperbevelhebber een nauwkeurig en gemakkelijk overzicht over d. toestand v. 't leger
to gaven, hem d. noodige inlichtingen over
d. vijand on 't oorlogstooneel to verschaffen,
zijn voornemens en plannen to ontwikkelen
en door orders a. d. verschill. onderdeelen
v. 't leger uitvoerbaar to maken, d. uitvoering zelf na to gaan en verkeerde opvattingen to voorkomen. Naarmate v. d. treepenafdeelingen, waarbtj 't personeel v. d.
generalen staf werkzaam is, wordt hij onderscheiden in greaten staf of d. staf v. 't Leger on
in staven der legercorpsen, divisiEn of brigades.
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Iedere staf heeft een chef, chef v. d. staf genoenid, die d. verschill. diensttakken verzamelt
en als d. rechterhand v. d. aanvoerder moot
beschouwd worden. Zoolang er legers zijn,
hebben er ook generale staven bestaan. Hoe wet
't in d. aard der zaak ligt, dat in berichten
over veldtochten en veldslagen slechts zelden
bijzondere melding gemaakt is v. d. generalen
staf, vindt men daarvan to alien tijde sporen.
Zoo was 't corps ltifwachters v. Alexander d.
Groote een volledige generale staf. Ook d.
Perzen hadden een dergelijk corps. Bij d.
Atheners trokken steeds 10 strategen to velde,
v. wie er eon 't apperbevel voerde, terwij1
d. 9 anderen zijn generalen staf vormden; dit
was ook 't geval met d. polemarchen der Spartanen; d. Romeinsche veldheeren vormden
zich insgelijks een generalen staf uit jongelingen v. goeden huize, d. zoogenoemde voluntarii. d. Vorsten v. d. Middeleeuwen werden
to velde door hun hovelingen gevolgd, die
d. function v. stafofficieren vervulden; d. steden
en gemeenten gaven in dezelfde hoedanigheid
a. hun veldheeren laden v. d. raad mode.
Bij d. legers in 't begin v. d. nieuweren tijd is
d. betrekking v. d. luitenant-kolonel tot d.
kolonel nagenoeg die v. chef v. d. staf; verder
vindt men bill d. staf d.kwartiermeester(maistre
de camp), d. opperwachtmeester (sergeant de
bataille of major), soms nog d. schrijvers v. d.
kolonel, alle betrekkingen, die elk opperbevelhebber v. een leger, evenais d. chef v.
een regiment, instelde. Frederik d. Groote
hechtte veel waarde a. d. vorming v. een
goeden generalen staf, doch doze verkreeg
eerst zijn voile beteekenis sedert d. Fransche
omwentelingsoorlogen, toen d. legers in kleine
zelfstandige legers verdeeld werden, die toch
gezamenlijk tot den doel moesten medewerken en wier verrichtingen den geheel moesten
uitmaken. Tegenwoordig heeft elke mogendheid v. eenig belang in Europa reeds in vredestijd een geheel georganiseerden generalen staf.
Bij ons bestaat daze uit 1 luitenant-generaal,
1 kolonel, 3 luitenant-kolonels, 3 majoors, 9
kapiteins on 6 eerste luitenants.
Staffa, eon klein, onbewoond, geheel uit
basalt bestaand eiland a. d. westkust v. Schotland, beroemd om zijn Fingalsgrot en als voortzetting v. d. Reuzendam (zie d. art. Fingalsgrot en Giants-Causeway).
Staffordshire is een graafs. in 't midden v. Engeland, ingesloten door d. graafs.
Derby, Leicester, Warwick, Worcester, Shrop
on Chester, op 54 vk. mijlen een bevolking
tellende v. 982000 inw. Ten N. en W. wordt
Staffordshire dOorsneden door een bergketen,
doch oostwaarts belt d. bodem of naar d.
rivieren Dove en Trent on tuss. Uttoxeter
on Newcastle under Line is d. grond grootendeels moerassig on onvruchtbaar. d. Bergen
der zooeven genoemde keten bereiken een
hoogte v. lets over d. 330 M. In 't Z. v. dit
graafs. vindt men /*like steenkool- en ijzermtinen, zoodat Staffordshire in verhouding tot
d. uitgestrektheid 't meeste Ozer oplevert v. al
d. graafs. v. Groot-Britanni6; ook vindt men
er koper, veal kalkgesteente, uitmuntend
marmer on albast, alsmede molensteenen;
bovendien levert d. bodem d. grondstof voor
d. ongeloofelijke massa Wedgwood-aardewerk,
welke bier en in d. omtrek geproduceerd wordt.
Eindeltjk bloeit hier ook nog Wonder d. ntjver•
heid, die koper, leder, ztjde, wol en linnen tot
grondstoffen noodig heeft, terwij1 voor d. handel
in al doze waren d. Trent en d. Dove, maar
ook twee groote kanalen on verschoidene
spoorweglijnen dienstbaar zijn. d. Landbouw
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v. Staffordshire is daarentegen niet uitstekend. d. Hoofdstad heet Stafford en ligt a.
't Grand-Trunk-kanaal; zij is een oude, doch
goed gebouwde stad, met twee kerken, een
ruim en prachtig gerechtshof, een groot hospitaal, een uitmuntend ingericht krankzinnigengesticht en een schouwburg. 't Aantal
inw. bedraagt 21 000.
Stagira, een voormalige stad in Macedonia, gelegen tuss. Amphibolis en Acanthus,
niet ver v. d. berg Athos. Zij was d. geboorteplaats v. d. wijsgeer Aristoteles (zie Aristoteles), die deswege ook weld. Stagiriet of d.
Stagireer genoemd wordt.
Stagnelius (ERIK JOHANN), een Zweedsch
dichter, geb. 14 Oct. 1793 to GardslOsa, op
Oerland, overt. 23 Apr. 1823. Hij schreef 't epos
,Wladimir ten store" (\Vladimir d. Groote),
d. gedichtencyclus „Liljor i Saron' (d. lelien
in Saron), d. treurspelen „Bacchanterna",
„Visbur", „Sigurd Ring", „Martyrerne" e. a.,
alsmede uitstekende volksliederen. Zijn gezamenlijke werken werken 't laatst door
Eichhorn (2 dln, 1866—'68) uitgeg.; Kannegieszer heeft ze in 't Duitsch vertaald (6 dln,
1853).
Stagnone, een eilandengroep a. d. westE ust v. Sicilie, tot d. Ital. prov. Trapani behoorende en d. eilanden Borrone, Isola longa
en San Pantaleo omvattende. Op 't laatste
eiland vindt men nog overblijfselen v. d. Carthaagsche stall Motyone.
Stahl (GEORG ERNST), eon beroemd scheien geneeskundige, werd in 1660 to Ansbach
geb., studeerde to Jena on begon daar, na
zijn promotie in 1683, zijn loopbaan als academisch leeraar. Toen 10 jaren later in 't
naburige Halle een hoogeschool word opgericht, droeg men op raad v. Hoffmann, die
eveneens naam heeft als genees- en scheikundige, 't tweede hoogleeraarsambt in d. geneeskunde a. STAHL op. Gedurende d.22jaren,
dat hij bier werkzaam was, vormde hij een
school v. scheikundigen, die later zijn theorieen algemeen verspreidden. In 1716 tot ligarts v. d. koning benoemd, verhuisde hij n.
Berlijn, waar hij nog vele geschriften over
scheikunde uitgaf en in 1734 overt.
STAHL heeft zijn grooten naam hoofdzakelijk a. 't opstellen v. eon theorie to danken,
d. zoogen. phlogistontheorie (zie Phlogiston),
waardoor hij voor 't eerst in d. scheikunde
een groot aantal verschijnselen onder den
gezichtspunt bracht. Hij wist zijn theorie
met zooveel talent en zaakkennis to verdedigen, dat zij weldra door bijna alle scheikundigen werd aangenomen en heerschen
bleef tot d. tijd v. Lavoisier, die haar door een
juistere verving.
Ook d. praktische scheikunde werd door
STAHL met geluk beoefend. Zoo bepaalde hij
d. orde, waarin d. metalen elk. bij hooge
temperatuur in d. zwavelverbindingen vervangen, en die, waarin men d. zuren brengen kan naar bun verwantschap tot alkali,
en leverde hij gewichtige bijdragen tot d.
kennis v. d. invloed der temperatuur op ontledingen. Hij leerde, dat d. dampen v. brandende zwavel zure eigenschappen hebben,
toonde d. brandbaarbeid aan v. stark azUnzuur en gaf voor d. bereiding v. dat laatste
eon voorschrift (destilleeren v. natriumacetaat met zwavelzuur), dat nog heden gevolgd
wordt.
Ook als geneeskundige maakte STAHL zich
een welverdienden naam. Zijn scheikundige
kennis verleidde hem niet tot d. eenzUdige
opvatting der iatrochemici, die alle verschijn-
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selen v. d. gezonden en zieken mensch uitsluitend wilden verklaren met behulp v. d.
scheikunde.
Van STAHL'S geschriften noemen wij zijn
„Zymotechnia fundamental's", die in 1697 't
licht zag en waarin hij reeds aantoonde, dat
d. zwavolvorming uit zwavelzuur een verschijnsel v. denzelfden aard is als d, afscheiding der metalen, zijn „Observationes chymico-physico-medicae", een maandschrift, dat
hij, zooals d. titel meldt, met behulp v. d.
goeden God hoopte voort to zetten, on zijn
„Experimenta, observationes, animadversiones, CCC numero, chyniicae et physicae"
(1731). Nog bij zijn leven gavon sommige
zijner leerlingen zijn voorlezingen onder d.
naam v. hun leermeester uit, waarin o. a.
zijn beroemde phlogistontheorie uitvoerig
ontwikkeld wordt,
Stahl (FRIEDRICH JULIUS), een Duitsch
rechtsgeleerde en anti-revolutionair staatsman,
16 Jan. 1802 to Munchen uit Israelitische ouders
geb. Hi) ging in 1819 to Erlangen tot d.Evangelische kerk over, studeerde achtereenvolgens
to Wurzburg, Heidelberg en Erlangen in d.
rechten en vestigde zich in 1827 als privaatdocent to Munchen. Door d. invloed v. Schelling
legde hij zich voornamelijk op d. wijsbegeerte
v. 't recht toe. In 1832 werd hij buitengewoon
hoogl. to Erlangen on nog in 'tzelfde jaar
gewoon hoogl. in d. wijsbegeerte v. 't recht,
d. staatkunde on d. pandecten to Wurzburg.
Later kwam hij voor dezelfde vakken wederorn
to Erlangen, terwijl hij in 1840 a. d. universiteit to Berlijn benoernd werd. Zijn hoofdwerken zijn: „Philosophie des Rechts, nach
geschichtlicher Ansicht" (1830—'37, 2 dln, 4e dr.
1870), „Die Kirchenverfassung nach Lehre and
Recht der Protestanten" (1850, 26 dr. 1862),
„Veber das Kirchenrecht" (1845, 2e dr. 1858),
„Der Christliche Staat" (1847, 2e dr.1858), „Die,
Revolution und die konstitutionelle Monarchic" (1848, 2e dr. 1859), „Der Protestantismus
als poetisches Princip" (3e dr.1854), „Die Lutherische Kirche und die Union" (1859, 2e dr.
1860) on ,Die gegenwartigen Parteien in Staat
und Kirche" (1863, 2e dr. 1868). Zijn denkbeelden
op staatkundig en kerkelijk gebied vonden ten
onzent een ijverig voorstander in mr. Groan
v. Prinsterer. Prof. FR. J. STAHL over1.10 Aug.
1861 to BrUckenau.
Stahl (PIERRE JULES), eigenl. JULES HETZEL,
een Fransch schrijver, geb. 15 Jan. 1814 to
Chartres. Aanvankelijk a. d. uitgeverszaak v.
Paulin to Parijs verbonden, werd hij in 1848
kabinetschef in 't ministerie v. Binnenlandsche Zaken ; v. 1851—'59 vertoefde hij in
Belgie, werwaarts hij d. wijk had moeten
nemen, on hij overt. 17 Dirt 1886 to Parijs.
schreef o. a. „Le voyage d'un Otudiant" (1860,
lle dr. 1875), „Histoire d'un homme enrhurne"
(1859), „Theorie de l'amour et de la jalousie"
(1853), alsmede uitmuntende geschriften voor
d. jeugd (,,Contes et recits de morale familiere", door d. Academie bekroond, „Histoire
d'un due" e. a.).
Stahr (ADOLF WILHELM THEODOR), een verdienstelijk en veelzijdig Duitsch schrijver,
geb. 22 Oct. 1805 to Prenzlau, in d. Ukermark.
Van 1836—'52 was hij leeraar a. 't gymnasium to Oldenburg en in laatstgenoemd jaar
vestigde hij zich to Berlijn, waar hij in 1854 met
FANNY LEWALD (zie dat art.) in 't huwelijk
trad. Hij overt. 3 Oct. 186 to Wiesbaden.
Zijn voorn. werken zijn „Aristotelia" (2 dln,
1830—'32), „Ein Jahr in Italian" (5 dln, 4e dr.
1874), 't supplement hiervan: „Herbstmonate
in Italie& (2 dln, 1851), „Zwei Monate in
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Paris" (2 dln, 1851), „Weimar und Jena" (2 dln,
3e dr. 1892), „Torso, oder Kunst, KiMstler und
Kunstwerke der Alten" (2 dln, 2e dr. 1878),
„Lessing" (2 dln, 9e dr. 1886), „Bilder aus dem
Altertum" (4 dln; „Tiberius", „Kleopatra",
„Kaiserfrauen" en „A grippina", 1863—'67),
„Goethes Frauengestalten" (8e dr. 1891), „Ein
Stuck Leben" (gedichten, 1869) en „Lebenserinnerungen' (3 dln, 1870). Een verzameling
zijner „Kleine Schriften" werd in 1872—'75
uitgeg. Over STAHR schreef Glaser in „Unsere
Zeit" (1876).
Stainer of Steiner (JACOB), een beroemd
violenmaker, in 1621 to Absom, in Tirol, geb.
Hij ontving zijn opleiding to Cremona on had
met veel tegenspoed to kampen; wel ontving
hij om zijn uitmuntend werk d. titel haviolenmaker, maar zijn instrumenten werden met
6 gulden 't stuk betaald en d. kunstenaar
over]. arm en waanzinnig in 1684. Zijn violen
worden thans nog door kenners zeer gewaardeerd.
Stainer (JOHN), een Engelsch organist, in
1840 to Londen geb., promoveerde to Oxford
tot doctor in d. muziek en werd in 1872 tot
organist a. d. s.PEsuluskerk verbonden. Later
werd hij directeur v. d. „National trainingschool for music' to Londen. Hij schreef o. a. 't
oratorium „Gideon", voorts cantaten, authems
on een handboek voor harmonieleer.
Staketsel of estacade, een rij palen, dwars
door 't water ingeslagen, ten einde d. vijand
't gebruik v. dat water to betwisten. d. Palen
moeten zoo lang zijn, dat zij bij d. hoogsten
waterstand d. vlotten of vaartuigen nog
kunnen tegenhouden, on zoo dicht bij elk.
staan, dat er geen vaartuigen tuss. door
kunnen. Indien men zelf gebruik wil maken
v. 't water, laat men in 't staketsel openingen, die met een of meer drijvende sluitboomen worden afgesloten. Is 't water dieper
dan 3 M., dan bestaat 't geheele staketsel
uit drijvende boomen, die met krammen
a. elk. verbonden zijn. d. Staketsels moeten
good bewaakt on onder 't bereik v. 't geweervuur geplaatst worden.
Stalactieten, Zie Dropsteenen.
Stalagmieten, Zie Dropsteenen.
Staleybridge of Stalybridge, een Engelsche stad, ten gevolge v. haar ligging op
beide oevers v. d. Theems tot twee graafschappen behoorende, nl. Chester on Lancaster. Men heeft er belangake katoenindustrie,
machinewerkplaatsen en 27 000 inw.
Stalkruid (Ononis). Dit plantengeslacht,
tot d. natuurl. fam. der vlinderbloemigeplanten
(Papilionaceae) behoorende, kenmerkt zich
vooral door zijn kelk, die in vijf smalle,lange,
lijnvormige slippen verdeeld is. d. Kiel loopt
in een snaveltje uit; d. bladeron zijn drietallig on hun gemeenschappelijke bladsteel
draagt a. beide zijden een bladachtig aanhangsel (zoogenaamd vergroeid steunblaadje).
In onze flora komen twee soorten v.
stalkruid voor: nl. 't gedoornde stalkruid, heete
gaol, kattendoorn of heidoorn (Ononis spinosa)
en 't akker- of kruipend stalkruid (Ononis
arrensis s. repens). Beide zijn boosters, wier
takken gedeeltelijk in doornen veranderd zijn
en wier schoone rozeroode, enkele malon
witte bloemen in Juli ontluiken. Bij 't gedoornde stalkruid staan d. takken rechtop, in
tegenstelling v. 't kruipend stalkruid, waar
zij een moor liggende houding hebben en
dikwijls wortels slaan. d. Bladeren zijn drietallig, hoog a. d. takken echter ook wel alleen
staande on altijd scherp gezaagd; en d. bloemen, a. d. toppen der takken in d. oksel v. of
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op d. doornen gezeten, zijn tot meer of minder
duidelijke trossen vereenigd. d. Peulen zijn
bij beide soorten ovaal on behaard en bevatten
1-4 bruine zaadkorrels.
Op d. oppervlakte der plant komen vele
.klierdragende Karen voor, die haar kleverig
op 't aanvoelen maken.
't Gecloorncl stalkruid komt meestal a. waken,
dijken enz. voor, 't kruipend .stalkruid op bebouwden en onbebouwden zandgrond.
't Stalkruid, zooals wij zeiden, ook met
naam kattendoorn bestempeld, is wel eens
verward met d. cluindoorn (Hippophae chainnoides), welke plant bij Haarlem en's-Gravenhage ook wel kattendoorn geheeten wordt.
d. Duindoorn behoort tot d. natuurl. fam. der
Eleagnaeae. Zie 't art. Duindoorn.
Stallaert (KAREL FRANS), een Belgisch
taal- on geschieclkundige, 23 Sept. 1820 to
Merchtem, in Brabant, geb., was een tijdlang
archivaris der burgerlijke godshuizen on leeraar
a. 't koninklijk athenaeum to Brussel, gelijk
later a. d. Militaire school dier stad. Hij schreef
o. a. d. volgende werken: ,,Verhandeling over
d. toestand der kunsten en wetenschappen
in BelgiO onder d. bestiering v. Filips d. Goode,
hertog v. Bourgondie" (bekroond, 1852), „Keurdichten uit d. 160 eeuw" (18)7), „Geschiedenis
v. hertog Jan d. Eerste v. Brabant" (1859),
„Dichterlijke nalatenschap v. Jan Frans Stallaert, met inleiding en levensbericht" (1868),
„'t K eurboek der stad Diest" (1885) on „Glossarium v. verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen, uit Vlaamsche,
Brabantsche en Limburgsche oorkonden"
(1886—'87); voorts een aantal geschied- on
taalkundige bijdragen in verschill. tijdschriften. Hij overt. in 't laatst v. 1893.
Stalvoedering. Met dozen naam bestempelt men d. handelwtjs, waarbij 't vee, inzonderheid 't rundvee, niet alleen 's winters,
maar ook 's zomers op stal gehouden en met
daartoe opzettelijk aangekweekte voederplanten gevoed wordt. d. Stalvoedering is een
uitvinding v. lateren tijd on v. Duitschen
oorsprong; zij vond spoedig in Engeland on
elders navolging on is ook in Belgi6 op ve!&
plaatsen in gebruik. In Engeland is zij than&
bijna weer geheel verdrongen, rinds d. groota
landeigenaars aldaar zich, ter vervanging v..
natuurlijke meststorfen, meer v. guano on
andere surrogaten bedienen om hun landen
in vruchtbaarheid to doen toenemen.
Onder d. landbouwkundige schrijvers is veel
getwist over d. betrekkelljke nuttigheid der
stalvoedering. Zij vond bij eenigen grooten
bijval, o. a. bij d. beroemden Thaer, die
daarin, mits verbonden a. een wel ingerichte
graanteelt, 't toppunt zag v. een voordeeligen
landbouw on haar dan ook onvoorwaardelijk
aanprees. Daarentegen werd zij door anderen
alleen voor kleinere boerdertjen uitvoerbaar
en voordeelig geacht. 't Lijdt dan ook geen
twtjfel, dat d. uitkomsten volgens d. omstandigheden zeer verschillen zullen. In een groot
gedeelte v. ons vaderland, daar althans, waar
uitmuntende weilanden worden gevonden,
bestaat zeker weinig aanleiding om d. stalvoedering meer algemeen toe to passen.
Daarentegen overal. waar gebrek is a. goeda
weilanden, bij ontginning v. woeste gronden
en daar, waar d. grond geschikt is tot 't
aankweeken v. gewassen, die een doelmatig
voedsel voor 't vee opleveren, zal d. stalvoedering met good gevolg kunnen worden aangewend.
't Voordeel der stalvoedering is vooral hierin
gelegen, dat v. een bepaalde oppervlakte gronds
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meer beesten kunnen gevoed worden dan op
een weide v. denzel Men om yang, al ware daze
v. uitstekende hoedanigheid, on dat men in
d. gelegenheid is om al d. mast, die 't vee
afwerpt, to verzamelen, ten Bede er later 't
meeste nut v. to trekken. Volgens deskundigen
kunnen v. een plek gronds, waarop een enkel
stuk rundvee genoegzame weide zou vinden,
bU verbouwing v. voederplanten drie beesten
op stal gevoed worden. 't Spreekt v. zelf, dat
die verbouwing op doelmatige wuze moet
plaats hebben en een regelmatigejaarlUksche
afwisseling v. verschill. gewassen, tot veevoeder bestemd, daarbij moot worden in 't
oog gehouden.
Onder d. nadeelen der stalvoedering is steeds
door d. tegenstanders gerekend, dat 't on gezond
zou zijn voor 't vee, op d. duur in d. nauwen
stal opgesloten to blij ven ; maar daartegenover
staat, dat 't juist niet noodig is 't vee altijd
in d. stal op een plaats vastgebonden to laten,
daar 't doel ook zeer wet kan bereikt worden,
wanneer 't vee in 't daartoe geschikte jaargetijde in d. open lucht, binnen een v. palen
gemaakt hok afgesloten, rondloopt; d. ondervinding leert evenwel, dat dit niet eons
noodig is en dat d. duurzame opsluiting in een
goed ingerichten stal op d. gezondheid v. 't vee
geen nadeeligen invloed heeft. Dat d. kosten
v. oppassing bij stalvoedering grooter zijn, is
ook als een nadeel opgegeven, maar dit is een
natuurlijk gevolg v. 't verzamelen v. d. most
en wordt door d. waarde v. dozen ruimschoots
vergoed. Sommigen meenen, dat d. melk v.
d. steeds op stal staande koeien in hoeveelheid en hoedanigheid achter staat btj die der
weidekoeien; maar dit wordt door d. voorstanders der stalvoedering nog zoo gaaf niet
toegestemd.
't Voedsel, dat birj stal voedering a. d. runderen
wordt voorgelegd, hangt of v. 't jaargetij; in
't vooriaar geeft men hun aardappelen, 's zomers
klaver en gras, in d. herfst klaver, spurrie en
knollen, 's winters spurrie, wortelen, knollen
en aardappelen, en voorts 't geheele jaar door
een toevoegsel v. hooi en stroo, 't laatste 't
liefst v. haver; d. voeding moet op geregelde
tijden, 5 maal daags, plaats hebben, terwijl d.
beesten 3 maal daags worden gedrenkt. Velen
geven d. wortelen, knollen en aardappelen
slechts gekookt of maken daarvan een warm
sop, - ook met een deel karnemelk of bierdraf
eronder, en mengen daze beide laatste bestanddeelen ook in 't drinken.
Dat d. stalvoedering met vrucht kan worden
toegepast bij ontginning v. woesten grond,
waarbU steeds groote behoefte a. most bestaat,
zal wet door niemand worden tegengesproken.
Door haar zUn o. a. d. uitgestrekte beidevelden v. Vlaanderen in 't vruchtbaar land v.
Waes herschapen.
In Drente, OverUsel on Noord-Brabant
heerscht op sommige plaatsen v. oudsher een
gebruik, dat wet eenige overeenkomst heeft
met stalvoedering. Men drUft er namelUk in
d. zomer d. beesten 's avonds naar d. stal,
nadat zij v. d. vroegen morgen at' op schrale
weilanden hebben rondgeloopen, on kan op
die wUze nog een gedeelte v. d. melt verzamelen. 't Is er intusschen verre v. af, dat
dit gebruik een doelmatige handelwUze kan
worden genoemd. d. Weilanden zUn er dikvals zoo uitgestrekt of zoo veraf gelegen,
dat d. beesten 't schrale voedsel onkel reeds
behoeven om hun krachten, die door daze
dagelijksche tochten verloren gaan, to herstollen; bovendien zijn d. station er slecht ingericht en ook 't voedsel, dat daar a. d. beesten

ale toevoegsel gegeven wordt, laat veel to
wenschen over. Lie ook 't art. Rund.
Stain, Zie Stengel.
Stamboel, Zie Constantinopel.
Stamboelow, een Bulgaarsch staatsman,
geb. in 1853 to Tirnowa. In 1875, als student in
d. theologie, wist hu, aangespoord door d.
opstand in Herzegowina, eon oproer in Bulgarije to verwekken, doch weldra moest
hij d. wUk nemen. Als vluchteling vertoefde hij to Boekarest en v. 1877—'78 Dam
STAMBOELOW als vrijwilliger deal a. d. RussischTurkschen oorlog. In 1884 stelde vorst Alexander hem, eon der aanvoerders v. d. liberal°
partj, aan tot president v. d. Sobranje (d.
Kamer v. afgevaardigden). Na d. afstand v.
Alexander stelde htj zich 7 Sept. 1886 a. 't hoofd
v. 't regentschap. Als zoodanig wist hij to bewerkon, dat Prins Ferdinand v. Coburg door
d. Sobranje tot koning v. Bulgarije verkozen
ward (7 Juli 1887) en met d. troonsbestUging
v. d. nieuwen vorst ward STAMBOELOW minister.
president, wat hij bleef tot 1894.
Stamboom, Zie Geslachtkunde.
Stamelen, Zie Stotteren.
Stamford, eon stad in d. Noord-Amerikaanschen bondsstaat Connecticut, a. d. LongIsland-Sound, met een goede haven, vele fabrieken en 16 000 inw.
Stamitz
(JOHANN KARL), een beroemd
Duitsch violist en componist, in 1719 in Bohemen geb. en in 1761 to Mannheim overt. Hij was
bier d. eerste concertmeester v. d. keurvorst
en componeerde verschill. vioolconcerten e. a.
muziek. — Zijn oudste Z0011, KARL STAMITZ,
in 1746 to Mannheim geb. en in 1801 to Jena
overt., was eveneens een verdiensteltjk violist
en componist, zoomed& diens broader ANTON
STAMITZ, die in 1753 geb. ward en later met
zUn broader n. Partjs vertrok, waar hU waarschijnlijk gevestigd bleef.
Stamper (Pistillum). Onderzoekt men d.
bloom v. een onzer steenvruchten, bijy. v. d.
kers ofd. abrikoos, on verwijdert men haar kelk,
haar bloemkroon en haar meeldraden, dan
blijft er eon lichaampje over, dat 't midden
der bloom inneemt en later in d. vrucht overgaat. Dit lichaampje nu, als 't vrouwelUke
voortplantingswerktuig der gewassen to beschou wen, draagt d. naam stamper. Gaat men
d. ontwikkelingsgeschiedenis v. d. stamper na,
dan blUkt, dat htj gevormd wordt of door een
langs zUn middennerf overlangs toegevouwen
en langs zUn randen vergroeid vruchtblad
(Carpellum) Of door d. vergroeiing on innige
vereeniging v. meer vruchtbladen. In 't eerste
geval hoot d. stamper enkelvoudig (Pist. simplex), in 't tweed° geval samengesteld (Pist.
compositum). Behalve daze beide genoemde
gevallen treft men btj vele gewassen in 't midden der bloom meter enkelvoudige stampers
aan, die door evenveel vruchtbladen gevormd
zUn en soms in een krans geplaatst (zooals
b(J d. geslachten Aronitum en klelleborus) of,
als zU zeer talrUk zUn, in een spiraal (zooals
btj d. geslachten Ranunculus on Tragaria).
't Onderste, 't dikste gedeelte v. d. stamper draagt d. naam eierstok of vruchtbeginsel
(ovarium s. germen) en bevat in zijn inwendig
gelegene een of meerhokkige holte d. madknopjes of eitjes (ovules). 't Middelste, meestal
steelvormig versmalde en meer of minder verlengde deel wordt stOltje (stylus) genoemd, tereindeltjk 't gedeelte v. d. stamper, dat
gedurende 't tildperk der bevruchting 't stuifmeel opvangt on gewoonitjk op d. top v.
stilitje voorkomt, met d. naam stempel (stigma)
wordt aangeduid. d. Eierstok biedt niet
-
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een groote verscheidenheid in gedaante aan,
rnaar is ook dikwijls in verschill. hokjes verdeeld. In dit geval blijkt 't, dat d. eierstok
uit evenveel vruchtbladen is gevound als
't aantal hokjes bedraagt en wel doordien
d. vruchtbladen zich met bun zijden naar
binnen rollen of slaan en, elk. in 't midden
ontmoetende, zijn holte in een bepaald aantal
hokjes verdeelen. d. Tusschenschotten (dissepimenta), welke d. hokjes v. elk. scheiden, zijn
dus, wat hun bestaan betreft, steeds dubbel.
Ontmoet men in d. eierstok slechts e'en holte,
dan mag men daarom niet besluiten, dat hij
slechts door een vruchtblad word gevOrmd.
Dit springt gereedeltjk in 't oog, als men
bedenkt, dat d. samengestelde stamper, boven
reeds vermeld, ontstaat door d. innige vergroeiing v. meer vruchtbladen met hun
randen, waardoor een holte =wordt gevormd
zonder tusschenschotten. Bleven in deze gevallen d. stUltjes en stempels vrij, dat wil
zeggen, beperkte d. vergroeiing v. d. randen
der vruchtbladen onderling zich slechts tot
onderste gedeelte, dan is uit hun aantal
't getal vruchtbladen te bepalen, dat in d:
samenstelling v. d. eierstok trad. Is dit echter
niet 't geval, dan kan 't aantal vruchtbladen
uit 'd. plaatsing der eitjes afgeleid worden.
In verreweg d. meeste gevallen toch' zijn d.
eitjes vastgehecht a. of langs d. randen der
vruchtbladen. is dus een oenhokkige eierstok
uit een vruchtblad geyormd, dan zal men
een eitje of wel (zooals bij d. peulen, erwten
en berberis) een enkele of, overeenkomstig
d. twee naar binnen geslagen randen, twee
dicht a. elk. grenzende reeksen v. eitjes waarnernen. Virden wij echter (zooals bij d.
viooltjes) drie reeksen v. eitjes binnen d. eierstok besloten, dan niaakt men danruit d.
gevolgtrekking, dat dit orgaan uit drie vruchtbladen werd gevormd. Wat d. plaatsing v.
d. eitjes in d. meerhokkigen eierstok betreft,
daaromtrent valt op te merken, dat deze niet
a. d. omtrek, waar in 't midden zullen worden
aangetroffen en wel in d. hoeken, welke door
d. naar binnen geslagen zijwanden der vruchtbladen gevormd worden en d. plaats aanduiden,
waar d. randen der vruchtbladen met elk.
ineensmelten. Hierop malcen een uitzondering
d. zwan,ebloem (Butomus umbellatus) en d.
papavers, bij welke d. eitjes over d. geheele
binnenvlakte der vruchtbladen verspreid
staan, en d. sleutelbloemen, bij welke zij op een
zuiltje gezeten zijn. d. Tusschenschotten, die,
zooals wtj gezien hebben, steeds dubbel zijn,
strekken zich in d. regel v. d. omtrek naar
't midden v. d. eierstok uit, waar zij innig
vergroeien. Bij sommige planten is dit echter
't geval niet, o. a. bij d. papavers, waar d.
tusschenschotten 't midden niet bereiken. Zij
dragen dan d. naam onvolkomen tusschenschotten. Valsche tusschenschotten noemt men
d. zoodanige, die v. d. randen der vruchtbladen geheel onafhankelUk zijn, zooals bij
't vlas. Daar d. randen v. d. vruchtbladen,
onverschillig, of zU al of niet naar binnen
zijn omgeslagen, meestal gezwollen en sponsachtig zijn, heeft men daarop d. naam eierof zaadkoek of zaadlfjst (Placenta s. Spomophorum) toegepast. d. Dunne steeltjes, waardoor
d. eitjes met d. zaadkoek samenhangen, heeten
zaaddragers of navelstrengen (Podospermium
s. Funiculus umbilicalis).

Daar bij d. verdeeling der gewassen in
grootere en kleinere groepen d. plaatsing v.
d. eierstok met betrekking tot d. overige
samenstellende deelen der bloem een groote
rol speelt, zij vermeld, dat hij onderstandig
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(Pist. inferum) genoemd wordt, zoo hij onder,
bovenstandig (Pist. superum), zoo hij boven d.

overige samenstellende deelen v. d. bloem is
geplaatst. Een voorbeeld v. 't eerste geval
vindt men bij d. Umbelliferae en v. 't tweede
bij d. Papaveraceae. Bij d. zoogen. naaktzadige
planten (Pl. Gymnospermae), waartoe d. Coniferae en d. Cycadeae (zie Kegeldragenden) gebracht
worden, vindt men d. eitjes niet in een holte
besloten, zooals bij d. overige zichtbaar
bloeienden, doch treft men een open vruchtblad
aan, op welks bovenvlakte d. eitjes worden
aangetrofien. d. Stijl (Stylus) wordt gevormd
door d. uitgestrekten top v. 't vruchtblad en
is dus meestal eindelings (St. terminalis). Zelden
ontspringt hij zodelings (St. lateralis). Hij is

draadvormig (St. filiformis), cylindervormig (St.
cylindricus), knodsvormig (St. clavatus) of kegelvormig (St. conicus), o. a. bij d. Umbelliferae,

bij welke familie zijn onderste, dikkere gedeelte stijlvoet (Stylopodiuin) wordt genoemd.
Bij d. meeste standelkruidiyen (Orchideae) is
d. stijl met d. helmdraad tot e'en lichaam
vereenigd, waaraan men d. naam stempelzuil (Gynostemium) heeft gegeven. Bestaat d.
stamper uit een vruchtblad, dan vindt men
natuuriijk ook slechts eon stiji. 't Aantal stijlen b(j d. samengestelden stamper, benevens
in die gevallen, waarin meer vrije stampers
op dezelide bloom voorkomen, komt niet altijd
overeen met 't aantal vruchtbladen. Hierop
bestaan vele uitzonderingen. Zoo vindt men
bijv. bij d. kruisbloemigen (Cruczferae), dat d.
eierstok uit twee-, on bij d. heiplantjes (Ericaceae), dat hij uit vier vruchtbladen bestaat,
en toch bezitten zij slechts den still.
d. Stijl wordt door een kanaal (Canalis stylinus) doorboord, dat zich als een onmiddellijke voortzetting v. d. eierstok doet kennen.
d. Wanden v. dit kanaal zijn niet glad, maar
met tepel- of draadvormige verhevenheden
bezet, waartusschen d. stuifmeelbuisjes naar
d. holte v. d. eierstok afdalen en waaraan
men om die reden d. naam geleidend weefsel
heeft gegeven, een naam, daarom to passender, omdat dit weefsel zich veelal in d. holte
v. d. eierstok voortzet en daar een of meer
strengen vormt, die rechtstreeks naar d. eitjes
leiden.
't Derde gedeelte, dat a. d. stamper wordt
onderscheiden, is d. stempel (S'igma). d. Stempel neemt d. top v. 't vruchtblad in en is
zoodanig ingericht, dat hij geschikt is om 't
stuifmeel op to vangen. Hij doet zich onder
verschill. vormen your: knopvormig (St. capi-

tatum), gelobd (St. lobatum), schildvormig (St.
peltatum), buisvormig (St. tubulosum), gevederd
(St. plumosum), penseelvornzig (St. penicillatum)

enz. In d. regel komt d. stempel a. 't einde
v. d. stijl voor; doch hierop bestaan vele
uitzonderingen, o. a. bij d. stempels v. d.
Irissen, die een zijdelingsche spleet vertoonen.
Wat 't aantal stempels betreft, dit verschilt,
evenals dat der stUlen, zeer, daar nu eens
hun aantal met 't getal der vruchtbladen
overeenkomt, zooals bij d. berberis, d. racks
en d. vlier, terwijl in andere gevallen 't aantal stempels minder groot is, zooals bij d.
heiplantjes, waar slechts een stempel wordt
aangetroffen bij een grooter aantal vruchtbladen.
Ontbreekt d. stUl, zooals bij d. vlier en andere
planten, dan wordt d. stempel zittend (St. sessille) genoemd.
Bij d. beschrijving v. 't zoogen. stUlkanaal
hebben •wU vermeld, dat d. wanden v. 't kanaal door 't zoogen. geleidend weefsel worden
bekleed. d. Stempel in d. engeren zin nu is

STA.
slechts dat gedeelte v. d. stijl, waar d. opperhuid ontbreekt en 't geleidend weefsel naar
buiten komt, waardoor d. stempel soms een
klierachtig voorkomen verkrijgt.
(JAcoB), een Zwitsersch staatsStumpf
man, gob. in 1820 to Schilpfen, in 't kanton
Bern. Aanvankeltjk advocaat on journalist,
werd hij in 1846 lid v. d. Regeeringsraad en
in 1849 regeerings-president, dock reeds in
1850, met d. val der radical° parttj, moest hij
aftreden. Nog in 't zelfde jaar zag STBMPFLI
zich echter in d. nationalen raad gekozen en
in 1854 in d. Bondsraad. Toen Pruisen in 1856
wegens geschil over Neuenburg tegen Zwitserland opkwam, was STaMPFLI president v. d.
Bond en met beleid wist hij een oorlog to
vermijden. Van 1865—'78 was hij belast met
't beheer der Zwitsersche Bank en hij overl.
15 Mei 1879 to Bern.
Stamprooi of Stamproy, een gemeente
in d. Nederl. prov. Limburg, 1 1 '2 uur t. Z.-0.
v. Weert, met circa 1300 inw.
Stanch() (bij d. Ouden Cos en bij d. Turken Isfankoi genoemd) is een der Sporadiache ail. v. d. Griekschen archipel, bij d.
westkust v. Carle, in Klein-Azi, gelegen. 't
Was d. geboorteplaats v. Hippocrates, en /Esculapius had hier een vermaarden tempel.
't Is bergachtig, heeft veel bosch en goede
weiden en levert heerlijke limoenen, waarvan 't sap n. Constantinopel gezonden wordt.
't A antal inw. bedraagt omstr. 8000; d. voorn.
plaats ligt a. d. noordzijde en heeft een haven
voor kleine schepen.
Standaard noemt men 't vaandel der
cavallerie, bestaande nit een vierkant stuk
doek met d. nationals kleuren en 't wapen
v. 't land, soms ook met bijzondere opschriften
of een zinnebeeld versierd en a. een stok
bevestigd. Hij, die d. standaard draagt, heat
standaarddrager; bij ons lager is 't een adjudant-onderofficier. Vroeger had elk escadron
een standaard, tegenwoordig heeft 't regiment
er slechts een.
Standbeeld. d. Standbeelden stellen d.
mensch voor in zijn natuurlijke houding,
meestal staande, ook wel zittende of to paard.
Hoe meer d. persoon, dien 't standbeeld moat
voorstellen, in 't beeld wordt teruggevonden,
des to hoogere waarde heeft dit; als kunststuk wordt 't des to meer geteld, hoe dichter
d. houding bij d. natuurlijke komt. Men vindt
zoodanige beelden en groepen v. boelden, uit
marmer gehouwen, in d. kabinetten, waar
d. overblijfselen der Grieksche en Romeinsche kunst worden bewaard; ook nog a. d.
overblijfsels v. tempels en op andere plaatson, waar zij oorspronkelijk werden opgericht. Tegenwoordig is 't meer gewoon standbeelden uit metaal te gieten; doze worden
soms ook op kleinere schaal gegoten en in
pleister nagebootst. 't Uithouwen in marmer
bepaalt zich tegenwoordig hoofdzakelijk tot
borstbeelden v. vorsten, geleerden e. a. personen, die op daze of gene wijze geschitterd
hebben. Van d. oudere marmeren standbeelden
komt a. d. groep v. Niobe met haar kinderen, in
1583 to Rome opgericht, een voorname plaats
toe. Onder d. metalen standbeelden, die in d.
nieuweren tijd in ons vaderland zijn opgericht,
moat in d. eerste plaats genoemd worden 't
ruiterstandbeeld v. prins Willem v. Oranje, d.
„Vader des vaderlands", te 's-Gravenhage; 't
word op last v. koning Willem II door d. graaf
v. Nieuwerkerke gegoten en opgesteld. Verder
't standbeeld v. Erasmus te Rotterdam, dat v.
Laurens Janszoon Koster te Haarlem, dat v.
Boerhaave to Leiden en die \&, Rembrandt,
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Vondel on Thorbecke to Amsterdam. d. Ouden
vervaardigden kleinere standbeelden v. goud
en elpenbeen, ook wel v. was.'t Vervaardigen
v. houten standbeelden was vroeger moor
gewoon dan thans; zij worden echter nog hier
on daar aangetroffen. 't Standbeeld v. Koster,
waarvoor 't zooeven bedoelde in d. plaats is
gebracht, was o. a. v. hout gesneden.
Standchen, een Duitsche benaming voor
een soort v. serenade, waarvan d. uitvoering
echter niet a. een bepaalden tijd v. d. dag
gebonden is; over 't algemeen huldigingsmuziek.
Standdaarbuiten, een gemeente in d.
Nederl. prov. Noord-Brabant, a. d. Mark en
1 1 12 uur t. Z.-W. v. Zevenbergen, met 1400 inw.
Standelkruiden (Orchideae). d. Standelkruiden zijn door d. wonderlijken vorm hunner
dikwerf prachtig gekleurde bloemen, alsmede
door hun eigenaardige groeiwijze, een der
mericwaardigste familiE, n v. 't plantenrijk. Hun
grootste pracht on verscheidenheid ontwikkelen zij in d. vochtige oorspronkelijke bosschen der verzengdo luchtstreek, waar zij op
d. starnmen on takken der boomen (waaraan
zij slechts door hechtwortels bevestigd zijn)
grooien on er 't benoodigde voedsel nit putten.
Daze tropische standelkruiden waken een
sieraad onzer warme kassen uit. Er zijn reeds
meer dan 2000 soorten v. daze familie bekend,
waarvan er ongeveer 28 in onze flora voorkomen.
d. Standelkruiden zijn kruidachtige planters
met bundelsgewijs vereenigde wortelvezels en
een onkel voudigen, uit een dubbelen knol of
wortelstok ontspringenden, naakten of met
bladschubben bedekten stengel. d. Bladeren
zijn a. d. voet v. d. stengel meestal bij elk.
gezeten, enkelvoudig, parallel- of kromnervig.
d. Bloemen zijn eindelings, alleen staande Of
tot trossen vereenigd, ieder afzonderlijk door
een schutblad ondersteund.
d. Bouw der bloemen v. daze plantenfamilie
is zeer opmerkenswaardig. d. Bloembekleedsalon worden vertegenwoordigd door een zesslippig bloemdek, waarvan d. onderdeelen in
twee met elk. afwisselende kransen geschaard
zijn. In d. regal komen d. drie slippen v. d.
buitensten en d. twee bovenste v. d. binnensten krans hoofdzakelijk met elk. overeen,
terwijl 't derde of onderste lid v. d. binnensten
krans, in vorm, in grootte en meestal ook in
kleur v. d. vijf andere afwijkende, d. naam
lipje (Labellum) draagt on a. d. voet dikwerf
een spoorvormig honigbakje draagt. In sommige gevallen zijn d. vijf a. elk. gelijke slippen
v. 't bloomdek tot elk. genaderd, waardoor zij
een kapvormig geheel vormen, dat met d.
naam helm bestempeld wordt. Vergelijkt men
een zeer jeugdige bloem met d. geheel ontwikkelde, dan bespeurt men, dat 't zoogen. lipje
naar boven is gekeerd on zijn plaatsing naar
onder veroorzaakt wordt door een draaiing
Of v. d. bloemsteel Of v. d. eierstok. 't Lipje,
zooals wij reeds vermeld hebben, in vorm,
grootte on kleur v. d. overige slippen afwijkende, geeft a. d. bloem haar zonderling aanzien en levert dikwijls overeenkomst op met
verschill. voorwerpen in d. natuur, vooral
met insecten. Van d. drie meeldraden ontwikkelt or zich meestal slechts een (zelden, o. a.
bij 't geslacht Cypripedium, twee). d. Beide,
andere worden vroegtijdig in hun groei gestuit
en in sommige bloemen als kleine tepelvormige verhevenheden aangetroffen. d. Helmdraad v. d. meeldraad, die geheel tot ontwikkeling komt, vergroeit met d. stijl tot een
z ullvormig lichaam, stempelzuil (Gynostemium)
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genaamd, zoodat d. helmknop boven d. stempelvlakte to staan komt. Deze vergroeiing is
't kenmerk v. d. 20e .klasse v. 't stelsel v.
Linnaeus, zoodat alle standelkruiden behooren
tot d. Gynandr a. d. Helmknop is in twee
hokjes verdeeld, waarin 't stuitmeel, tot klompjes v. een wasachtig uiterlijk vereenigd, bevat
is. Doze klompjes loopen in d. regel in een
steel of zoogen. staartje uit, a. welks uiteinde
een kleverig schijfje (hechtkliertje, retinaculum)
voorkomt, dat in sommige gevallen in een
plooi v. d. stempel verborgen is. Aan laatstgenoemd orgaan geeft men d. naam beursje.
d. Eierstok is onderstandig en eenhokkig en
bevat drie a. zijn wand bevestigde zaadlijnen.
d. Vrucht is eon driekleppige, veelzadige doosvrucht, met stoffijne zaden.
Met uitzondering v. d. V anilla aroin aticaen
Vanilla plan,.folio , die ons d. vanielje leveren,
en d. soorten v. 't geslacht Morio, waarvan d.
knollen onder d. naam Saleb in onze apotheken
voorkomen, is d. familie der standelkruiden
voor geneeskunde en nijverheid v. weinig
belang. Daarentegen zijn zij als sierplanten
zeer gezocht.
Sta,ndolie wordt gebruikt om olieverf to
maken. 't Wordt verkregen door lijnolie tot
kokens toe to verhitten, deze daarna aan to
steken en zoolang te laten branden, dat zij
taai geworden is, d. vlam vervolgens uit to
dooven en d. olio eenigen tijd to laten staan
om alle btjmengselen te doen bezinken. Door
't koken langer to doen duren verkrtjgt men
vogell ijm.
Standpenningen, Zie blunt en Mustwezen.

Standrecht. In 't bijzonder geeft men
dozen naam a. een buitengewone rechtbank,
die in geval v. opstand recht spr€ekt zoowel
over militaire als burgerlijke personen on wier
vonnis, zelfs al is 't een doodvonnis, niet door
d. monarch, maar alleen door d. opperbevelhebber behoeft bekrachtigd to worden on
dadelijk voltrokken wordt. In Pruisen verstaat
men daardoor ook nog een soort v. krtjgsraad ,
der belangrijke gevallen, veal overeenkomst
hebbende met onze•vroegere radon v. krtjgstucht.
Stanford (CHARLES VILLIERS), een Engelsch
componist, 30 Sept. 1852 to Dublin geb., ontving zijn opleiding eerst to Cambridge, daarna
to Leipzig (bij Reinecke) on to Berlijn (bij Kiel),
om vervolgens tot muziekdirecteur a. d. universiteit v. Cambridge benoemd to worden.
Hij promoveerde hier in 1877 tot magister
artium en word in 1884 dirigent der „Philharmonic Society" en een jaar later directeur
v. 't Bachkoor to Londen. Zijn composities
bestaan in opera's, ouverturen on symphonieen.
Stanhope (LADY ESTHER LUCY). Doze, door
haar veeljarig verblijf in Syrie bekende vrouw
was d. dochter v. d. republikein Charles
Stanhope en word 12 Mrt 1776 to London
geb. Na in 't ouderltjk huis een minder 'zorgvuldige opvoeding to hebben ontvangen,
bracht zij eenigen tijd door in 't huis v. haar
ongehuwden oom, d. beroemden Pitt, na wiens
dood zij een jaargeld bekwam on zich,'t leven
in d. groote wereld moede, naar 't land begaf.
Aldaar in d. eenzaamheid gaf zij voedsel a.
dweepzieke denkbeelden, als wachtte haar een
groote toekomst. Zij begaf zich naar 't Oosten,
vestigde zich in Syria, list een paleis bouwen
in 't wildste gedeelte v. 't gebergte Libanon,
leefde daar op aanzienitjken voet en werd d.
weldoenster v. alle hulpbehoevenden in d.
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omtrek, zoodat zij grooten naam maakte
onder d. Arabische stammen en een latjna,
onbepaalden invloed verkreeg, vooral door 't
geheinzinnige kleed, waarin zij zich hulde,
en door d. betrekking tot d. geestenwereld,
waarin zij voorgaf to staan. Doch bij dit een
en ander verminderde haar vermogen; haar
lichaani feed onder d. overspanning v. haar
geest en zij over]. arm en berooid in haar
vervallen woning, 23 Juni 1839. Haar geneesheer, een Engelschman, heeft nauwkeurige
„Memoirs of the Lady Esther Stanhope" uitgegeven (1845, 3 dln).
Stanislau (Si anisl aim)), een stad in 't
Oostenrijksche koninkrijk Galicia, a. d. Bistritza. Zij is d. zetel v. een Grieksch.Kath.
bisschop, heeft drie kerken, groote spoorwegwerkplaatsen, ververtjen en 23 000 inw., die
voor meer dan d. helit uit Joden bestaan.
Stanislaw I Leszczynski, koning v.
Polen, later hertog v. Lotharingen en Bar, was
een der bests vorsten v. d. 180 eeuw. 20 Oct.
1677 to Lemberg geb. on in 't bezit v.aanzienltjke eigendommen, word hij woiwood v. Posen
en generaal v. Groot-Polen. Als gezant n.
Zweden afgevaardigd, maakte hij daar op
koning Karel XII zoo'n gunstigen indruk, dat
doze 't besluit nam, nadat koning Augustus
II v. d. Poolschen troon vervallen verklaard
was, er d. 26-jarigen woiwood op to verheffen, gelijk dan ook d. rijksdag to Warschau
haar keus 12 Juli 1704 op hem uitbracht,
hoofdzakelijk een gevolg v. Karels kuiperijen.
Doch slechts vijf jaren kon d. nieuwe koning
zich staande houden. Na d. slag bij Pultawa
(8 Juli 1709) moest hij een schuilplaats
zoeken, eerst in Pommeren, daarna in Zweden. Zelfs word hij te Bender in hechtenis
genomen en tot 1714 gehouden. Later werd
hem d. Elzas tot verbltjf aangewezen. Btj
't Weener tractaat v. 1735 deed hij vormelijk
afstand v. d. Poolschen troon en werd hij
begiftigd met d. hertogdommen Lotharingen
on Bar, die tevens onder d. opperheerschappij
v. Frankrijk kwamen. Een bliksemstraal trot
hem binnen zijn woning on d. ongelukkige
vorst over]. a. d. gevolgen, 23 Febr. 1766. Zijn
liefde voor kunsten, wetenschappen on letteren
blijkt uit zijn „Oeuvres du philosophe bienfaisant" (1765, 4 dln).
Stanislaw II Augustus, d. laatste
koning v. Polon, was een zoon v. Stanislaw
Poniatowsky. Hij word 7 Febr. 1732 to Wolezyn geb. d. Poolsehe koning Augustus III
zond hem n. s. Petersburg, waar hij zich dermate d. gunst verwierf d. grootvorstin,
later keizerin, Catharina, dat deze al haar
invloed a.anwendde om hem met eenparige
stemmen tot koning v. Polen to doen verkiezen, gelijk 7 Sept. 1764 door d. rijksdag
geschiedde. Doch, hoewel 't hem niet ontbrak
a. geest on wil, was hij echter to zwak om
opgewassen to zijn tegen d. Poolschen adel
en zich to onttrekken a. 't overwicht v. Rusland. Er ontstonden verschill. samenspanningen en d. ongelukkige koning word 3 Nov.
1771 opgelicht en verborgen gehouden. Weldra
volgde in 1772 d. eerste verdeeling v. Polen;
vrucliteloos protesteerde STANISLAW It, die
inmiddels zijn vrijheid had herkregen en in
naam regeerde, tegen die gewelddadigheid. Hij
nan daarop d. constitutte v. 3 Mei 1791 aan
on herwon daardoor d. achting en genegenheid des yolks. Maar, toen Pruisen en Busland d. handen ineensloegen ter verdrukking
v. 't ongelukkige Polen, moest d. vorst d.
tweeds verdeeling v. zijn rijk lijdeltjk aanzien
en na d. derde, 25 Nov. 1795, d. kroon neer-
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overwicht over d. Afrikaansche inboorlingen
leggen. Hij bekwam v. Rusland een jaargeld
a. d. dag, die hem zulk een hoogen rang
en leefde te s. Petersburg, waar hij 12 Febr.
onder d. ontdekkers v. Afrika zouden doen
1798 overt.
verwerven. Hij overkwam d. tallooze bezwaStanley (JOHN), een Engelsch organist en
ren, die hij ontmoette, en mocht 10 Nov. d.
componist, in 1713 te Londen gob. en overt.
voldoening smaken Livingstone te Oedsjidsji
aldaar in 1786. Reeds op jeugdigen leeftijd
a. 't Tanganjikameer a. to treflen (zie hiervoor
werd hij blind, doch hij ontving ter wille v. zijn
zijn geschrift „How I found Livingstone").
schoonen aanleg voor d. muziek een zorgvulGedurende vier maanden bleven Livingstone
dige en voortretrelijke opleiding bij Reading
en STANLEY in elkanders bijzijn; zij onderen Greene, ten gevolge waarvan hij in 1782
zochten 't Tanganjikameer en kwamen tot
tot directeur der Engelsche holkapel benoemd
't besluit, dat dit met in verbinding staat
word. Handel waardeerde hem hoog. Onder
met 't Nijlbekken. Daarop keerde STANLEY
meer heeft men een paar oratoria („Jephta"
n. Zanzibar terug en v. hier n. Engeland, waar
en „Zimri") v. zijn hand.
hij in Aug. 1872 aankwam en door 't Koninklijk
een
Engelsch
(ARTHUR
PENRHYN),
Stanley
Aardrijkskundig Genootschap met een megodgeleerde, geb. 13 Dec. 1815 to Alderdey als
daille vereerd word. In 't volgend jaar verzoon v. d. bisschop v. Norwich. In 1858 word
gezelde hij, wederom in opdracht v. d. „Newhij domheer v. d. Christ-Church en hoogl. in
York Herald", d. Engelsche expeditie tegen
d. kerkgeschiedenis to Oxford en in 1863 deken
d. Ashanti's en hij keerde nog Quist bijtijds
v. Westminster en hij overt. 18 Juli 1881 to
in Londen terug, om getuige te zijn v. d.
Londen. Als kanselier en als schrijver heeft
begrafenis v. Livingstone in Westminsterdoor
zijn
vrijzinnige
denkbeelden
STANLEY
Abbey. d. Dood v. dezen grooten reiziger
grooten invloed uitgeoefend. Hij schreef o. a.
deed bij STANLEY 't vaste voornemen rOpen,
„Life of dr. Arnold" (2 din, 1814, 110 dr. 1882),
't work te voltooien, waarbij Livingstone d.
„Historical memorials of Canterbury" (1854,
dood had gevonden. Van 1874—'77 volbracht
10e dr. 1883), „Lectures on the history of the
hij op kosten v. d. „New-York Herald" on
Eastern Church" (1861, 4e dr.1869), „Historical
d. „London Daily Telegraph" zijn beroemden
monuments of Westminster" (5e dr. 1832),
tocht v. d. oostkust v. Zuid-Afrika dwars
„History of the jewish Church" (7e dr. 1877) on
door 't zwarte werelddeel heen; hij ontraad„Scenes in the East" (1863). Oliver schreef o. a.
selde 't moeilijke Nijlvraagstuk in d. geest v.
zijn biographie (1885).
Spoke, door nl. met zekerheid to verkondigen,
lord),
een
(FREDERICK
ARTHUR,
Stanley
dat 't Oekerewe-meer of Victoria Nyanza d.
Engelsch staatsman, geb. 15 Jan. 1841 te Londen,
voorn. bron v. d. Nij1 is, en ontdekte d. loop
d. jongste zoon v. d. in 1869 gestorven lord
v. d. Loealaba. STANLEY vond, dat doze rivier
Derby. In 1865 word hij lid v. 't Lagerhuis,
dezelfde is als d. Congostroom, en bracht
waar hij tot d. conservatieve partij behoorde,
zoodoende hoogst belangrijke wijzigingen in
en in 1863 lord der adrniraliteit; v. 1878—'80
d. bestaande voorstelling v. Zuid-Afrika. Groot
was hij minister v. Oorlog, v. 1885—'86 minister
waren d. gevolgen v. doze reis, die we bev. Kolonien en sedert 1888 is hij gouverneurschreven vinden in STANLEY'S work „Through
generaal v. Canada.
the dark continent"; d. uitkornsten, erdoor
Stanley (HENRY MORTON), een beroemd
verkregen, waren d. eerste aanleiding tot
Engelsch Afrikareiziger, 28 Jan. 1841 to Den't stichten v. d. tegenwoordigen Congo staat
bigh, in Wales, uit arme ouders geb. Hij heette
on maakten 't verlangen levendig nader met
eigenlijk JAMES ROWLAND, doch nam d. naarn
dat deel v. 't duistere werelddeel bekend to
a. v. d. koopman Stanley to New-Orleans, die d.
worden. Op d. conferentie der afgevaardigden
toen 14-jarigen knaap — hij was als koksmaat
v. 't internationale Afrikagenootschap, door
d. Oceaan overgestoken — tot zich nam. Na d.
koning Leopold v. Belgie bijeengeroepen, werd
dood v. zijn pleegvader diende STANLEY als
5 Febr. 1879 a. STANLEY 't opperbevel over een
soldaat in d. gelederen der Geconfedereerden
nieuwe expeditie n. Afrika's binnenland aanen daarna werd hij berichtgever v. verscheigeboden. d. Ondernemende man nam 't aanbod
done Amerikaansche dagbladen. Als zoodanig
a. on reeds 18 Mrt v. genoemd jaar was -hij
vertoefde IA in 1865 in Turkije en Klein-A zie
to Zanzibar aangeland. Eerst deed 14 met zijn
en vergezelde hij in 1867 een militaire expeditie
stoomer „Albion" tochten om d. stroomen,
tegen d. Indianen en als zoodanig was 't ook,
die a. d. oostkust v. Zanzibar uitmonden, to
dat STANLEY 't eerst in 't „zwarte wereldonderzoeken on vond hij o. a., dat d. Wami
deel" kwam, waarvoor hij zich zoo verdiensteniet bevaarbaar is. zooals hij vroeger gemeend
lijk zou maken; hij maakte nl. in opdracht
had. In Juni verliet STANLEY Zanzibar; hij
v. d. „New-York Herald" d. expeditie v. Lord
voer met d. „Albion" door 't Suezkanaal on
Napier n. Abessynie mee en zoo volijverig
d. Middell. Zee n. Afrika's westkust, bereikte
kweet hij zich v. zijn taak als verslaggever,
24
Juli d. Engelsche kolonie Sierra Leone en
dat d. tijding v. d. vat v. Magdala a.'t Engel3 Sept. d. a. v. Banana a. d. noordkant v. d.
sche yolk — en ook a. d. Engelsche regeegrooten
Congomond. her trof hij d. Belring — 't eerst word meegedeeld door d.
gisch° stoomboot „Barga" aan, die op last v.
New-York Herald. Vervolgens ging STANLEY
't
internationale
genootschap ter ontdekking
voor genoemd blad n. Span.je en in Madrid
v. Afrika 't benoodigde voor STANLEY'S expeontving hij d. telegrafische uitnoodiging v.
ditie overbracht, o. a. d. flotille, bestemd om
d. eigenaar ervan, Mr. Gordon Bennett, n.
d. Congostroom op te varen. Hiermee voer
Parijs to komen, waar men hem d. heugeSTANLEY 17 Sept. d. rivier op on weldra
lijke opdracht deed, Livingstone to gaan
bereikte hij Jellala, d. eerste der groote
opsporen (Oct. 1869). Maar, alvorens hieraan
vallen v d. Congo, waar hij bij 't plaatsje
gehoor te geven, bezocht hij eerst nog Egypte,
Vivi zijn eerste vast station oprichtte. In
waar bij d. opening v. 't Suezkanaal bijwoonde,
d. volgende jaren worden er nog verscheidene
Palestina, Turkije, Zuid-Rusland en Perzie.
nederzettingen gesticht in 't Congogebied on
In Jan. 1871 bereikte hij Zanzibar en tegen
uit doze ontstond allengs d. in 1885 opgerichte
't eind v. Mrt begon hij zijn eersten tocht
Congostaat (zie hierover STANLEY'S work The
naar d. binnenlanden v. Afrika. Reeds in dit
Congo and the founding of its free state",
eerste begin v. zijn roemrtjken levensloop
1885). Voorts ontdekte STANLEY, d. Kwa oplogde STANLEY d. moed, d. volharding en 't
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bezocht STANLEY Amerika en Australi6 en in
varende, 't groote meer, waaraan hij d. naam
't voorjaar v. 1892 keerde hij in Engeland terug.
Leopold II schonk. In 1884 keerde d. beroemde
Behalve
d. reeds genoemde werken heeft
reiziger n. Europa terug en in Engeland
STANLEY o. a. nog geschreven: „Coomassie
bewerkte hij vervolgens d. oprichting v. een
and
Magdala"
(1874), In darkest Africa: or
genootschap voor 't aanleggen v. een spoorweg
the Quest, Rescue and Retreat of Emin" (1890)
v. d. Congomond n. Stanley-Pool. In dienst
en
een
novelle,
„My
Kalulu" (1873).
v. 't inmiddels in Engeland opgerichta EminStanley-Pool, een in 1877 door Stanley
Pacha-comite, dat zich d. bevrijding v. Eminontdekt meer, dat gevormd wordt door d.
Pacha ten doel stelde, scheepte STANLEY zich
Congo rivier boven d. Kalloeloewatervallen
21 Juni 1887 n. Zanzibar in. Hier wist hij d.
on a. welks noordeltjken oever Brazzaville ligt.
slavenhandelaar Tippoe-Tipp voor zich to
Stanley-watervallen, Zie Congo-rivier.
w innen; hij wierf d. noodige dragers aan,
Stannien of tinkles is een regelmatig
voer 20 Febr. over Kaapstad naar d. Congo
kristalliseerend,
staalgranw mineraal, dat uit
en bereikte 18 Mrt Banana. d. Expeditie beeon
zwavelverbinding v. tin, koper en ijzer,
stond uit ongeveer 680 man en koos gedeeltewaarbij
soms
ook
zink, bestaat. 't Is even
lijk d. weg over land. 29 Apr. bereikte men
hard als vloeispaath, heeft 't soort. gew. 4,3
Stanley-Pool. 28 Mei d. uitmonding v. d. Aroea 4,5 en wordt o. a. aangetrotlen in Cornwall
wimi in d. Congo; vervolgens voer SrANLEY
en in Peru.
deze rivier op tot Jamboeja (ongeveer 170
Stannaten zijn d. zouten v. 't tinzuUr.
KM. stroomopwaarts v. d. mond gelegen).
Stanowoigebergte, een gebergte in OostHier list hij een gedeelte zijner manzchappen
Siberie, dat d. waterscheiding vormt tuss. d.
achter onder majoor Barttelot en zelf brak
rivieren v. d. Noordelijke IJszee on die v. d.
hij met 389 man 28 Juni op om zijn gedenkStillen of Grooten Oceaan. 't Strekt zich ter
waardige reis door 't schier eindelooze oerlengte v. 4400 KM. door Trans-Baikalie, 't
woud a. to vangen, dat v. boosaardige insecAmoergebied, d. prov. Jakoetsk en 't Kustten wemelde en door zeer vijandiggezinde,
gebied uit on bereikt zijn hoogte punt in d.
kannibaalsche inboorlingen bewoond werd.
Tsjokondo, in Tra- , •Baikalie (2500 M.).
16 Sept. kwam STANLEY to Oegarrowa bij eon
op staanden voet, onStante pede
slavenhandelaar, waar• hij een kort opontverwijld.
houd had en 52 zieken moest achterlaten. Op
is
in
d.
dichtkunst
nagenoeg
Stanza
d. verderen tocht moest hij wederom 52 zieken
'tzelfde als couplet, doch 't woord wordt
a. hun lot overlaten en met 200 man bereikte
inzonderheid
gebruikt
v.
d.
achtregelige
coud. volhardende reiziger 't station der slavenpletten (ottave rime). d. Versmaat is d. jamjagers Ichota; daarna trok hij door 't gebied der
bische
on
v.
d.
eerste
zes
regels
hebben
d.
dwergen; 10 Nov. bereikte hij d. grens v. 't
le, 3e en 5e 't zelfde eindrijm, voorts d. 2e,
rijk der slavenhandelaars en kort daarna kwarn
4e
on
6e
en
eindelijk
d.
7e
en
8e.
Voorbeelden
hij uit 't oerwoud op een vruchtbare hoogervan vindt men in 't „Bevrijde Jeruzalem"
vlakte. Talloos waren d. vermoeienissen en
v. Torquato Tasso, d. „Razende Roland" v.
bezwaren, waaraan STANLEY en d. ztjnen hadden
Ariosto on d. „Don Juan" v. Byron.
blootgestaan gedurende dien gevaarlijken tocht,
Stapelia, eon plantengeslacht, uit eon
on nog was 't doel niet . bereikt: Emin Pacha
groot aantal soorten bestaande, dat a. 'd.
was nog niet gevonden. Gedurende etteltjke
Kaap d. Goode Hoop to huis behoort, tot d.
maanden had men in Europa geen berichten
natuurl. fam. der Asclepiadeae gebracht wordt
aangaande STANLEY vernomen ; d. eerste tijdinon zijn plaats vindt in d. 2e orde der 5e klasse
gen spraken v. onheil, hem overkonien, doch
(Pentandria Digynia) v. 't kunstrnatige stelsel
daarna kwam d. mare van d. ontmoeting tuss.
v. Linnaeus. d. Stapelia's hebben groote, vleeSTANLEY en Emin Pacha a. d. oever V. 't Albertzige, dof gekleurde bloemen, die zich door
Nyanzameer (29 Apr. 1888). Maar d. laatste was
een eigenaardigen stank, gelijk a. dien v. roter niet toe to bewegen reeds toen d. equatorial°
tend vleesch, onderscheiden, waarom d. Holstreak, waar hij zich beyond, to veriaten on
landsche
benaming aasbloemen voor haar
dienvolgens nam STANLEY alleen d. terugtocht
zeer gepast zou zijn, die aaslucht der stapeaan naar d. plaats a. d. Aroewim, waar zijn
lia's
is
zoo
duidelijk, dat zelfs vleeschvliegen
achterboede verwijlde; deze was intusschen
er door mislaid worden on haar eieren op d.
stark gedund en d. aanvoerder, majoor Bartbloem leggen. d. Stapelia's hebben, doordien
telot, was vermoord. 17 Febr. 1889 kwam Emin,
haar bladeren met d. vleezige on kantige
nadat hij korten tijd door an• muitende solstengels vergroeid zijn, een eigenaardig voordaten was gevangen gehouden, zich bij STANLEY
komen, dat ons a. cactussen doet denken.
in diens kampement Kavalli op d. hoogvlakte
Wij vermelden v. dit geslacht d. volgende
ten Z.-W. v. 't Albertmeer voegen on gezamensoorten: Stapelia grandiflora Mass., aldus gelijk trokken zij vervolgens oostwaarts; d.
heeten
naar haar groote bloemen, die 5-spleexpeditie was intusschen 1500 man stark getig zijn, met lancetvorrnige, a. d. rand gewimworden. Op d. nu volgenden marsch ontdekte
perde,
dwars
gerimpelde, v. onderen zeegroene,
STANLEY nog 't Maangebergte en in Ankori
v. boven donkerroode slippen, met groenachen Karagwe sloot hij gunstige verdragen voor
tig-witte
tepeltjes
en in 't midden met korte,
Engeland. 21 Aug. bereikte men 't zendelingenaangedrukte haren. Stapelia hirsuta L. heeft
station bij M,alala, 10 Nov. Mpwapwa,4 Dec.
made
groote
bloemen,
die v. buiten zeegroen,
1889 Bagamoyo, van wear d. terugtocht n. Engev. binnen Licht-geelachtig, a. d. top der bloemland aanvaard werd.
dekslippen on a. d. randen bloedrood gekleurd
In Londen vial d. beroemden Afrikareiziger
en naar binnen toe met lange purperroode
eon buitengewoon luisterrUke ontvangst ten
haren bezet zijn. Stapelia variegata heeft d.
deal; alom zag hij zich geeerd on gevierd, d.
helft kleinere, lichter gekleurde, donkerbruin
Royal Geographical Society schonk hem een
gevlekte bloemen. Daze drie soorten bloeien
gouden medaille, d. universiteiten v. Oxford,
bij ons in d. zomer. Verder noemen wij Stapelia
Cambridge, Edinburgh on Durham boden hem
marmorata Jacq. on Stapelia bufonia Jacq.
't eere-lidmaatschap aan, terwijl zijn huwelijk
Linnaeus noemde dit plantengesl. ter sere
met d. schilderes Dorothy Tennant kort daarna
v. el. Hollandschen geneesheer J. B.v.Stapel,
in Westminster Abbey met grooten luister
die omstr. 't midden der 17e eeuw to Amstergevierd werd (Juli 1890). In 't volgend jaar
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dam leefde en zich bokend maakte door een
uitgave met platen v. Theophrastus' Historia

plantarum.

Stapelrecht of Stapelvrijheid (recht
v. entrepOt) is 't recht, a. een bepaalde plaats
geschonken, dat d. to water of per as aangebrachte koopwaren niet terstond door- of
voorbijgevoerd mogen worden, maar aldaar
opgeslagen en eenigen tijd in 't openbaar
ten verkoop aangeboden moeten worden,
vOOr men ze verder brengen mag. Dat recht
is onbeperkt, als 't op alle waren on alle
tijden en niet onkel' op lossing, man ook
op d. veiling betrekking heeft, en 't is beperkt, als 't slechts op bepaalde tijden en
bepaalde goederen uitgeoefend worden mag en
uitsluitend ziet op d. weging, niet op d. opslag en d. aanbieding tot verkoop. d. Stapelplaats moat voor d. noodige gebouwen zorgen.
Schippers, koop- en voerlieden mogen d. enceinte v. zoo'n plaats niet voorbijvaren
of rijden, maar moeten d. grooten weg houden, d. waren binnen d. muren lossen en
binnen een bepaalden tijd aanbieden. Eerst
na afloop daarvan en na betaling v. een bepaalden tol mogen zij wegrijden; in d. laatste
tijden echter heeft dat stapelrecht vele wijzigingen ondergaan.
Stapfer (P4 uL), een Fransch letterkundige,
gab. 14 Mei 1840 to Parijs, achtereenvolgens
hoogl. to Grenoble en to Bordeaux. Zijn voorn.
werken zijn : „Laurence Sterne" (2e dr., 1881),
,Shakespeare et l'antiquite (2 dr. 3 din, 1888),
„Goethe et ses deux chefs-d'oeuvre classiques"
(1881), „Moliere et Shakespeare" (2e dr. 1886),
„Racine et Victor Hugo" (2e dr. 1888) en „Rabelais" (1889).
Staphorst, een gemeente in d. Nederl.
prov. Overijsel, 3 uur t. N.-0. v. Zvvolle, a. d.
straat- en spoorweg v. hier n. Meppol, met
5400 inw.
Staraja-Roessa, een stad in 't Russische gouvern. Nowgorod, a. d. samenvloeiing
v. d. Polista en d. Pererytiza. Zij is regelmatig gebouwd, heeft een keizerlijk paleis, 16
kerken, een nonnenklooster, zeer winstgevende
zoutgroeven en 15 000 inw. In d. laatsten tijd
heeft Staraja-Roessa als badplaats een groote
vermaardheid verkregen.
Stargard (v. 't Slavische Starograd of
Starigrod, d. i. oude stad), een stad in d. Pruis.
prov. Pommeren, regeeringsdistr. Stettin, op
40 M. hoogte a. d. Ihna gelegen. Men boort
er verscheidene kerken (o. a. d. Mariakerk
uit d. 14e eeuw), eon fraai raadhuis nit d. 16e
eeuw, linnen- en wolweverij, tabak-, sigarenen machinefabrieken, brandewUnbranderijen,
veelbezochte markten on 24 000 inw.
Starhemberg (ERNST RUDIGER, graaf VON),
word in 1635 to Gratz, in Stiermarken, gab. Op
jeugdigen leeftijd trad hij in d. krijgsdienst en
in d. school v. Montecuculi werd hij gevormd,
hij onderscheidde zich bij vele gelegenheden en
klom in d. gestadige oorlogen v. Oostenrijk
tegen d. Turken en d. oproerige Hongaren langzamerhand tot genera al-majoor (veldtuigmeester) op. In 1681 deed hij een inval v.
TockOly uit Moravia mislukken. Toen in d.
zomer v. 1683 een Turksch leger onder d. grootvizier Kara Mustapha Weenen naderde, gaf
keizer Leopold horn 't opperbevel zijner hoofdstad. Van 9 Juli tot 11 Sept. verdedigde
STARHEMBERG daze zwak versterkte stad met
20 000 man, v. wie slechts d. helft werkelijk
soldaat waren, met d. grootsten heldenmoed
en d. verwonderlijkste volharding. 12 Sept.
worden d. Turken door Sobieski verslagen en
zoodoende Weenen ontzet, dat zich bijna niet
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'neer verdedigen kon. d. Volgenden dag ontving d. koning v. Polen STARHEMBERG in 't
veroverde Turksche kamp ; hij omhelsde hem
en begroette hem als held en broader. Keizer
Leopold benoemde hem tot veldmaarschalk,
schonk hem een kostbaren ring, 100 000 thalers,
d. waardigheid v. staatsminister en d. vergunning d. s. Stephanus-toren in zijn wapen to
dragon. Ook buitenlandsche vorsten bewezen
hem hun dankbaarheid voor zijn dienst,
a. 't Christendom bewezen, en d. koning v.
Spanje benoemde hem zelfs tot ridder v. 't
Gulden V]ies. STARHEMBERG volgde nu koning
Johannes Sobieski als opperbevelhebber der
infanterie, doch door zijn drift word hij 't spoedig
oneens met hem en daardoor nam hij ook Been
aandeel a. 't gevecht bij Barkan op 10 Oct.
Daarentegen streed hij voor Ofen ; hij werd daar
zwaar gekwetst en moest zijn bevel neerleggen. Naar Weenen teruggekeerd, word hij
president v. d. hofkrijgsraad en legde hij er
zich op toe 't krUgswezen to verbeteren on
een andere organisatie a. 't Oostenrijksche
lager to geven, waarbij hij door d. prinsen
Karel v. Lotharingen en Eugenius v. Savoye
werd bijgestaan. STARHEMBERG overl. 4 Jan.
1701 to Wesendorf en liet d.naam na v. onverbiddelijk gestreng, onverschrokken en dapper,
maar tevens v. haatdragend en eigenzinnig
to zijn.
Starhemberg (GUIDO BALDUS, graaf voN),
een neef v. d. voorg., in Nov. 1657 gab. Om 't
krijgswezen grondig to leeren kennen trad hij
als gewoon soldaat in dienst; hij werd echter
spoedig bevorderd en was reeds in 1682 kapitein. Tijdens 't beleg v.Weenen was hij adjudant
v. zijn neef en onderscheidde hij zich herhaaldelijk door dapperheid en togenwoordigheid v.
geest. Zoo had men bij d. grooten brand v.
15 Juli 1683 a. hem d: redding der buskruitrnagazijnen to danken en leidde hij d.inwendige
verdediging, toen 't d. Turken gelukt was op
4 en 5 Sept. zich v. eenige bastions meester
to malsr.en. Na 't ontzet v. Weenen volgde hij 't
leger n. Hongarije en onderscheidde hij zich bij
't beleg v. Ofen zoodanig, dat hij als belooning
een regiment kreeg. Hi.j nam voorts deel a. d.
slag bij Mohacz (12 Aug. 1687) en d. bestorming
v. Belgrado (6 Sept. 1688), welke stad hij voorts
als generaal met 5000 man bezet hield. Door
d. verdediging v. Essex, bij Salankemen (1691)
en bij Zenta (1697) verwierf hij nieuwe lauweren. Voorts streed hij in Italie en voerde hij
een der kolonnen aan, die Cremona (1702)
zoo golukkig overvielen. Bij Luzzara droeg
hij veel bij tot d. beslissing v. d. slag en, toen
prins Eugenius in 1703 't lager verliet, gaf
hij 't opperbevel a. STARHEMBERG over. Doze
sloeg d. Franschen herhaaldelijk, belette hun
vereeniging met d. Beieren en wist d. gemeenschap to bewerken met d troepen v. d. hertog
v. Savoye. In 1706 streed hij in Hongarije
en, nadat hij tot veldmaarschalk benoemd
was, kreeg hij in 1708 't opperbevel over d.
Oostenrijksche troepen, die in Spanje stroden.
Met een geringe macht en v. alle hulpbronnen
verwijderd, meestal tot verdediging bepaald,
wist hij door stoute bewegingen en verrassende marschen zich zoodanig to onderscheiden, dat zelfs d. vijand hem d. naam
el gran capitan gaf. 1 Dec. 1708 gelukte hem
een overvalling v. Tortosa, daarop verdreef hij
d. Franschen uit Aragon en Catalonia en sloeg
hij 't leger v. Philips v. Anjou bij Almenara
en Saragossa (Juli en Aug. 1710). Tegen zijn
inzichten ging daarop d. aartshertog Karel n.
Madrid om ten tweeden male zijn troon voor
korten tijd in bezit to nemen. Gebrek a. levens-
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(„d. Aardboving to Messina" en „d. verliefde
middelen noodzaakte hem spoedig tot d. terug •
Alcestes getroost") en was hij tot medelid v. dat
tocht n. Barcelona. Vergeefs trachtte Vengenootschap gekozen. Te Harderwijk geraakte
dOme hem d. weg daarheen of to snijden. Doze
hij in kennis en drukke briefwisseling met
noodzaakte d. Britschen generaal Stanhope
Faith, wiens genre hij evenwel niet volgde.
tot d. overgave. Daardoor on door d. slag
In 1786 gaf hij aldaar zijn eerstelingen uit,gev. Villa Viciosa kreeg STARHEMBERG d. overtiteld „Mtjne eerste proeven in Poezy", 14
tuiging, dat d. aartshertog Karel wel overdichtstukjes, waarvan hij d. meeste later
winnaar op 't slagveld kon worden, maar tech
geen koning v. Spanje kon blijven. Na d. dood
waardig rekende om met verbeterIngen herv. keizer Jozef 1 verliet d. aartshertog, toen , drukt te worden. In 1791 gaf hij to Zutphen een
tweede bundeltje onder d. titel „Dichtoefekeizer Karel VI, Spanje in 1711 en liet hij STAR' ningen" uit, grootendeels uit verhalen, romanHEMBERG als vice-koning achter. Zonder hulpcen en puntdichten bestaande. Ofschoon sedert
middelen en door alle bondgenooten verlaten,
gin muze niet sliep, bleef d. natie geruimen
most hij zich tot Barcelona bepalen en word hij
tijd op nieuwe tonen v. d. Gelderschen bard
ten gevolge v. 't neutraliteitsverdrag v.14 Mei
wachten. Eerst in 1820 deed hij een nieuwe,
1713 op Engelsche schepen n. Genua oververmeerderde uitgaaf zijner gedichten 't licht
gebracht. Van toen at aan leefde hij to Weenen,
zien (in twee deelen) on in 1827 nog een bungeacht door zijn worst, die hem in Spanje perdeltje onder d. titel „Nieuwe gedichten", tersoonitjk had leeren kennen. Gedurende d.
wijl in 1832 „Winterloof" verscheen. Eindelijk
afwezigheid v. prins Eugenius nam hij diens
gaf hij in 1836 on 1837 in 4 deeltjes een herbetrekking v. president v. d. hofkrijgsraad
druk v. al zijn gedichten en in 1837 zijn „Kleine
waar en, hoewel persoonlijk een tegenstander
verhalen" in proza in een deel.
v. d. prins, werkte hij hier steeds om 't belang
STARING was een zelfstandig, degeltjk en
v. zijn vaderland met d. room v. zijn grooten
puntig dichter, kernachtig v. taal, ja sours
mededinger te doen overeenstemmen. Hij over].
wel
eens juist daardoor duister. Hij is, gelijk
7 Mrt 1737 als gouverneur v. Slavonia. Hij was
Beets zegt, niet d. man voor oppervlakkige
soldaat in d. volsten zin des woords, ernstig,
lezers en schittert over 't geheel genomen
gestreng, matig en milddadig. In persoonlUken
niet door stoutheid v. denkbeelden of vlucht
mood behoefde hij voor niemand onder to
v. verbeelding. Hij begeerde voor zijn leven
doen, in veidheerstalenten alleen voor prins
en zijn lied geen anderen tool dan dien der
Eugenius.
eenvoudigheid. Zijn verhaaltrant is levendig,
Staring (ANTONIE CHRISTIAAN WIJNAND),
zijn taal uitmuntend, z tin versbouw onberiseen kernachtig en geestrijk Nederl. dichter,
pelijk, zijn puntdicht scherp en kort. Zie over
24 Jan. 1767 to Gendringen, in 't graafsch.
hem: Beets in d. „Inleiding" tot d.laatste uitZutphen, geb. Zijn vader was kapitein ter zee
gaaf v. STARINGS gedichten (1863; volksuitgave
en equipago-meester in dienst der Oost-Ind.
1869), Potgieter on Busken Huet in 't tijdcompagnie, toen a. d. Kaap d. Goode Hoop,
schrift „d. Gids" en Mr. H. B. Lulofs' „Mr. A.
werwaarts zijn moeder Naar echtgenoot in 1773
C. W. Staring v. d. Wildenborch in zijn leven,
volgde. Eerst op zijn 14e jaar leerde STARING
karakter en verdiensten geschetst" (1843).
zijn vader v. aangezicht kennen. Hij genoot
Staring (WINAND CAREL HUGO), zoon v. d.
zijn eerste onderwijs te Gouda on studeerde vervoorg., was een verdionsteltjk geoloog, geb.
volgens to Harderwijk, waar hij 20 Mei 1787
5 Oct. 1808 op „d. Wildenborch" (zie 't vorige art.)
tot meester in d. beide rechten promoveerde.
en overl. 4 Juni 1877 op „d. Boekhorst" onder
Daarop begat hij zich ter voortzetting zijner
Laren in Gelderland. Hij studeerde sedert 1827
studien n. Gottingen, voornamelijk ter bestuto Leiden, eerst in d. rechten, doch later in d.
dearing v. d.. natuurkundige wetenschappen
wis- on natuurkunde on promoveerde in laatsten d. landhuishoudkunde. Hij vertoefde daar
genoemde faculteit in 1833 op een dissertatie,
twee jaar en bracht sedert zijn leven door op
getiteld „Specimen inauguralede Geologia Pa't aloude riddergoed „d. Wildenborch", tuss.
tria". Hij vestigde zich, na in 't huwelijk to
Vorden en Lochem gelegen, walk good hij
zijn getreden met Mej. v. LOben Sels, to
in alle opzichten verfraaide, ver`beterde on naar
Lochem, vanwaar hij bijna dagelijks d. be.zitd. nieuwste landbouw-voorschriften behantingen zijns vaders bezocht, on verwisselde
delde. Hij huwde in 1791 met mej. E. M. v.
acht jaar later, na d. dood zijner ouders,deze
Leben Sels, die hem in 1794 door d. dood ontwoonplaats met „d. Boekhorst", 't landgoed,
viel. Vier jaar later trad NI in d. echt met
waaraan
voortaan zijn naam verbonden •zou
mej. J. A. C. v. d. Meulen, die hem zes kinblijven on waar thans een blok graniet zijn
deren schonk, v. wie er vier, op volwassen
graf aanwijst. Achtereenvolgens was STARING
leeftijd, vOOr hem over]. Ofschoon naar eigen
griffier, eerst bij 't vredegerecht to Vorden,
verkiezing steeds buitenman blijvende en zich
daarna bij 't kantongerecht to Lochetn, vender
niet a. 't steedsche leven kunnende gewennen,
liet STARING zich d. benoeming tot verscheidene
opzichter on secretaris v. d. Geldersche Maatschappij v. Landbouw en, met Wttewaal,
betrekkingen welgevallen, die hij met ijver
redacteur
v. d. „Landbouw-courant". Van
en trouw behartigde; zoo was hij achter1852—'63 hield hij zich to Haarlem bezig met
volgens commissaris tot 't Inzamelen v. d.
d. vervaardiging eener „Geologische kaart v.
50en penning, lid v. 't „Comite de salut public",
Nederland" en met d. stichting v. een museum
lid v. 't departementaal bestuur v. Gelderland,
v. Nederlandsche geologie, dat eerst op 't
commissaris ter verponding onder Lochem,
Paviljoen, doch thans to Leiden gevestigd is
maire v. Laren, lid eener commissie tot 't ontwerpen v. een „code rural", president v. 't
Van 1853—'65 was hij mededirecteur v. 't
Paleis v. Volksvltjt to Amsterdam on behoorde
kanton Lochem, lid der Provincials staten v.
hij tot d. redactie v. 't tijdschrift „d. VolksGelderland en curator v. 't athenaeum to Harvlijt". Bij d. invoeringv. 't middelbaar onderderwijk. 12 Aug. 1840 word btj plotseling door
een beroerte getroffen on hij ontsliep d. 18en der
wijs hier to lands in 1863 word STARING
inspecteur daarvan, doch hij bepaalde zich
zelfde maand in d. ouderdom v. 73 jaren.
hoofdzakelijk tot 't onderwus In d. landbouw
STARING'S dichtgenie was vroeg ontloken.
on aanverwante vakken. In 1873 legde bij
Reeds voor hij student ward, had hij bij
()in redenen v. gezondheid die betrekking
't genootschap „Kunstliefde spaart geen vlijt"
een medaille behaald voor twee gedichten
neer. Van STARINGS geschriften noemen we
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„d. Berkelnooden" (1852), „Proof eener Nederlandsche kunstspraak (terminologie) voor
aardkunde of geologie" (1844), „d. Aardkunde
en d. landbouw v. Nederland" (1846), „d.
Aardkunde v. Salland en 't land v. Vollenhoven" (1846), „d. Aardkunde v. Twenthe"
(1846), Over d. oprichting eener Nederlandsche hoogeschool v. d. landbouw" (1847),
„d. Bodem V. Nederland" (2 dln, 1855—'60),
„Voormaals en thans" (1858; 2e dr. 1878),
„Huisboek voor d. landman" (1862), „Onze
vogels, d. nuttige en schadelijke" (1875) en
„Oud en nieuw over d. Nederlandschen landbouw" (1870—'72). Voorts vervaardigde STARING
d. reeds genoemde „Geologische kaart v.
Nederland" (met een verklaring) en schreef
hij een menigte brochures en opstellen in
verschill. tijdschriften e. a. periodieke werken.
Zie uitvoeriger 's mans levensschets, door
Dr. W. J. A. Huberts in „Mannen v. beteekenis"
gegeven (1877).
Stark (KARL BERNHARD), een Duitsch
archaeoloog, gob. 2 Oct. 1824 to Jena. Hij word
in 1850 hoogl. aldaar, in 1855 to Heidelberg
en overl. aldaar 12 Oct. 1879. Zijn voorn. work
is 't „Handbuch der Archaologie der Kunst"
(onvoltooid, 1878). Na zijn dood verschenen d.
„Vortrage und Aufsatze aus dem Gebiete der
Archaologie und Kunstgeschichte" (door Kinkel uitgegeven in 1880); STARK schreer voorts
„Gaza und die philistaische KUste" (18:52),
„Stadteleben. Kunst und Altertum in Frankreich" (1863) en „Nach dem griechischen Orient"
(1874).
Stark (LUDwIG), een Duitsch toonkunstenaar, 19 Juni 1831 to Munchen gob. en overl.
22 Mrt 1884 to Stuttgart. Na a. d. universiteit
to MCmchen in d. philosophic) to hebben gestudeerd en tevens bij Ignaz on Lachner in
d. compositia-leer, begaf hij zich n. Parijs en
vervolgens richtte hij in veroeniging met anderen 't conservatorium to Stuttgart op, a. welke
inrichting hij tot zijn dood als leeraar voor
zang, harmonic), partituur-spel en muziekgeschiedenis verbonden was. Verscheidene belangrijke werken zagen v. Dr. Ludwig Stark
't licht.
Starkenburg, een prov. v. 't groothertogdom Hessen, rechts tuss. Rijn en Main gelegen, met een oppervl. v. 55 vk. rnijlen en
420 000 inw. d. Hoofdstad is Darmstadt.
Starnbergermeer of Wiirmsee is d.
naam v. een meer in Opper-Beieren met een
oppervl. v. 55 KM.l 't Is zeer vischrijk, wordt
door stoombooten bevaren on is 't lievelingsoord der MUncheners. A an d. heuvelachtige
oevers liggen bekoorlijke villa's, die meerendeels tot zomerverbly v. vorstelijke personen
dienen. Ann d. westel. oever liggen 't slot
Possenhofen en d. plaatsjes Feldafring, Tutzing
en Bernried, a. d. oostel. oever 't koninklijke
slot Berg en d. Rottmanshoogte met een gedenkteeken voor d. schilder Rottman. Zie Horst
Per Starnberger See" (1877).
Starobjels_k, eon stad in 't Russische
gouvernement Charkow, a. d. Aidar, met belangrijke jaarmarkten on 12 000 inw.
Starodoeb, een stad in 't Russ. gouvern.
Tsjernigow, met 15 kerken en 25 000 inw.
(onder wie ongeveer 4000 Joden), die belangrijken handel in vlas en graan drijven.
Starokonstantinow, een stad in 't Russische gouvernement. Volhynie, met 17 000
inw. (voor ongeveer d. helft uit Joden bestaande), die belangrUken handel drijven in
vee on graan.
Starosten waren in Polen edellieden, die
onder d. hooge landsambtenaren (Dignitarii
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terrarum) behoorden en door d. koning met een
landgoed of slot bedeeld waren. In vroegeren
tijd werden a. d. koningen v. Polen zekere
goederen (pro mensa regia) tot hun onderhoud
aangewezen, die v. ttjd tot ttjd bij wijze v.
geschenk, vorkoop en verpanding on ook door
verlei voor hun leven aan gunsteliiigen gegeven werden. Tot d. laatsten behoorden d.
starostdijen, die zelfs d. koning na d. dood v.
hun tijdelijke bezitters niet weer voor zich
kon naasten, maar a. een ander moest geven.
Sommige dozer starosten bezaten 't rechtsgebied over een zekeren kreits (Groot) en konden orntrent ligstratfeltjke misdaden en persoonlijke aanklachten v. edellieden beslissen,
anderen genoten alleen d. inkomsten der goederen, die hun gedurende hun leven verleend
waren.
Starter (JAN JANSZOON), een Nederl. dichter,
in 1594 to London geb., kwam met zijn ouders
in 1605 of 1607 n. Amsterdam, woonde later
eenigen tijd als boekvet kooper to Leeuwarden
en to Franeker en volgde in 1625 d. graaf v.
Mansfeld n. Duitschland. Sedert hoorde men
niets meer v. hem en zijn sterfjaar is onbekend. STARTER is een guitig, zoetvloeiend en
bevallig dichter, wiens „Friesche Lusthof,
beplant met verscheyde stichtelijke minneliedekens" bij herhaling gedrukt word. Een
bloemlezing daaruit word in 1862 gegeven door
W. Eekhort, die ook een verhandeling over
dozen dichter heeft geschreven. Zie verder
J. van Vloten, „Starter en zijn frieschen Lusthof" (1864), on J. v. Lennep, „J. J. Starter"
(1861; in „Ned. Room").
Stassart (GOSWIN JOSEPH AUGUSTIN, baron
de) werd 2 Sept. 1780 to Mechelen gob., legde
zich op d. rechtswetenschap toe, voleindigda
zijn studio in 1802 to Parijs, werd in 1804
aldaar benoemd tot auditeur v. d. staatsraad
en in 1805 tot intendant in Tirol en word in 1807
in dezelfde betrekking bij 't Fransche leger in
Pruisen geplaatst. Nadat d. bezetting v. dit
land door d. Franschen geeindigd was, keerde
hij n. Frankrijk terug; hij werd in 1810 praefeet v. 't depart. Vaucluse en in 1811 v. dat der
monden v. d. Maas, in welke laatste betrekking
hij zich door een bureaucratisch despotisme
kenmerkte en zich d. haat der Hollanders op
d. hals haalde. In 1813 n. Parijs teruggekeerd,
sloot hij zich na Napoleons val wader bij Oostenrijk aan; hij word zelfs kamerheer v. keizer
Frans on begaf zich tijdens 't congres naar
Weenen, om meer in d. onmiddellijke nabijheid to zijn v. hen, die macht en aanzien bezaten, doch keerde teleurgesteld n. Belgi6
terug. Toen hij Napoleons terugkomst uit Elba
vernam, bood hij den keizer zijn diensten
aan. Doze zond hem in April 1815 naar d.
keizer v. Oostenrijk, met d. volmacht over d.
bestendiging v. d. laatsten Parijschen vrede
to onderhandelen; maar, to Linz gekomen, 'Nerd
hem d. verdere toegang in Oostenrijk geweigerd
en moest hij derhalve onverrichter zake n.
Parijs terugkeeren. Na d. tweeden val v.
Napoleon verliet hij een pors 't staatstooneel
on leefde hij alleen voor d. studio op zijn landgood bij Narnen.
Wegens zijn Franschgezindheid was hij bij
d. Nederl. regeering niet zeer gezien, doch d.
stad Namen benoemde hem sinds 1822 regelmatig tot afgevaardigde in d. Staten-Generaal
der Nederlanden, waarin hij tot d. gematigdste,
maar tevens talentvolste leden der oppositio
behoorde. Hij vereenigde zich met die leden,
die voor d. overbrenging der zittingen n. 's-Gravenhage stemden. Toen d. revolutie in Belgie
zich ontwikkelde, sloot hij zich daarbij aan
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en word MI lid der provisioneele regeering. Ztin

liver voor d. jeugdigen staat en zijn erkende
beltwaamheden verschaften hem veel invloed.
Spoedig werd hij lid v. d. senaat, waarvan hij
gedurende zes achtereenvolgende zittingen
't voorzitterschap bekleedde; later werd hij
tot. gouverneur v. Brabant benoemd, in welke
beide betrekkingen hij zich door gematigdheid
onderscheidde. Toen echter in 1836 d. strijd
tuns. d. liberalen en d. katho•ieken zich meer
verhief, word hij als grootmeester der Belgisch e vrijmetselaren, tegen welke d. bissch o ppen krachtig to velde trokken, meer en meer
in dien strtjd gewikkeld en door d. liberalen
tot hun hoofd gekozen. Dien ten gevolge word
hij in 1838 niet tot president v. d. senaat
benoemd en, omdat hij daardoor ook met d.
regeering in botsing kwam, ontheven v. zijn
post als gouverneur v. Brabant. Toen d. liberalen weer a. 't bestuur k wamen, kreeg hij
eon zending n. Turijn, die evenwel v. korten
duur was. In 1841 legde hij zijn grootmeesterschap neder.
Staszfurt, eon stad in d. Pruisische prov.
Saksen, regeeringsdistrict Maagdenburg, a. d.
rechteroever v. d. Bode. Men heeft er uitgebreide zoutgroeven en 't grootste steenzoutwork v. d. Pruisischen staat. d. Stad heeft
ruim 20 000 inw., die zich voor eon good deel
bezighouden met d. zoutwinning en verder
werkzaam zijn in chemische, sulker- en andere
fabrieken. — Reeds in 1195 had men eon.
zoutbron Staszfurt; d. steenzoutlagen werden in 1839 door boring ontdekt. Op 260 M.
diepte word d. steenzoutformatie aangetroffen;
verderop vond men bonte, uit magnesium en
kaliumzouten bestaande zoutlagen, ter dikte
v. 50 M., terwijl d. onderste laag bijna uitsluitend steenzout bevat. In 1851 werd d. eerste
rnijnput geopend on in 1856 bereikte men ter
diepte v. 340 M. d. begeerde laag. Sedert 1857
werden ook op 1-2 KM. afstands v. Staszfurt
op Anhaltsch gebied boringen ondernomen,
welke leidden tot d. stichting v. Leopoldshall. Men vond er op 145 M. diepte kaliumzouten en v. 160,340 M. diepte zuiver steenzout. Zie Precht „Die Salzindustrie von
Staszfurt' (1889).
Staszjoe/ewitsj(mtcHAIL

MATWJEJEWITSJ),

eon Russisch geschiedschrper on journalist,
gob. 9 Sept. 1826 to s. Petersburg, waar hij v.
1851—'61 buitengewoon hoogl. a. d. universiteit was. Hij richtte in 1865 d. „Westnik
Iewropy" („Bode v. Europa") op, eon maandschrift voor geschiedenis, staatkunde on literatuur, gaf v. 1881—'82 't politieke dagblad
„Porjadok" („Orde") uit on schreef o. a. eon
„Geschiedenis der Middeleeuwen" (3 din, 1863
t. 1865).
Staten-Generaal is ten onzent d.naam
v. d. volksvertegenwoordiging, bestaande uit
eon Eerste on eon Tweede Kamer. Doze vertegenwoordigen niet eon deal, maar 't geheele
Nederlandsche yolk; dus mogen d. laden dozer
Kamers d. algemeene belangen niet opofferen
a. die v. 't gedeelte des lands, dat hen afvaardigt. d. Wetgevende macht wordt gezamenitjk
door d. koning, als 't hoofd v. d. staat, en d.
Staten-Generaal uitgeoefend. d. Koning draagt
a. d. Staten-Generaal ontwerpen v. wet voor
en doet zoodanige andere voorstellen als hij
noodig oordeelt. Hij heeft 't recht d. voorstellen, hem door d. Staten-Generaal gedaan,
al of niet goed to keuren. d. Koning zendt
zijn voorstellen a. d. Tweede Kamer. Besluit
doze eon voorstel, 'tztj onveranderd, 'tzij
gewijzigd, goed to keuren, dan doet zij 't
toekonien a. d. Eerste Kamer. Wanneer
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v. eon voorstel besluit, verzoekt zij d.,koning
't in nadere overweging to willen Women. d.
Eerste Kamer overweegt 't voorstel zoodanig
als 't door d. Tweede Kamer is aangenomen
on pert kennis v. haar besluit zoowel a. d.
koning als a. d. Tweede Kamer. d. StatenGeneraal hebben 't recht voorstellen v. wet
a. d. koning to doen (recht v. initiatief);- 't
recht daartoe behoort echter alleen a. d.
Tweede Kamer. Deze zendt zoo'n voorstel
na aanneming a. d. Eerste Kamer, die bij goodkeuring 's konings bewilliging op 't voorstel
verzoekt on tevens haar besluit a. d. Tweede
Kamer meedeelt, doch 130 niet.goedkeuring 't
voorstel a. d. Tweede Kamer terugzendt met
't bericht, dat zij geen genoegzame reden heeft
gevonden om er 's konings bewilliging op to
verzoeken. Andere voordrachten dan voorstellen v. wet kunnen door elke Kamer afzonderlijk a. d koning worden gedaan. d. Koning
doet d. Staten-Generaal weten, of hij eon
voorstel v. wet, door hen aangenomen, al dan
niet goedkeurt. Aan d. Tweede Kamer behoort
't recht v. amendement en v. enquete; 't
laatste is bij d. grondwetsherziening v. 1887
ook a. d. Eerste Kamer toegekend.
Niemand kan tegelijk lid der beide Kamers
zijn. d. Hoofden der ministerieele departementen hebben in beide Kamers zitting en alleen
eon raadgevende stem, tenzij zij tot laden der
vergadering mochten gekozen zijn. d. Loden
der Kamer zijn niet gerechtelijk vervolgbaar
wegens d. adviezen, door hen in d. vergadering
uitgebracht. Elko Kamer benoemt haw griffier
buiten haar midden. d. Staten-Generaal vergaderen ten minste eenmaal 's jaars; hun
gewone vergadering wordt geopend op d. derden Dinsdag v. Sept. d. Afzonderlijke zittingen der beide Kamers, en evenzoo d. vereenigde
zittingen worden in 't openbaar gehouden;
echter kunnen onder zekere bepalingen d.
deuren gesloten worden.
d. Koning heeft 't recht de Kamers der
Staten-Generaal, elk afzonderlijk of beide, te
ontbinden.
d. Eerste Kamer bestaat uit 50 laden, gekozen door d. Provinciale Staten uit d.
't hoogst aangeslagenen in d. rtjks directs belastingen of uit hen, die bij d. wet aangewezen
hooge ambten in d. staat bekleeden of bekleed
hebben; overigens inoeten dozen dezelfde
vereischten bezitten als die, welke voor
d. laden der Tweede Kamer gevorderd worden. d. Provinciale Staten v. Zuid-Holland
kiezen 10 laden, die v. Noord-Holland 9, die
v. Noord-Brabant on Gelderland elk 6, die v.
Friesland 4, die v. Groningen, Overijsel en
Limburg elk 3, die v. Zeeland, Utrecht en
Drente elk 2. d. Loden der Eerste Kamer hebben
zitting gedurende negen jaren; eon derde gedeelte treedt om d. drie jaren af ; d. uitvallende
laden zijn dadelijk weer verkiesbaar. d. Voorzitter wordt door d. koning benoemd voor 't
tijdperk eener zitting.
d. Tweede Kamer bestaat nit 100 laden,
terwijl vOOr d. laatste grondwetsherziening
(1837) hun getal bepaald word naar d. bevolking, den op d. 45 000 zielen. Zij worden gekozen
door d. rnannelijke ingezetenen, Nederlanders,
die d. doer d. kieswet bepaalde kenteekenen
v. geschiktheid on maatschappelijken welstand
bezitten. Om tot lid der Tweede Kamer verkiesbaar to zijn wordt vereischt, dat men
manneltjk Nederlander on in 't voile genot der
burgerlUke en burgerschapsrechten zij on d.
ouderdom v. dertig jaren hebbe bereikt. d.
Loden der Tweede Kamer hebben zitting ge-
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durende vier jaren; voor 1887 viel d. helft om
leeren kennen op 't gebied v. 't physische of
d. twee jaren uit, thans echter treedt d. gemaatschappelijke leven. 0. Statistiek staat in
heele Kamer om d. vier jaar af. Dit nieuwe
verband met d. ganschen kring der wetenstelsel heeft o. a. dit vo it boven 't vOOr 1887
schappen, botanie, geologie, geographie, ethnobestaande, dat, als d. meening der kiezers
logie, historie, staathuishoudkunde en staatsedert d. laatste verkiezing gewijzigd is, nu
kunde. Haar grondslag ligt in d. feiten, en d.
die meening tot haar voile recht kan komen,
uitdrukking dier feiten is 't getal. d. Getallen
terwijl vroeger d. niet afgetreden helit dat
moeten worden verzameld, gerangschikt, geverhinderde. d. Aftredende leden zijn dadelijk
waar eer toegepast on zooveel rnogeluk een
lierkiesbaar. d. Voorzitter wordt door d. koning
oftici6e1 karakter hebben.
benoemd voor 't tijdperk eener zitting, uit een
d. Statistiek als wetenschap noemt een begin
door d. Kamer aangeboden voordracht v. drie
in 't midden der 18e eeuw, hoewel, zoo men
leden. d. Laden der Staten-Generaal staan voor
tot haar geschiedenis wil rekenen al wat to
alle misdrijven (d. overtredingen, waartegen
eeniger tijd op dit veld verricht is, men tot
geen gevangentsstraf is bedreigd, niet daard. vroege oudheid zou moeten opklimmen.
onder begrepen), gedurende d. tijd hunner
Immers men kent reeds d. volkstellingen bij
function begaan, voor d. Hoogen Raad terecht.
d. Romeinen ten tijde v. Christus geboorte
Staten-Island (Staten-eiland), een 160
d. census om d. 5 jaar, een statistiek des rijks
KM 2 . groot eiland voor d. kust v. d. Noordonder Augustus, nog een in d. 5e eeuw on
Amerik. bondstaat New-Jersey, met 40 000
in lateren tijd een statistiek v. d. Mooren in
inw. 't Wordt bewoond door vele kooplieden
Spanje. In 1722 word voor 't eerst weer in
uit 't naburige New-York. d. Hoofdstad is
Rusland een algemeene volkstelling uitgeRichmond.
schreven door Peter d. Groote.
Stater, een oud-Grieksche zilveren munt,
d. Eerste sporen v. wetenschappelijke beoewelke twee drachmen of 14,53 gram woog, f ening der statistiek vinden wij in d. 18e eeuw
't 50e deel eener Aeginetische Mina uitmaakte
tier to lande, vooral a. d. hoogescholen to
en d. 't meest algemeene der Aeginetische zilHarderwijk en -Utrecht door d. hoogleeraren
veren munten was. d. Naar 't voorbeeld v. dozen
Sevekotius en Everardus Otto. d. Verdienste
stater geslagen Corinthische stater had 1/6 geV. a. d. statistiek haar eigene plaats to hebben
ringere waarde. Ook had men in A zie een
a angewezen, komt toe a. Gottfried Achenwall,
gouden stater (gouden Daricus) v. 2 goudt er wijl Anton Ludwig von Schlosser (geb. in
drachmen, ongeveer 8,88 gram wegend; men
1 735) zoowel op theoretiseh als op practisch
schat hem op 20 Attische zilveren drachmen,
t errein d. statistiek beoefende on eindelijk J. P.
daar 't goud gewoonlijk tienmaal zoo veel
S usmilch als d. grondlegger der philosophische
waard was als 't zilver. d. Naam stater gaf
s tatistiek mag genoemd worden.
men ook w el a. d. philetaerischen sikkel v.
In Sept. 1850 ward 't eerste statistieke
Egypte, die 2 Alexandrijnsche drachmen of
c ongres to 13russel gehouden ; vijf jaar later
ongeveer 11 2 3 gram woog en 't drieduizendste
v olgde dat v. Parijs ; in 1857 hield men er eon
deel v. een Alexandrijnsch talent was.
e Weenen, in 1860 een to Brussel en sedert
Statica, Zie Werktaigkunde.
rij geregeld in d. voornaamste steden v.
Statistiek (d.) is d. kennis v. 'tgeen in d.
uropa.
maatschappij bestaat on werkt, uitgedrukt
In ons vaderland heeft d. statistiek voor 't
door getallen. d. Duitschers noemen d. statise erst eenig belangrijk resultaat opgeleverd in
tiek d. kennis v. d. gezamenl Uken omvang der
't laatst der 18e eeuw. Wel vindt men uit d.
staatskrachten on d. Fransohen zeggen : la
t ijd v. Johan de Witt in d. diplomatische
Statistique est la science des faits sociaux
a keen somtUds
een verslag v. onzen handel
.
exprimOs par des termes numOriques.
en heeft men een work v. d. commies Karsed. Afleiding v. 't woord statistiek is niet
boom over d. bevolking, maar eerst in 't laatst
geheel juist. Nasporingen hebben geleerd, dat
der 18e eeuw brachten 't verval v. d. handel
d. uitdrukking „ars statistica" opgekomen is
on d. achteruitgang der nijverheid er veel toe
omstr. 't midden der 17e eeuw en haar afbij onderzoek naar d. oorzaken daarvan in
leiding kreeg v. 't woord „statista", barbaarsch't work to stollen en daaraan heeft men een
Latun voor wat men thans een staatsman g root aantal geschriften over onzen handel en
noemt. d. Ais statistica was toen 'tzelfde als n ijverheid uit dien tijd to danken. Zie Luzac
ars poltttca, al wat een staatsman behoorde to
„ H °Hands rijkdom" (1780, 4 din).
weten. Toen nu in d. 17e en 18e eeuw moor
Ook 't academisch onderwijs begon zich v.
on moor d. begeerte ontstond naar d. kennis
dien tijd af tot dit vak uit to strekken. In 1759
V. d. toestand der volken, was die kennis een
was d. hoogl. Van Pestel d. eerste, die met 't
onderdeel v. d. ars poritica en langzamerhand
Nederl. staatsrecht d. staatkunde verbond. d.
is dat onderdeel bestempeld met d. naam
Hoogl. Kiuit gaf a. 't onderwijs in d. statistiek
statistica.
een nog meer bepaald karakter. Hij opende
't Pool en d. werkkring der statistiek is in • e en afzonderlijk college over d. statistiek en
't algemeen kennis to verkrijgen v. een zekeren
in 1806 ward hem bepaald d. taak opgedragen,
maatschappelijken toestand in ruimeren of
d. statistiek to onderwijzen, waarmee hij zich
engeren kring. Dit doel kan zeer onderscheiden
to t d. ramp v. Leiden bezig hield.
zijn. Naarmate toch v. haar werkkring heeft
Toen in 1807 koning Lodewijk uitbrei ling a.
men een aantqjzing-stat stiek, een vergelijkende
d. Leidsche academie gaf, ward bepaald, dat
statistiek on een philosophische statistiek. d.
er een afzonderlijk college over statistiek
Eerste noemt kennis v. d. een or anderen
ei over staathuishoudkunde moest gegeven
actueelen toestand, v. algemeenen of bij•
w orden.
zonderen aard; d. tweede vergelijkt een ged. Offichliele statistiek bier to lande daggeven toestand met een anderen, op andere
to ekent made v. 't laatst der 18e eeuw,
tijden of andere plaatsen, om d. invloed v.
h oewel er nog stukken uit vroegere tijden
een gebeurtenis na to gaan of voor- of
be staan, zooals d. informatie op 't stuk der
achteruitgang op to sporen; d. laatste tracht
ve rpondingen in Holland en Friesland in 1514
uit d. geregelde opmerking on voortdurende
en d. telling in Holland v. 'tjaar 1623; d. eerste
vergelijking v. zekere feiten, die zich telkens
officieele volkstelling had plaats in 1796. Onder
an regelmatig voordoen, bepaalde wetten to
d. regeering v. koning Lodewijk werfl voor
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't eerst 's RUks budget openbaar gemaakt en in
1811 bij decreet v. 19 April is voorgeschreven,
dat op 1 Jan. 1812 in d. provincien d. burgerlijke
stand zou worden ingevoerd.
In d. grondwet v. 1814 stond voorgeschreven,
dat er over onderwijs en armwezen jaarlUks
een algemeen verslag moest worden uitgebracht. In 1826 werd een statistiek-bureau opgericht, samengesteld uit ambtenaren bij 't
depart. v. binnenl. zaken en belast met 't
verzamelen v. statistieke bescheiden en 't uitgeven daarvan. 't Heeft d. eerste periodieke
volkstelling in 1829 georganiseerd. In 1846 is
uitgegeven een statistiek v. handel en scheepvaart. Een paar jaar later een gerechtelijke
statistiek. In 1849 werd een afzonderlijke afdeeling ssatistiek bij 't ministerie v. binnenl.
zaken opgericht. In 1858 werd een rijkscommissie gevormd (Stsbl. 75), om te
zorgen voor eenheid en nauwkeurigheid in d.
verzamelings-statistiek, om d. regeering in te
lichten en voorstellen te doen met betrekking tot officieel onderzoek en publicatie, tot
verzarneling eener algemeene statistische
bibliotheek ten algemeenen nutte en tot 't
aanleggen v. een statistisch archief. Die cornmissie is evenwel na korten tijd weer ontbonden en haar werkzaamheden zijn bij 't
depart. v. binnenl. zaken overgebracht. Nog
wordt vanwege dat departement een „Statistisch Jaarboekje" uitgegeven, doch d. bemoeiingen v. 't bureau v. Binnenl. zaken bepalen
zich voornameltjk tot d. onderwerpen, die
daar te huis behooren, als onderwijs, bevolking enz.
Statius (PUBLIUS PAPINIUS), een Romeinsch
dichter, in d. laatste helft der eerste eeuw
onzer tijdrekening te Napels geb., kwam
jong te Rome en behaalde 3 maal in d. poetischen wedstrijd d. prijs. Keizer Domitianus
schonk hem, ter belooning v. zijn dichterlijk
talent, een gouden kroon en was hem over
't geheel zeer genegen. Daar hij echter voor
zijn „Thebais" d. eereprijs niet verwierf, begaf
hij zich uit verdriet naar zijn landgoed bij
Napels, waar hij in 't 35e jaar zijns levens
overl. Wij bezitten nog v. hem d. „Thebaie,
een episch gedicht in 12 zangen, waarin hij d.
verovering V. „Thebe" bezingt, en d. „ Achilleis",
in 2 zangen, d. lotgevallen v. Achilles voor d.
Trojaanschen oorlog schetsende. In beide dichtstukken straalt een groote belezenheid door.
d. Stijl is slechts zelden verheven,dikwUls gez wollen en d. beelden zijn meestal a. Virgilius
ontleend. Eindeltjk hebben wij nog v. hem
„Silvae" (mengeldichten), in 5 boeken, meestal
biej bijzondere gelegenheden vervaardigd, doch
waarvan zeer velen d. dichter v. een uitstekende
zUde doen kennen.
Stat mihi, een Lat. uitdrukking voor:
Ik hob besloten. — Slat sua cuique dies, een
ieders leefttjd is bepaald.
Staubbach (d. i. stof- of stuifbeek), een
beroemde waterval in 't Berner-Oberland
(Zwitserland), die v. een 305 M. hoogen, loodrechten rotswand naar beneden stort en bij
Lauterbrunnen in d. Witte Lutschine valt.
Stdudlirz (KARL FRIEDRICH), een Duitsch
godgeleerde, 25 Juli 1761 geb. Na in zijn geboortestad gestudeerd en onderscheiden buitenlandsche reizen gedaan te hebben, werd hij in
1790 hoogl. der godgeleerdheid te Gottingen,
waar hij 5 Juli 1826 overl. In zijn jeugd d.
rationalistische richting toegedaan, helde hij
later meer tot d. supra-naturalistische over,
hoewer d. dogmatiek minder zUn hoofdvak
was den d. kerkelijke geschiedenis en die der
godgeleerde wetenschappen. Als ztjn voorn.
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geschriften zijn te vermelden: „Geschichte und
Geist des Skepticismus" (1794, 2 dln), „Ideen
zur Kritiek des Systems der christlichen
Religion" (1791), „Lehrbuch der Dogmatik und
Dogmengeschichte" (1801), „Lehrbuch der Moral
ffir Theologen" (1815), zijn monographieen over
verschill. onderwerpen betrefiende d. christelUke zedenkunde, o. a. ,,Von der Sittlichkeit des
Schauspiels" (1823), „Vom Selbstmorde"(1824),
„Vora Gewissen" (1824), „Vom Eide" (1324),
„Von der Ehe" (1826) en „Von der Freundschaft" (1826), „Geschichte des Rationalismus"
(1826), „der Sittenlehre Jesu" (1799,1823,2 dln),
„der Christlichen Kirche" (1806), „der theolo
gischen Wissenschafte" (1810, 1811, 2 dln) en
„der Kirchen geschichte" (1827).
Stauffenberg (FRANZ AUGUST, vrijheer
VON SCHENCK), een Duitsch staatsman, geb. 4
Aug. 18.34 te Wurzburg. In Oct. 1866 werd
hij in d. Beiersche Kamer v. Afgevaardigden
gekozen, waar hij zich btj d. Fortschrittspartij
aansloot en jaren lang een der invloedrijkste
leden was. Sedert 1872 voorzitter v. d. fractie
der FortschrittspartU, werd SCHENCK VON
STAUFFENBER,G in 1873 ook president v. d. geheele Kamer, wat hij tot 1876 bleef. Sedert
1874 is hij lid v. d. Duitschen Rtjksdag, waarvan hij v. 1876—'79 eerste vice-president was.
Terwijl hij aanvankelijk tot d. nationaalliberale partij en vervolgens tot d. partij der
sezessionisten behoord had, sloot htj zich in
188t bij d. Duitsch-vrijzinnige partij aan.
Staunton (Sir GEORGE LEONARD), 19 Apr.
1740 te Galway, in Ierland, uit niet zeer vermogende ouders geb., k wam reeds vroeg te
Montpellier, waar hij zich in de geneeskunde
oefende en tot doctor bevorderd werd. Hij
begat zich no naar Londen en leverde hier
onder meer andere lettervruchten een overzetting v. eenige geschriften v. d. beroemden
Weener arts Stark, benevens een vergelijking
der Engelsche en Fransche letterkunde voor
't „Journal stranger". In 1762 vertrok hij h.
West-Indie, waar hij als geneesheer een aanzienlijk vermogen verwierf; hij werd vervolgens geheimschrUver bij lord Macartney en
gouverneur v. 't eiland Granada, in welke
betrekking hij een nauwkeurige kennis der
rechtskunde opdeed, wat hem d. betrekking
v.' generaal-fiscaal bezorgde. Toen Macartney
't stadhouderschap v. Madras aanvaardde,
volgde hij dezen als geheimschrij ver derwaarts
en toonde hij zich in verscheidene moeielijke
gevallen, met name bij d. vredesonderhandelingen met Tippo Saab, een bekwaam staatsman, voor welke diensten d. Oost-Indische
compagnie hem, btj zijn terugkomst in Engeland, met een jaargeld v. 500 pd. st . en d.
universiteit to Oxford met d. waardigheid v.
doctor in d. rechten beloonde, terwtil hem d.
koning d. titel baronet in Ierland schonk. HU
werd opnieuw d. reisgenoot v. lord Macartney, toen deze in 1792 tot gezant naar China
bestemd werd, en niet alleen tot geheimschrtjver v. 't gezantschap, maar ook, om in geval
v. nood d. plaats v. d. lord to kunnen bekleeden, tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister benoemd. d. Reis mists
wel in hoofdzaak haar doel, doch STAUNTON
vervaardigde na ztjn terugkomst uit d. papieren v. Macartney, uit 't dagboek v. d.
kapitein v. dezen scheepstocht, uit zijn eigen
aanteekeningen en die der geleerden e. a. v.
't talrijk gevolg een reisbeschrijving, welke
hij met vele voortreffelijke kaarten en platen
in 't licht gaf, onder d. titel An authentic
account of an Embassy from the King of
Great-Britain to the Emperor of China" (1797,

STA.
2 dln) met kaarten en platen. —
overl. to London 14 Jan. 1801.
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een
Engelsch schrijver en beroemd schaakspeler,
gab. in 1810, overl. 22 Juni 1874 to London.
Hij leverde jaren lang d. schaakopgaven in
d. „Illustrated London News", schreef verscheidene handboeken en geschriften ten
dienste v. 't schaakspel en maakte zich ook
verdiensteltjk door d. uitleg v. verscheidene
v. Shakespeare's werken. Van zijn geschriften
noemen we bier: „Chessplayers companion"
(1842), „Chessplayers textbook" (1842), The
chessplayers handbook" (1847) en „Chess tournaments" (1852).
Staupitz (JOHANN VON). Deze vriend v.
Luther en ijverig bevorderaar der kerkhervorming was doctor der godgeleerdheid en
vicaris-generaal der Augustijnen in Duitschland. In d. laatste hoedanigheid leerde hij
Luther kennen. IJverig ondersteunde hij dozen;
ook schreef hij een paar stichtelijke verhandelingen: „De amore Dei", „De tide Christiania", „De morte Christi". ZIjn geboorteplaats
en geboortetijd schijnen niet bekend to zijn;
hij overl. echter to Salzburg, 28 Dec. 1524.
Staurolieth is een rhombisch kristalliseerend, roodachtig of zwartachtig bruin mineraal, dat iets harder is dan kwarts, 't soort. gew.
3,21 a 3,77 heeft en uit een silicaat v. aluminium,
ijzer en magnesium bestaat. Een klein deel v.
't ijzer is soms door mangaan vervangen. 't
Komt voor bij Airolo, Radegund (Stiermarken) en Goldenstein (Moravia), in Zevenburgen, in d. Oeral, in 't depart. Finistere (in
Frankrijk), bij San Jago de Compostella (in
Spanje), in Maine, in New-Hampshire en in
andere streken v. Noord-Arnerika.
Stauroscoop is een instrument, dat in
1855 door Von Kobel uitgevonden werd en
dient om d. ligging v. d. elasticiteitsassen v.
een kristal to bepalen. Zie Naumann, „Elemente
der Mineralogie".
Stavanger, een stad in 't Z. v. Noorwegen a. d. Stavangerfjord, met twee uitstekende, door eilanden beschermde havens,
belangrijke scheepstimmerwerven, een museum, een hospitaal en 23 000 inw. 't Voorn.
gebouw is d. in 1013 gebouwde Dom, welke
met die v. Drontheim als d. schoonste v.
Noorwegen geldt. Stavanger heeft zijn bloei
to danken a. d. haringvisscherij en d. handel;
uitgevoerd worden koperertsen, zeekreeften
en visch (o. a. makreelen).
Stavenisse, een gemeente in d. Nederl.
prov. Zeeland, ail. Tholen, a. d. Keeten, met
een veer op Duiveland en circa 1600 inw.
Staverzaad, Zie Riddersporen.
Stavoren (Friesch Stamm), een kleine,
doch zeer oude stad in d. Nederl. prov. Friesland, a. d. Zuiderzee en 1 3,4 uur t. Z. v. Hindeloopen gelegen. Zij heeft een merkwaardig
stadhuis, dat nog in d. 18e eeuw vernieuwd
is, een Hervormde en een Doopsgezinde kerk
en circa 1000 inw., tegen 30 000 in d. Nliddeleeu wen.
Eens was Stavoren een bloeiende stad,
d. residentie der Friesche koningen; zelfs geraakte 't door handel en scheepvaart tot
zulk een welvaart en weelde, dat men zijn
bevolking d. ,,verwende kinderen v. Stavoren"
placht to noemen. 't Bekleedde een voorname
plaats ondOr d. Hanzesteden en ontving vele
voorrechten, vooral in Denemarken, waarom
't eerste schip, dat d. Sond jaarlijks passeerde,
geruimen tijd een stuk laken medevoerde tot
geschenk a. d. Deenschen vorst. Maar door
herhaahte overstroomingen en door d. be(Sir GEORGE LEONARD),
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lemmering harer scheepvaart ten gevolge
v. een voor haar haven ontstane ondiepte —
bekend is d. overlevering v. „'t rijke weeuwtje
v. Stavoren" — verviel d. luister der aloude
stad. Ook had zij veel to lijden in d. strijd,
die oudtijds door d. graven v. Holland tegen
d. Friezen gevoerd word, en 't was in Stavoren,
dat 't Hollandsche gezag 't eerst en 't ]angst
gevestigd werd. Graaf Willem IV sneuvelde
er in 1345, waarvoor d. stad moest boeten,
toen hertog Albrecht v. Beieren, ruwaard v.
Holland, in 1397 d. nederlaag v. zijn oom
kwam wreken. 't Veroverde in Friesland ging
spoedig weer verloren, doch Stavoren bleef
voor Holland behouden tot 1414. Een eeuw
later ondervond 't vele nadeelen in d. oorlogen
tuss. d. Gelderschen en d. Hollanders, waarbij
een deel v. Friesland zich a. d. zijde der eersten
geschaard had en a. d. kust door velerlei
strooptochten geteisterd werd. In 1581 kwam
Stavoren, dat voor dien ttjd meer dan eons
v. partij had moeten veranderen, voor goed
a. d. zijde v. d. prins v. Oranje. Nog in d.
19e eeuw werd d. reeds zeer vervallen stad
zwaar geteisterd door d. watervloed v. 1825.
Een nieuw levee staat haar wellicht to wachten
door d. spoorwegverbinding AmsterdamEnkhuizen —Stavoren — Sneek —Leeuwarden.
Stawropol, een Russisch gouvern. in CisKaukasio, ten N. begrensd door 't gebied der
Donsche Kozakken en 't gouvern. Astrakan,
ten Z. door 't Terek- en 't Koebangebied en in
't 0. door d. Kaspische Zee. Grootende-els bestaat 't uit uitgestrekte zoutsteppen met vele
zoutmeren en moerassen; slechts 'ho v. d.
geheele oppervl. is geschikt voor d. landbouw.
't Gouvern. heeft een oppervl. v. 1248 vk. tnijlen
en 658 000 inw., bestaande uit Russen, Arrneniers, Zigeuners, Kalmukken, Nogaiers e. a.
Tataren, Kozakken en vreemde kolonisten.
Veeteelt, landbouw en vischvangst zijn d.
hoofdmiddelen v. bestaan; d. industrie is v.
weinig beteekenis. d. Hoofdstad, ook ,Stawropol, op een heuvel a. d. Tasjla, niet ver v.
d. Koeban gelegen, is goed gebouwd en heeft
boulevards en fraaie tuinen, levendigen handel
en 34 000 inw. In d. nabijheid liggen vealbezochte warme zwavelbronnen. Stawropol
is een station a. d. spoorweg TaganrogWladikawkas-Tiflis.
Stearine maakt een v. d. hoofdbostanddeelen uit der meeste vetten, die in d. natuur
voorkomen. Vooral d. dierlijke vetten zijn
rijk a. stearine, maar geen schijnt daarvan
meer to bevatten dan schapenvet.
Stearine is een vaste stof, die bij 63° C.
smelt, onoplosbaar is in water, weinig oplosbaar in kouden alcohol en aether, maar in
groote hoeveelheden wordt opgenotnen door
warmen aether en kokenden alcohol. 't Is
slechts uit 3 elementen opgebouwd — koolstof, waterstof en zuurstof -- en wordt door
d. scheikundigen beschouwd als een samengestelde aether, v. werken d. alcohol glycerine
on 't zuur stearinezuur beet. Daar d. glycerine
aeon driewaardige alcohol is, d. i. eon alcohol
met drie groepen OH (hydroxyl) in 't moleGun], heeft men drie soorten v. stearine, die
men mono-, di- en tri-stearine noemt. d. Eerstgenoemde bevat 't minste stearinezuur; in d.
tweede is tweemaal en in d. laatste driemaal
zooveel als in d. eerste. Alle drie kennen kunstmatig verkregen worden door glycerine en
stearinezuur in verschill. hoeveelheden tuss.
100° en 270° C. lang to verhitten. In d.natuurltjke vetten kornt alleen tri-stearine voor, dat
men daarom ook kortweg stearine noemt. Men
verkrijgt 't uit schapenvet door uittrekken
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met kouden aether, die eerst alleen palmitine
en oleine oplost, terwij1 d. grootste hoeveelheid stearine onopgelost achterblijft. Men
reinigt d. laatste door omkristalliseeren uit
kokenden aether.
d. Zoogenoemde stearine-kaarsen bevatten
geen stearine, maar alleen 't zuur v. dezen
aether, zoodat men eigenlijk zou moeten
spreken v. stearinezuur-kaarsen. Voor d. bereiding v. deze verzeept men schapen- of
rundvet met kalkmelk, waardoor men o. a.
't calciumzout v. stearinezuur verkrijgt; d.
kalk vervangt dus d. glycerine. d. Kalkzeep
wordt nu met zwavelzuur ontleed, waardoor
't stearinezuur en d. andere zuren uit 't vet
(palmitine- en oleIne-zuur) vrij worden als een
geelachtige, half vaste massa. Deze wordt nu
tuss. verwarmde platen in een hydraulische
pers uitgeperst, ten einde 't vloeibare oleinezuur te verwijderen. Wat achterblij ft, een
mengsel v. veel stearine- en weinig palmitinezuur, wordt omgesmolten, onder bijvoeging v.
een weinig was. Dit laatste doet men om
't kristalliseeren der vetzuren te verhinderen,
'tgeen een hinderpaal zou zijn bij 't gieten.
't Gieten geschiedt door d. gesrnolten vetzuren
in vormen te laten bekoelen, waarin vooraf
gedraaide katoenen pitten geplaatst zijn. Men
geeft a. d. stearine-kaarsen een glanzig uiterlijk door ze met een in spiritus gedrenkt
lapje te bestrUken.
Steatiet, Zie Speksteen.
Stecher (AUGUSTE JEAN), een Belgisch
schrtjver, geb. 16 Oct. 1820 te Gent, sedert 1850
prof. a. d. hoogeschool .te Luik. Hij schreef
verscheidene werken op 't gebied v. politiek en
geschiedenis der kunst en der letterkunde, o. a.
„Histoire de la litterature flamande", „Histoire
de la litterature neerlandaise en Belgique"
(1887), alsmede in d. Vlaamsche taal (onder 't
pseudoniem LIEVEN EVERWIJN) „Korte levensschets v. Jakob v. Artevelde", Eerste
Fransche revolutie", „Onpartijdige volkshistorie der Belgische Grondwet", „d. Patriottentijd"„Jets over Don Quixote" en „Studie op
Lessing".
Stecker (ANION), een Duitscb Afrikareiziger, geb. 17 Jan. 1855 te Josephsthal, in
Bohemen, overl. aid. 15 Apr. 1888. In 1878
nam hij deel a. d. Duitsche expeditie n.
Centraal-Afrika onder Gerhard Rohlfs en hij
vergezelde dezen reiziger ook in 1880 n. Abessynie. In 1881 ging hij alleen n. Godscham;
v. daar drong hij tot d. Gallalanden door;
korten tijd bracht hit in gevangenschap v.
koning Menelik v. Schoa door en in 1883
keerde Stacker n. Europa terug, na nog verscheidene meren in Abessynie onderzocht to
hebben.
Stedehouder, Zie Stadhouder.
Steden. Onder -steden verstond men v.
oudsher een vereeniging v. menschen, die, met
uitsluiting v. d. andere bewoners dierzelfde
landstreek, 't recht bezaten, burgerlijke handelingen te verrichten en daarbij onder 't
toezicht v. overheidspersonen stonden. Haar
oorsprong verliest zich in d. vroegste geschiedenis. d. Eerste farnilien stonden onder 't gezag
barer hoofden, maar behoefte a. gezelligheid,
't aanknoopen v. betrekkingen en vooral
onderljnge bescherming tegen machtiger goslachten noopten allengs d. gescheiden familien ertoe zich nauwer aaneen to sluiten en
vaste woonplaatsen op te zoeken.
In Azle, Afrika, Griekenland en Italie vond
men d. eerste steden ; die in Phoenicia en
Egypte geraakten spoedig tot ongekende
welvaart en bloei. Onder keizer Augustus
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legden d. Romeinen, vooral in Duitschland,
volkplantingen aan, maar Karel d. Groote on
Hendrik I d. Stedenstichter (919-936) legden
eerst bepaalde steden aan, die zij met muren
omringden, oar ze tegen aanvallen v. btiiten
to beschermen, ter wig zij door 't verleenen
v. privilegien d. afkeer, die vooral bij d.D.uitschers tegen 't stadleven bestond, langzamerhand deden ophouden en door stadsrechten d.
rechten der burgers onderling zoowel als
tegenover hun landsheeren regelden. Allengs
verkregen d. steden in d. beschaarde landen
v. Europa aandeel in d. regeering en verspreidden zij overal beschaving en ontwikkeling. d.
Lombardische steden vooral vormden in d.
Middeleeuwen een machtig statenverbond.
d. Opkomst der steden in ons land en elders
was hoofdzakelijk gelegen in d. wensch der
vorsten, door nieuwe bondgenooten wederom
overmacht op d. adel to verkrijgen, vereenigd
met 't verlangen der bevolking v. d. dwang
der odelen bevrijd to warden. d. Vrijlating
v. velen deed door d. uitgifte v. grond tegen
een jaarlijksche rente een klasse v. vrije
landbewoners (boerenstand) en door d.gewettigde vereeniging v. vrij geworden eigen lieden d. steden ontstaan. Haar opkomst werd
vooral in d. 12e en 13e eeuw aigemeen door d.
onvrijen v. d. zoogenaamde hof hoorigheid to
onthetten, door schot- of cijnsschuldigen voor
hun personen en d. grond, waarop zij woonden, in voile vrijheid to stellen en door hun
't burger- of poorterrecht to verleenen. d.
Snelle toeneming dezer steden of gerneenten
(corporation) was dan ook 't natuurltIke gevolg eener sinds tang algemeen gevoelde behoefte. d. Landsheer gaf a. d. steden wetten
en rechten, waarnaar d. burgers, als vrtje
menschen, door zijn ambtenaren en rechters
zouden behandeld worden (costumen), een
stedeloke rechtbank, waarin d. schout of baljuw, als opperrechter, uit naam v. d. souverein on als voorzitter d. vierschaar spande
met d. schepenen, die hij uit d. stedelingen
koos, en een burgerifjk behind, 'twelk, voor
't ontstaan der vroedschappen, insgelijks bij
schout en schepenen berustte on dat 't recht
ontving v. keuren to maken behoudens d.
rechten v. d. landsheer.
Wat d. behandeling hunner eigen zaken
betrof, hadden d. stedelingen een eigen beheer. d. Geldelijke aangelegenheden, d. wijze
v. opbrengst der belasting en d, toekenning of
weigering v. vrtjwillige bijdragen werden geregeld 'met overleg on toestemming der burgerij. Spoedig werd 't bestuur dezer gemeenschappelijke belangen a. d. aanzienlijksten
overgelaten en opgedragen a. vaste corporaties (vroedschaps-collegien). d. Zucht der
stedelijke regenten, om en V. d. vorst en v. d.
burgerij onafhankelljk to worden, is een
grorrdtrek onzer geschiedenis geweest.Vopral
in d. 14e eeuw werden d. gilden v. arbeidsen handwerkslieden aigemeen. Doze lichamen
(vereenigingen v. hen, die 'tzelfde ambacht
uitoefenden) hadden door hoofden of dekens
grooten invloed op 't stedelijk bestuur. Eerst
werden alle stedelingen zonder onderscheid
bij klokslag opgeroepen. Later kwamen alleen
op of werden alleen geroepen d. rtjkste en
vroedste (die 't meeste verstand v. zaken
hadden); daarna slechts zij, die eenig ambt
bekieedden of hadden bekleed, met d. woesmeesteren on dekens, totdat eindeltjk in d.
15e eeuw d. steden op Naar verzoek een bepaald getal v. burgers (vroedschap) verkregen
ter vertegenwoordiging v. d. geheele burgerti.
Eerst bij art. 53 der staatsregeling v. 1798
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werden alle gilden, corporaties of broederschappen v. neringen, ambachten of fabrieken vervallen verklaard en a. iederen burger,
in welke plaats ook woonachtig, 't recht verleend een fabriek of trafiek op to richten of
een eerlijk bedrijf to beginnen. Thans is bij
d. wet v. 29 Juni 1851 ( taatsblad n". 85), mot
afschaffing v. vroegere besluiten, d. samenstelling, inrichting en bevoegdheid der gemeenten en haar besturen geregeld, waarbij
't onderscheid tuss. steden en plattelandsgemeenten (door 't besluit v. 1824 in 't leven
geroepen) is vervallen.
Stedingk (CURT BOGISLAUS LUDWIG CHRISTOFER, graaf voN) werd 26 Oct. 1746 in ZweedschPommeren gob. Op 13-jarigen leeftijd tot
vaandrig benoemd, studeerde hij to Upsala; hij
trad daarop in Franschen dienst en werd in
1775 kapitein-majoor. Bij 't uitbreken v. d.
Noord-Amerikaanschen oorlog vond hij gelegenheid om zich in zijn yak to bekwamen. Als
kolonel a la suite streed hij met room onder
graaf d'Estaing, zoodat hij na zijn terugkomst
door Lodewijk XVI met d. orde „pour le
merite" begiftigd werd (1779). In 1783 keerde
hij n. Zweden terug on bij 't uitbreken v. d.
oorlog met Rusland in 1788 kreeg hij een
commando in Finland on onderscheidde hij zich
bij verschill. gelegenheden. Hiervoor tot generaal-majoor bevorderd, leidde hij in 1790 d.
vredesonderhandelingen; hij ging daarna als
gezant n. s. Petersburg, werd in 1792 luitenantgeneraal, kreeg in 1794 d. Seraphynen-orde
en werd in 1800 tot vrijheer verheven. In 't
volgend jaar ontving hij v. Rusland d. ridderorden v. s. Andries, Alexander-Newsky en
s. Anna. Bij 't uitbreken v. d. oorlog in 1807
keerde S'I EDINGK n. Zweden terug, waar hij
tot generaal der infanterie bevorderd werd,
doch Been deal a. d. veldtocht nam. Hierop
hervatto hij zijn betrekking v. gezant to
s. Petersburg. In 1811 tot veldinaarschalk benoemd, nam hij deal a. d. veldtocht v. 1813
in Duit-schland, waar hij onder d. kroonprins
't bevel voerde. Toen deze 't opperbevel over
't Noorderleger kreeg, werd STEDINGK opperbevelhebber v. 't Zweedsche contingent. Als
zoodanig streed hij bij Dennewitz, Gross-Beeren en Leipzig; hij nam to Parijs deal a. d.
vredesonderhandelingen v. 1814 en keerde
daarop n. Zweden terug. Na d. dood v. keizer
Alexander werd hij n. Rusland gezonden om
d. kroning v. keizer Nicolaas to Moskau bij
to wonen. Later leefde hij bij afwisseling to
Stockholm en op zijn goederen in Sudermanland on hij overt. 7 Jan. 1837.
Stedum, een gerneent,) in d. Nederl. prov.
Groningen, 3 uur t. N.-0. v. d. hoofdstad dozer
prov., waarmee zij door een spoorweg verbonden is. Zij heeft 2200 inw. on bewaart in
haar oude kerk een graftombe v. Adriaan
Clant, een der afgezanten onzer republiek bij
d. vrede v. Munster. Daar 't eon zeer bochtige
wog is, die 't dorp Stedum met 't naburige
Lellens verbindt, zegt men in d. omtrek
schertsend v. iets, dat erg krom is, spreek-woordeltjk: „'t Is zoo recht als d. weg naar
Steem" (samengetrokken uit Stedum).
Steekan. Deze oude vochtmaat komt
tegenwoordig niet meer voor. Zij werd gebruikt als wijn- en als brandewijnmaat. Als
wijnmaat gebezigd, hield 't Amsterdamsche
anker 2 steekan on zoo'n anker was verder
onderverdeeld in 16 stoop, 32 mengelen, 64
pinten en 236 mutsen. d. Steekan had denzelfden inhoud als 19,191iter. Als brandewijnmaat
was d. steekan verdeeld in
fiertel of in 15
mengelen on bevatte zij 18,55 L.
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Steekbout, Zie Rif v. een zeil.
Steekcirkel. Tandraderen zijn schijven
met uitstekende deelen en afwisselende verdiepingen, die, wanneer d. tanden v. twee
raderen in elk. grijpen, voor beide raderen
dezelfde afmetingen hebben. d. Tanden worden
aangebracht, omdat d. waving . v. twee schijven
over elk. onvoldoende is tot 't overbrengen
der bewegingen. 't Eenvoudigste geval is, dat
d. assen evenwijdig zijn; d. raderen dragon
dan d. naam spoorracleren. d. Cirkels, die elk.
zouden raken in 't geval, dat d. tanden achterwege bleven, noemt men steekcirkels, omdat op
hen d. tanden worden uitgezet, afgeteekend en
vervolgens afgestoken. Blijkbaar zal d. verhouding tuss. d. krachten, die, werkende op
d. raderen, elk. in evenwicht houden, afhankelijk zijn v. die tugs. d. middellijnen der
steekcirkels on wel, als d. waving buiten
rekening blijft, zullen d. krachten omgekeerd
evenredig zijn a. d. genoemde diameters.
Steekhevel of uljnkooperspomp (Eon) is
een glazen of blikken buis, die v. onderen een
nauwe opening heeft en v. boven met d. vinger
gesloten kan worden. Zij dient om kleine hoeveelheden v. een vloeistof uit een vat to
nemen. Te dien einde wordt zij, a. beide einden
open, in d. vloeistof gedompeld; d. vloeistof
zal dan d. hovel zoover vullen, dat d. vloeistofspiegels in 't vat on in d. hovel even hoog
staan. Daarop sluit men 't boveneinde met d.
vinger, waarna men d. hovel uit 't vat tilt.
Nu zal een weinig der vloeistof uit d. hovel
loopen, wat d. lucht in hem zal verdunnen;
dit belet daarna verder uitvloeien v. 't
vocht, dat niet zal uitstroomen, voordat men
d. vinger v. d. bovenste opening verwijdert.
Op die wtjze kan men bijv. een weinig wijn
uit een vat in een glas laten loopen.
Steekspel of tournooi was d. naam, dien
men in d. Middeleeuwen a. d. ridderlijke
kampspelen gaf, welke bij feestelijke gelegenheden a. vorstelijke hoven of ook opzettelijk
op andere tijden gehouden werden. d. Oorsprong v. deze kampspelen kan niet met
zekerheid worden opgegeven. Waarschijnlijk
waren zij reeds in d. Oudheid in gebruik,
terwijI Franschen en Duitschers elkaar d. eer
betwisten, ze in Europa ingevoerd to hebben.
't Eerste groote Duitsche steekspel moet in
1036 to Maagdenburg gehouden zijn; een
Fransch edelman, Godefroid de Preuilly, verzamelde d. daarop betrekkelijke wetten in
1066; doze waren in hoofdzaak overal gelijk,
maar weken op verschill. plaatsen v. elk.
of ten opzichte der in acht to nemen formaliteiten. 't Steekspel was eigenlijk slechts een
wapenoefening der ridders in vredestijd. A anvankelijk werden zij bij plechtige gelegenheden
door vorsten en voorname ridders op eigen
kosten gehouden; d. uitnoodigingen werden
door bijzondere herauten gedaan, doch ieder
ridder kon daaraan deelnemen, wanneer hij
a. d. gestelde voorwaarden voldeed, waartoe
in d. aanvang een onbesproken levenswandel
behoorde. Later vormden zich gezelschappen,
die op bepaalde tijden zulke steekspelen aanlegden. Daartoe werden alleen adellijken toegelaten, die een zeker aantal voorouders
konden opsommen, welk aantal in verschill.
landen verschillend was. Door d. herauten
werd onderzocht, of d. ridder bekwaam was om
a. 't steekspel deal to nemen. Hiertoe werden
op een bijzondere plaats d. wapenschilden on
d. helmen v. alle ridders, die a. 't steekspel
wilden deelnemen, ten toon gesteld. d. Herauten, die onder 't toezicht v. d. kamprechters
deze wapenschouwing hielden, verkondigden
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daarbU met luider stemme d. bevoegdheid
v. iederen ridder in 't bijzonder om a. d. strijd
deel to nemen. VOOr 't begin v. 't steekspel
werden door d. herauten d. algemeene wetten
en d. bijzondere bepalingen bekend gemaakt en
d. wapenen der strijders onderzocht.
d. Plaats, waar 't steekgpel gehouden werd,
heette tornier- of tournooiveld, d. eigenlUke
kampplaats, door eon omheining afgesloten,
krijt. d. Kam prechters moesten bij d. aanvang v.
't steekspel d. namen der deelnemers opnemen
en die op d. tournooirol doen inschrijven. Bij
d. wapenschouwing on bij d. helmdeeling,
d. i. 't verdeelen der kampioenen in twee
partijen, waren zij tegenwoordig on hadden
zij 't oppertoezicht. In 't torniergericht hadden
zij met d. raden d. voorzitting; zij leidden 't
onderzoek en spraken 't door d. bijzitters
gevelde oordeel uit. Gedurende d. strijd handhaafden zij d. tournooiwetten en na afloop v.
't wapenspel reikten zij a. d. ridders, die gestreden hadden, d. tornier- of tournooibrief uit.
d. KrUtwaarders, met lange staven voorzien
en bijgestaan door een aantal met korte
staven gewapende tornierknechten, moesten,
als d. strijd to heat werd en d. kampioenen
d. orde verbraken of tegen d. kampwetten
zondigden, hun staven midden in d. strijd
werpen, waarop elk wapen moest worden
opgestoken. d. Tournooiknechten moesten
daarenboven d. kampioenen wapens aangeven
en d. gevallen wapens opnemen. Om 1 strijdperk heen waren tribunen voor d. dames,
v. wie gewoonlUk een d. prtjzen a. d. overwinnaars uitdeelde, on voor d. niet meestrijdende ridders on verdere toeschouwers.
Ten onzent hadden d. meesto steekspelen,
ook hof houdingen genoemd, plaats to Gpertruidenberg, to Utrecht (op d. Neude), to
's-Gravenhage (waar tegenwoordig 't Tournooiveld nog d. oude kampplaats aanwijst) en to
Haarlem, waar 't prachtigste v. alle door
graaf Willem III in 1307 of 1308 gegeven ward.
d. Strijd was tweeledig, nl. 't gevecht v. man
tegen man, lansrennen of joeste genoemd, on
't gemengde gevecht, waarbij d. strijders in
twee partijen verdeeld werden, d. zoogen.
bohorde. Bij 't eerste komt 't er op aan zijn
tegenstander uit d. zadel to lichten. d. Strijd
werd verschillend gevoerd, maar in 't algemeen mocht d. stoot met d. stomps lans of
glavie alleen tegen 't hoofd ofd. borst gericht
worden. Opende een der strijders zijn vizier,
dan was d. strijd geeindigd. Bij 't gemengde
gevecht werd buiten d. lans ook 't zwaard
gebruikt on werd to voet en to paard gestreden.
Later ontaardden d. steekspelen; 't gebruik v.
scherpe wapenen word daarbij vergund on dit
had ten gevolge, dat menige veete in 't strijdperk beslist werd, waarbij vele ridders d. dood
vonden. Drie Hollandsche graven, Floris IV
in 1235, zijn broader Willem in 1238 en Floris
de Voogd in 1258, listen in minder dan 25 jaren
't Leven bij dergelpe steekspelen. Geestelijke
en wereldlijke vorsten verboden eindelijk d.
steekspelen on paus Innocentius weigerde zelfs
a. d. daarbij omgekomen ridders een Christelijke begrafbnis. Dit alles was echter vergeefsch, vooral in Frankrijk , waar eerst d. dood
v. Hendrik II in 1559 hen langzamerhand deed
afnemen. Later werden zij gedeeltelijk vervangen door d. caroussels of rUspelen. — Uitvoeriger vindt men over d. steekspelen gehandeld bij Busching, „Ritterzeit and Ritterwesen", Jonckbloet, „'t Ridderfeest v. St.
Jakob", Hofdijk, „Ons voorgeslacht", e. a.
schrij vers.
Steelant (PHILIPPE VAN), een Vlaamsch
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toonkunstenaar uit d. 17e eeuw. Hij componeerde verschill. belangrijke werken, o. a.
eon zesstemmig requiem.
Steele, een stad in d. Pruisische Rijnprovincie, regeeringsdistrict Dusseldorf, a. d.
Ruhr, met een nieuwe Kath. kerk in Gothischen stijl, een slot, belangrijke steenkolenbergbouw, ijzer- en staalwerken on 10 000 inw.
Steele (RICHARD), een geestig Engelsch
schrUver, in 1671 to Dublin gab. Na eenigen
tijd a. d. hoogeschool to Oxford te hebben vertoefd, trad hij in d. krijgsdienst on leidde hij een
vrij los levan t doch, daar zijn letterkundige
voortbrengselen, met name zijn tooneelstukken, hem een gunstigen naam bezorgden,
verliet hij d. dienst om zich alleen op d.
letterkunde toe to leggen. Zijn spectatorische
vertoogen, eerst d. Jatles", daarna d. „Spectator" (te zamen met zijn vriend Addison),
eindelijk d. ,Guardian"., maakten grooten opgang. Inmiddels was hij ook tot administratieve betrekkingen benoemd on tweemaal
werd hij in 't Lagerhuis gekozen, waaruit hij
echter d. eerste maal onder beschuldiging
v. oproerige geschriften to hebben uitgegeven
verwijderd werd. Ten gevolge v. onaangenaamheden met 't ministerie begaf hij zich naar
zijn landgoed Llangunnor bij Caermarthen,
waar hij in 1729 overl. Zijn blijspelen werden
in 1761, zijn brieven in 1787 to zamen uitgegeven.
Steem, Zie Stedum.
Steen (FRANS VAN DER), een Nederl. grayour on schilder, in 1601 to Amsterdam gab.,
was oorspronkelijk voor een ander yak bestemd, maar door een ongemak a. d. voet
werd NJ tot d. beoefening der kunst gebracht.
d. Aartshertog Leopold riep hem als hofgraveur n. Weenen on later trad hij in
dezelfde betrekking in dienst bij keizer Frederik III. Hij etste to Weenen een aantal
prenten, eerst voor d. uitgave der aartshertogelijke galerij, later onderscheidene andere,
die afzonderlijk 't licht zagen en met veel
bijval ontvangen werden, dien zij dan ook
gedeeltelijk wel verdienen. Vroeger werden
zijn prenten vrij duur betaaid, o. a. drie naar
Correggio op d. verkooping der verzameling
Marlette met 300 livres. Nagler („Kunstlerlex icon") geeft 50 prenten v. dezen meester op.
Steen (JAN), een voortreffelijk schilder
der Oud-Hollandsche school en tevens eon
der grootste en populairste kunstenaars v.
alle tijden, werd waarschijnlijk in 1626 to
Leiden gab. Hij was d. oudste noon v.Havick
Jansz. Steen, een gezeten broil vier aldaar.
Van zijn levensomstandigheden is betrekkelijk
niet veel bekend en eerst in d. laatsten tijd
zijn, in 't straks to noemen work, eenige feiten
on dagteekeningen op grond v. authentieke
bescheiden vastgesteld, waardoor tevens d.
verhalen v. Houbraken, Campo WeUerman
e. a. schrUvers, waaruit men heeft opgemaakt,
dat JAN STEEN een loszinnige en liederlijka
levenswijs zou hebben geleid, zoodat d. wanorde in zijn huishouden spreekwoordelUk is
geworden, voor een goad deel alle waarde
•
hebben verloren.
Er bestaat wel eenige reden om 't bericht
v. Campo Weijerman a. to nemen, dat JAN
STEEN eerst d. schilder Nikolaas Knuffer to
Utrecht on later Adriaan v. Ostade te Haarlem
tot leermeester heeft gehad. Daarentegen
wordt d. mededeeling v. Immerzeel, dat hij
ook v. Adriaan Brouwer zou hebben geleerd,
weerlegd door 't feit, dat daze, na een niet
zoo heel kort verblijf to Antwerpen, aldaar
in 1640 over]. Ook is 't niet onwaarschUnlijk,
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dat JAN STEEN te 's-Gravenhage bij d. landschapschilder J. van Goijen zich verder in
d. kunst had bekwaamd. Zijn huwelijk met
d. dochter diens meesters, Margaretha, op
3 Oct. 1649 wordt behalve door d. verhalen v.
Houbraken e. a. ook door d. Haagsche stcdhuisboeken bevestigd. d. Overlevering laat
JAN STEEN eon geruimen tijd to Delft wonen
on aldaar 't brouwersbedry uitoefenen. Met
doze overlevering is althans niet in strijd d.
omstandigheid, dat zijn naam in d. registers
v. 't s. Lucasgild to Leiden v. 1648 tot 1673
slechts eon paar maal voorkomt en telkens
met d. vermelding, dat hij in dien tusschentijd buiten d. stad gewoond had. Overigens
heeft men to Delft geen authentieke sporen
v. zijn verblijf gevonden.Vermoedeltjk duurde
dat verblijf tot na d. dood zijns vaders, die in
1669 plaats had on keerde s I'EEN in 1670 n.
Leiden terug. Althans, men vindt na dien tijd
weer verschill. sporen v. zijn aanwezigheid
aldaar in officieele documenten. Daaruit
blijkt o. a, dat hij uit zijn huwelijk met Margaretha v. Goijen vier zoons had en tevens
dat hij na d. dood v. doze hertrouwde met
Maria v. Egmond, weduwe v. Nicolaas Herculens, in leven boekverkooper of boekdrukker. In 1674 werd uit dit huwelijk weer eon
zoon geboren on telkens, wanneer men JAN
STEEN in d. authentieke stukken v. dat tijdperk
vermeld vindt, wordt er bijgevoegd, dat hij
op d. Langebrug woonachtig was, — eon huis,
dat hij v. zijn vader zal geerfd hebben. Volgens d. overlevering, die door eenige geloofwaardige amwijzingen bevestigd wordt,
leefde JAN STEEN hier in vriendschap en bekendheid met verscheidene andere bekwame
kunstenaars v. dien tijd, o. a. met Frans v.
Mieris, Aria de Voys, Jan Lievenz, Brekelekamp en Karel de Moor. Evenals zijn geboortejaar wordt ook door verschill. schrijvers
zijn sterfjaar uiteenloopend on verkeerd opgegeven. Uit d. begrafenisregisters der s. Pieterskerk to Leiden blijkt, dat onze schilder
3 Febr. 1679 word begraven. Eenige levensbeschrijvers vermelden, dat zijn zoon Theodorus (uit zijn tweede huwelijk) als beeldhouwer a. eon Duitsch hof is werkzaam
ge weest.
Wij hebben v. d. verhalen, ons door d. reeds
genoemde levensbeschrijvers opgedischt, hier
geen enkele opgenomen, omdat zij meerendeels weinig geloofwaardig zijn on met elk.
eon indruk geven, die in strijd is juist met
een v. d. merkwaardigste eigenschappen v.
JAN STEEN, - zijn verbazende productiviteit.
Terwijl toch d. losbandigheid on zelfverwaarloozing, welke van al die verhalen schering on
inslag zijn, onmogelijk zouden hebben kunnen
samengaan met gezette werkzaamheid on d.
gestadige volmaking zijner werken, behoeft
men d. lijst dier werken slechts eenigszins
aandachtig na to gaan om to bespeuren, hoe
zij ten krachtigste v. doze beide omstandigheden getuigt. In 't aanhangsel op 't work
„JAN STEEN. Etude sur l'art on Hollande par
T. v. Westrheene Wz." (1836) vindt men
ruim 200 schilderijen V. JAN STEEN in verschill. musea on verzamelingen in Europa
vermeld, terwij1 d. verblijfplaats v. moor dan
een v. d. bijna 300, welke d. schrijver opgeeft,
zonder to hebben kunnen naspeuren waar
zij zich bevinden, moot zijn bekend geworden, nadat hij zijn lijst heeft uitgegeven.
Genoeg om to be wilzen, dat d. schilder in d.
63 jaren zijns levens tjverig moet gewerkt
hebben. Maar niet slechts 't getal, ook d.
aard zijner schilderijen getuigt v. veel vlijt
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en studio. Van 1660 tot 1672, 't tijdperk,
waarin JAN STEEN zijn grootste buitensporigheden zou hebben bedreven, vindt men
in die lijst eon reeks v. schilderijen, welke
getuigen v. 's kunstenaars open zin voor
al d. genoegens, ja d. overdaad des levens,
maar tevens v. eon kracht. eon frischheid in
opvatting, eon gezetheid in d. uitvoering, die
allerminst a. een verwilderden geest of eon
door uitspatting verslapte hand kunnen doen
denken. Zelfs al wil men in 't aantal moor
opporvlakkig behandelde stukken v. zijn hand
't bewtjs zien, dat hij soms eon overgroote
haast maakte met hun voltooiing, ten einde
met d. opbrengst in zijn vele behoeften to
voorzien, dan nog moot men in 't to gelijker
tijd ontstaan v. werken, welker uitvoerigheid
a. die v. Metzu of v. Mieris doet denken, 't
bewtjs zien, dat JAN STEEN 't Met zoo licht
opnam.
't Is hier d. plaats niet om in eon breede
ontwikkeling to treden v. al d. groote eigenschappen, waardoor zich zijn work onderscheidt, met aanhaling v. d. vele werken,
waarop men zich daarbij als bewtjsstukken
kan beroepen. Slechts vluchtig kunnen wt)
hem hier karakteriseeren als eon v. d. oorspronkelijkste en eigenaardigste genieen zijner
school. 't Leven in zijn vollen omvang on
rijkdom gaf hem d. onderwerpen a. d. hand
on tevens d. middelen om ze voor to stollen.
Geen schilder heeft als JAN STEEN 't leven,
vooral 't gezellige leven v. zijn tijd, d. huiselijke feesten of d. openbare verlustiging v.
't Holland der 17e eeuw met zooveel kracht
en waarheid, ja tot in d. overdrijvingen zijner
ruwheid en brooddronkenheid voorgesteld.
Geen schilder heeft zijn beelden weten to
betielen door eon teekening, zoo expressief,
zoo vol leven on tevens zoo juist en vol
kracht, als hij. Bovendien was hij somtijds
bij uitnemendheid kolorist, onverbeterlijk in
d. natuurlijkheid en waarheid v. d. dagtoon
en 't lichteirect on in a. behandeling v. 't
penseel onnavolgbaar. Van zijn luim — zijn
humor, mag men bijna zeggen — die nu eons
a. 't ongepoltjste kluchtspel, dan a. d. fijnste
satire duet denken, behoeven wtj slechts te
spreken, om zijn geheel bijzondere plaats in
dat opzicht aan to duiden.
Aileen om enkele v. zijn werken hier to
noemen en tegelijk d. verschill. door hero
behandelde genres to doen uitkomen, ontleenen wtj hier a. bovenbedoelde lijst eenige
opgaven, zonder echter daarmee to willen
verzekeren, dat 't zijn beste en voorn. werken
zijn. In 't museum to Amsterdam vindt men
v. hem zijn ,Portret", ,,d. Terugkomst v. 't
dorpsfeest", „Een schurende vrouw", „Een
bakker aan zijn venster", „Een kwakzalver",
„'t s. Nicolaasfeest", „d. Trictracspelers" en
„Een boerenbruiloft"; in dat to 's Gravenhage „Een farnilietafereel" (zooals d. ouden
zongen, zoo piepen d. jongen), „Het menscheItjk leven", „Een dokter bij een jong meisje",
„Een kiezentrekker", „Een diergaarde'' en „Een
dokter bij een zieke vrouw"; in 't museum
Boymans to Rotterdam o. a. een „s.Nicolaasfeest - ; in 't museum van der Hoop to Amsterdam „Een dokter bij een ziek meisje"
ea eon „Vroolijk gezelschap"; in d. verzameling v. Jhr. J. P. Six to Amsterdam „d.
Oestereetster" en 't „Jodenbruidie"; bij Mevr.
v. Loon aldaar „•an Steen bij Marietje Herculens", „Een dokter bij een zieke vrouw"
en „d. Verloren zoon"; 14 baron v. Brienen
„Een man met een haring" in een interieur;
in d. particuliere koninklijke verzameling
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te Londen „Een driekoningenfeest" en zes
andere stukken; in die v. d. hoer Beckford
te Bath „d. Gevolgen der onmatigheid", misschien 't meesterstuk v. onzen schilder; bij
d. fam. Baring te London „Het kegelspel"
en verscheidene andere v. zijn beste stukken; in een aantal andere verzamelingen in
Engeland verschill. v. 's meesters beroemdste
schilderijen; in 't Louvre to Parijs „Een
boerenbruiloft"; in 't museum to Munchen
„Een boerenvechtpartij" en „Een dokter bij een
zieke vrouw"; in dat to Weenen „Een boerenbruiloft" en „Een Hollandsch huishouden";
in dat to Kassel „'t Driekoningenfeest"; to s.
Petersburg „Het feast v. koning Ahasverus"
en zes andere stukken; bij d. hertog v. Aremberg te Brussel „d. Bruiloft v. Kana".
Men vindt, maar slechts zelden, een viertal
etsen v. zijn hand, ook enkele teekeningen,
zeer schetsachtig, terwijl verscheidene graveurs, onder wie L. Claessens, Heudelot, J. Gole
en J. Stolker, D. J. Sluiter („d. Oestereetster")
on J. de Mare („d. Papegaaiskooi of d. trictracspelers" en „s. Nikolaasfeest'), naar hem
hebben gewerkt.
Steenarend, Zie Arend.
Steenbakkerijen. Men kan d. geologische
gesteldheid v. een land ongeveer beoordeelen
naar d. algemeen gebruikelijke bouwmaterialen. Zoo zijn in Napels on SiciliO vele gobouwen uit lava opgetrokken; te Frankfort en
to Parijs Levert d. grofkalk der tertiaire lagen
eon gebruikelijk bouwmateriaal en d. Dorn v.
Keulen is uit trachiet v. 't Zevengebergte opgebouwd. In d, zoogenoemde delta-landen, wier
bodem uit 't slib der rivieren gevormd is, o. a.
d. oevers v. d. Ganges, d. Nijl, d. Rijn en d.
Maas, heeft men zich bij gebreke v. natuurlijke bouwsteenen sedert onheugelijke tijden
v. baksteenen bediend, d.i. v. uit loam of klei
gevormde steenen, wien men door drogen on
bakken een groote mate v. hardheid heeft
gegeven. In d. ruinen v. Babylon on Ninive
vindt men ontzaglijk groote steenmassa's v.
ongebakken klei; d. paleizen v. Croesus, die
v. Attalus on andere eeuwenoude gebouwen
waren daarentegen v. roode gebakken steenen
opgetrokken en v. Augustus verhaalt men,
dat hij een Rome v. baksteenen vond en een
v. marmer naliet. In ons land, waar d. vriendelijke roode tichelsteen moor dan in eenig ander
to huis behoort, vindt men eon menigte steenbakkerijen, die in 't vervaardigen v. goede
gebakken bouwsteenen sedert lang een gevestigden naam hebben.
Goode baksteenen moeten a. d. volgende
vereischten voldoen. Zij moeten hard en stevig
zijn om 't gewicht v. hooge muren to dragon
en mogen daarom geen holten of scheuren
hebben; zij mogen niet to zwaar, d. i. niet to
dicht zijn, een voorwaarde, die vooral voor dakpannen geldt, omdat 't dak d. muren niet to
zeer drukken mag; zij moeten v. binnen een
gelijkmatige structuur hebben, ten einde onder
d. truffel in elke verlangde richting deelbaar
to zijn; zij moeten porous zijn om voor metselspecie toegankela to zijn on eindelijk mogen
zij onder d. invloed v. lucht on vochtigheid
niet afbladeren of verbrokkelen. Van steepen,
die voor 't opbouwen v. schoorsteenen, ovens
en fornuizen moeten dienen, verlangt men
bovendien, dat zij vuurvast zijn, d. i. door
hevige hitte niet smelten, en ook togen sterke
afwisselingon v. temperatuur bestand zijn.
Een voor 't bakken v. steenen geschikte
kleisoort moat a. zoovele verschill. eischen
voldoen, dat men in verreweg d. meeste steenbakkertjen beginnen moat met d. beschikbare
I.X.
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grondstof door bijvoeging v. zand enz. to
verbeteren. Bovendien is versch uitgegraveu
klei to ongelijkmatig in samenstelling om
onmiddellijk tot steenen gevormd to worden.
Men begint gewoonlijk met d. klei a. d.lucht
bloot to stellen, ten einde haar door d. invloed
v. afwisselende dooi on vorst, vochtigheid en
droogte los on murw to maken. Zij wordt
vervolgens in groeven onder water gezet on
door treden met d. voet of door machines tot
een gelijkmatige massa door elk. gewerkt en
daarbij zoo noodig met andere stoffen vermengd. Hierop volgt 't vormen, dat somtijds
door worktuigen, gewoonlijk evenwel door
handenarbeid geschiedt. In 't laatste geval
vult men d. vormen, vierhoekige ramen v.
bout of ijzer, die op een tafel geplaatst worden, met d. kleimassa on verwijdert men 't
overvloedige met een strijkhout. Een handlanger brengt daarop vorm en klei naar een
plaats om to drogen on neemt er daarna d.
vorm loodrecht of om d. hoeken on kanten
niet to bederven. d. Nieuwe steenen, die onder
't drogen aanvankelijk plat liggen, worden
na eenigen tijd op d. kant gezet on eindeltjk
in 3-5 rijen op elk. geplaatst. in dier voege
dat er tusschenruimten blijven, waardoor d.
lucht vrijen toegang heeft. d. Steenen verliezen door 't drogen, dat meestal in opene
schuren plaats heeft, ongeveer 1 4 v. hun gewicht. Na 't drogen, dat gewoonlijk 5-7 waken
tijd vordert, moeten d. steenen nog gebrand
worden, 'tgeen of in zoogenoemde veldovens
of in gemetselde ovens geschiedt. d. Laatste
zijn in verschill. landen zeer verschillend ingericht; d. eerste, die vooral in BelgiO en
Engeland gebruikelijk zijn, hebben dit eigenaardige, dat d. steenen, die men branden
wil, zelf als 't ware d. oven vormen.
Hoe men ook to work ga, al d. steenen v.
den brand zijn nimmer a. dezelfde temperatuur blootgesteld geweest on derhalve v.
ongeltjke hoedanigheid. d. Onderste zijn gedeeltelijk door to felle hitte slakachtig samengesmolten en onbruikbaar, d. daaropvolgende
zijn meer of minder a. d. oppervl. gesmolten
en leveren d. k linkers, die vooral voor 't leggen
V. straatwegen geschikt zijn; d. daaropvolgende zijn porous gebleven on voor metselwerk geschikt, terwijl d. bovenste gewoonlijk
to zwak gebrand zijn.
d. Gale tot roode kleur der steenen is afhankelijk v. hun gehalte a. ijzer-oxyde en v.
d. temperatuur, bij welke zij gebrand zijn. Gewoonlijk geeft men d. steenen zulko afmetingen, dat d. breedte gel tjk is a. d. dubbele
dikte on d. lengte gelijk a. d. dubbele breedte.
Aileen door daze regelmatige verhouding der
almetingen is 't rnogeltjk bij bouwen een
goad verband to verkrijgen, dat is, d. muren
zoodanig op to trekken, dat d. loodrechte
voegen niet in den lijn vallen, maar op
bekende wijze afwisselen.
d. Dakpannen worden evenals d. steenen in
vormen gekneed. d. Vormen zijn evenwel
gewoonlijk plat; d. pannen worden daarna
over een rondhout gebogen. d. Neus wordt er
afzonderlijk aangezet. 't Verglazen der pannen,
bijna alleen in Holland en in d. omtrek v.
Dijon gebruikelijk, doet men niet alleen voor
sieraad, maar ook om d. pannen beter tegen
d. invloed v. 't weer bestand to maken.'t Glazuursel is een loodglas, door bruinsteen of
koperoxyde gekleurd.
In bijna alle oorden v. ons vaderland bestaan
steenbakkertjen; in grooten getale vindt men
die a. d. boorden v. d. Rijn en d. IJsel.
Steenbergen

(PETRUS JOHANNES VAN),
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gob. to Dordrecht 16 Juni 1744 en aldaar als
notaris overleden 2 Mrt 1833, was een middelmatig dichter, wiens „Mengelschriften" d.
blijken dragon v. 't onbeduidende der meeste
poezie T. zijn jeugdigen leeftUd. Ook bracht
hU eon paar tooneelstukken, Dorats „Peter de
Groote" on Saurins „Beverley", in 't Nederlandsch over.
Steenbergen, een voormalige stad in d.
Nederl. prov. Noord-Brabant, 2 uur t. N.-0.
v. Bergen-op-Zoom, nabU d. Roozendaalsche
en Steenbergsche vliet, waaraan zU eon haven
heeft. Met 't dorp Kruisland on verscheidene
gehuchten vormt zij thans d. gemeente Steenbergen-en-Kruisland, die 6700 inw. telt.
Steenbok. d. Steenbokken waken een
groep uit in 't geslacht der geiten (zie Geiten)
en onderscheiden zich v. d. overige, doordien
d. hoornen der mannetjes of bokken recht
naar achter gebogen, bijzonder zwaar en v.
knobbelige ringen voorzien zijn, terwijl d.
hoornen der gewone bokken een vrij scherpen
kant a. d. voorzijde hebben on eenigszins in
spiraal gebogen zijn. d. Europeesche steenbok
(Capra ibex L.) wordt 1,5 M. hoog en bijna
1 M. Tang; d. hoornen v. d. bok bereiken een
lengte v. 8 dM. -Wigs d. kromming; die v. d.
geit zijn nog niet 3 dM. lang. d. Kleur v. 't
haar is grijsachtig bruin, op d. rug donkerder
en bijna vuilwit a. d. buik; d. baard is zeer
kort. Vroeger vond men doze dieren in
menigte op d. Alpen v. Zwitserland on Tirol;
tegenwoordig treft men er nog enkele in
Savoye aan. Ook vindt men steenbokken op
d. Pyrenean en in d. Kaukasus. d. Steenbokken leven op d. hoogste toppen der
bergen en zijn bij een verbazende schuwheid
ongelooflUk behendig in 't springen en klauteren op d. steilste hellingen en d. smalste
bergruggen. GewoonlUk dalen zU 's avonds of
om to grazen; zij trekken bij zonsopgang
weer hooger on liggen op 't midden v. d. dag
op d. bergen tegen 't zuiden in d. zonneschijn
to slapen. d. Jacht op daze dieren is een der
gevaarlUkste on eischt groote vlugheid, behendigheid, mood, volharding en voorzichtigheid. d. Steenbok is bronstig in Jan. en d.
geit werpt in Juni; 't jong kan terstond met
d. moeder meeloopen en wordt door haar
tegen d. arend verdedigd. d.Grootste hoornen
hebben 20-30 knobbelige ringen.
Steenbok (d.), 't tiende teeken v. d. Dierenriem (zie ,Dierenriern). 't Sterrenbeeld grant t.
N. a. d. Waterman en Antinots, t. 0. a. 't
eerstgenoemde sterrenbeeld, t. Z. a. d.Zuidervisch en t. W. a. d. Schutter. Voor 't bloote
oog bestaat. 't uit bijna 40 sterren, v. welke
d. voornaamste, die v. d. derde grootte is, op
- een afstand v. 8' eon sterretje v. d. achttiende
grootte btj zich heeft en daarmee een dubbele
star uitmaakt. Dit sterrenbeeld gaat voor
ons vaderland in Aug. otnstr. middernacht
door 't zuiden.
d. Mythol6gische beteekenis v. dit sterrenbeeld is onzeker. Volgens sommigen stelt
't een herschepping v. d. herdersgod Pan voor,
terwUl anderen er d. geit Amalthea in zien,
die Jupiter zoogde.
Steenbo.kskeerkring. Zie Keerkringen.
Steenbreek (Saxifraga). 't Geslacht steenbreek, tot d. natuurl. fam. der Steenbreekachtige
planten (Saxifrageae) behoorende, wordt in onze
flora door vier soorten vertegenwoordigd,
terwtil dit getal in d. Fiore de Fiance v.Grenier
en Godron tot 47 opklimt. In 't algemeen vindt
dit gealacht zUn meeste vertegenwoordigers
in rotaachtlge landen, daar vele soorten uiteluitend op rotsen groeien. BO ons komen voor
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d. op mos gelfikende steenbreek (Sax. hypnoidea),
d. drievingerige steenbreek (Sax. tridactilytes), d.
knoldragende steenbreek
of Haarlems klokkenspei (Sax: granulata) en d. Sax. Hirculus.
d. Eerstvermelde soort vormt als 't ware op
mos gelijkende zoden. Haar 1—.2 dM. lange
stengels dragon ten deele diep ingesnedene,
ten deele gave lijnvormige bladeren en vrU
groote bloemen. d. Laatstvermelde of Sax.
Hirculus, in d. Drentsche venen gevonden,
heeft goudgele bloemen, gewimperde, teruggeslagene, geheel vrije kelkslippen en gave
bladeren. Ztj is overblijvend en bloeit in Juli.
De drievingerige steenbreek komt 't meest
algemeen voor. ZU wordt dikwijls in een onnoemelUk aantal eremplaren op onze duinen
aangetrotlen, is eenjarig en 2-15 cM. hoog en
draagt a. een tengeren, al of niet vertakiten on
uit een draadfijnen wortel oprijzenden stengel
meter of minder vleezige, spatelvormige, grootendeels drielobbige of drieslibbige bladeren,
die in d. nabijheid v. d. wortel dichter op elk.
gehoopt staan. d. Kleine witte bloempjes zijn
tot een onregelmatigen bijscherm vereenigd
on evenals d. bloemstelen, bladeren en stengels met kliertjes bezet, welke een kleverige
stof afscheiden. Zij bloeit in April en Mei.
d. Knoldragende steenbreek, waaraan men d.
zonderlingen naam Haarlems klokkenspet heeft
gegeven, is overblijvend, door talrljke knolletjes in d. grond bevestigd en 2-5 cM. hoog. ZO
heeft niervormige, grof gekartelde en tot een
rozet vereenigde bladeren a. d. wortel, dieper
ingesnedene, wigvormige en meer verspreide
bladeren a. d. stengel en is geheel met zachte
Karen overdekt. Haar bloemen zijn wit, zij
bloeit in Mei en Juni en wordt in onze tuinen
wel als sierplant gekweekt.
Nog komt onder d. naam steenbreek bij ons
een plant voor, ook wel wederdood geheeten,
d. Asplenium trichomanes, behoorende tot d.
familie der varens on tot 't geslacht streepvaren (Asplenium); eigenlijk behoort daze plant
op rotsen to huis. Zij vormt dichte zoden, die
Uit talrijke enkel-gevinde veeren, met glinsterend zwartbruine stolen bestaan. d. Lengte
dier veeren bedraagt 1-2 dM., haar breedte
ongeveer 1 chi. Langs d. zwartbruiue, glinsterendo, overlangs a. weersaden smal gevleugelde spil zijn 20-30 paar ovale, oppervlakkig
gekartelde, naar beneden wigvormig toeloopende slippen gezeten, die a. d. onderzijde
langS twee rijen d. ovals stofhoopjes dragon.
Steenderen, eon gemeente in d. Nederl.
prov. Gelderland, 1% uur t. N..0. v. Doesburg,
nab d. IJsel, met 3700 inw. Een kroniekschrijver zegt ervan: 't ligt in d. hook v.
ons land, waar d. slagen vielen, want herhaaldelUk ward daze plaats geteisterd, nu
eons door pest en overstrooming, dan door
brand en bagel.
Steen der vrijzen, Zie Alchemie.
-Steendruk of lithographie hest d. uitvinding v. A. Senefelder (zie Senefelder), door
welke teekeningen in omtrek zoowel als geschaduwde teekeningen in relief (wanneer men
work met d. pen of met krUt wil nabootsen)
of door insnUding, zooals bij d. gravure, op
steen gebracht en door d. druk vermenigvuldigd worden. Voor d. beide eerstgenoemde
manieren bedient men zich v, chemischen
inkt en chemisch krUt, voor d. laatste v. d.
droge naald of v. andere werktuigen v. d.
graveur. d. Steenen, welke voor d. steendruk
gebezigd worden, bestaan uit kalk, klei en
klszeinind. d. Beste steenen; die 't iljnst v.
korrel en 't gelijkmatigst v. kleur z(jn, worden to Solenhofen, in Bowen, gevonden. Ala
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deze steenen met puimsteen en water glad
geslepen zijn, worden zij gebruikt voor allerlei schrift, pennewerk en gravure. Voor teekeningen met. krijt moet d. steen met zilverzand geschuurd worden, totdat hij op mat
glas gelijkt. d. Omtrek wordt op d. steen gebracht door middel v. calqueer-papier, dat
met rood krijt is bestreken. d. Chemische
inkt, die voor schrift of pennewerk gebruikt
wordt, bestaat uit twee deelen witto was,
twee deelen schellak, een deel zeep, een half
deel kaarsvet en een deel lampzwart; 't chemisch krijt uit Brie deelen wittc was, een
deel schellak, twee deelen zeep, een half deel
mastiek, een deel kaarsvet en anderhalf deel
lampzwart. Men bedient zich v. stalen pennon
voor d. lithographie. Men behoort d. grootste
netheid en zorgvuldigheid in acht te nemen
en ervoor te zorgen, dat men niet over d.
steen ademt onder 't teekenen, wil men een
goed resultaat v. 't werk op 't papier zien
verschijnen. d. Teekeningen met 't chemisch
krijt vereischen een vrij vaste hand. Daarbij
moet ervoor gezorgd worden, dat men niet,
zooals zulks bij teekeningen op getint papier
geschiedt, d. kleur v. d. steen als hal ven toon
bezigt. Integendeel moeten d. fijnste tonen
tot op 't hoogste licht meer dan eens ingewerkt worden. d. Donkerste plaatsen en
krachtigste toetsen, welke geheel ondoorschijnend mogen zijn, kunnen met 't penseel
en chemischen inkt worden aangebracht. 't
Insnijden met d. naald geschiedt als volgt:
nadat d. steen glad geslepen en gepolijst is,
wordt hij met een mengsel v. twee deelen
stark water en honderd deelen regenwater
overgoten, behoorlijk afgespoeld en daarna
overstreken met een dunne oplossing v. arabische gom en water en een pool later
met zuiver water weer afgewasschen. Als hij
weer droog is, neemt men een mengsel v. 24
deelen water, waarin twee deelen arabische
gom zijn opgelost, en vier deelen roet, goed
dooreengemengd en bestri,jkt men met een
breed penseel d. geheele oppervlakte daarmee
zeer gelijkmatig. Nu wordt d. teekening op
dezen zwarten grond doorgetrokken en vervolgens met d. naald voltooid. 't Is niet noodig,
dat d. naald diep indringt; dat zij slechts d.
zwarten grond wegneemt en in d. oppervlakte v. d. steen krast, is voldoende. 't Stof,
dat daardoor ontstaat, wordt steeds met een
fijn penseel zorgvuldig uit d. insnijdingen
verwijderd.
Wanneer d. teekening, 't pennewerk of d.
krijtmanier voltooid is, wordt d. steen geprepareerd met een mengsel v. zuren, water en
gom. d. Gom wordt in 't water opgelost en
dan 't stork water erbtj gevoegd. Dit mengsel
wordt met een penseel gelijkmatig over d.
steen gestreken, dien men dan laat drogen.
Als 't 24 uren op d. steen is geweest, wordt
't, eer men tot drukken overgaat, met water
weer afgewasschen. d. Teekening wordt nu
met een houten, met flanel en kalfsleder bekleede rol v. drukinkt voorzien. 't Geteekende,
dat vOOr elken afdruk met een vochtige
spons wordt aangeraakt, neemt d. inkt tot
zich, terwijl op 't overige gedeelte v. d. steen
d. inkt niet houdt. Wanneer d. steen genoegzaam v. inkt is voorzien, wordt 't even bevochtigde papier daarop gelegd, 't geheel met
een op een raam gespannen stuk leer bedekt
en zoo onder d. pens gebracht. Men kan op
deze wijze btj een zorgvuldige behandeling
v. d. teekening zoowel als v. d. druk 2000 a
3000 afdrukken maken, zonder dat deze een
merkbear onderscheid opleveren. Wanneer
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men ophoudt met drukken, bedekt men d.
steen met een vette verf, bestaande uit twee
deelen drukinkt, twee deelen was, een deel
zeep en een deel kaarsvet, behoorlijk samengesmolten, en bestrijkt men hem vervolgens
met een oplossing v. arabische gom in water,
waardoor men in staat is, zelfs na vele jaren
nog weer nieu we afdrukken to maken, zonder
dat d. teekening in dien tusschentijd iets geleden heett. Bij d. afdruk v. een ingesneden
teekening gaat men geheel tinders to werk.
Wanneer deze voltooid is, wrijft men alle
ingesneden ltjnen zorgvuldig in met een
sponsje, dat een deel drukinkt en li4 deel
kaarsvet bevat, en wascht men vervolgens d.
zwarten grond met water af, waardoor d.
stolen weer blank wordt on alleen d. teekening zwart achtorbltjft. Men kan no dadeltjk
tot afdrukken overgaan, met dit onderscheid,
dat d. drukinkt niet met een rol op d. steen
gebracht wordt, maar deze met een klein
linnen balletje wordt ingewreven, terwijl d.
steen door middel v. d. wals of rol enkel gezuiverd wordt. Van zulk een gegraveerden
steen kunnen 20 tot 30 duizend afdrukken
gemaakt worden, zonder dat er eenige verandering zichtbaar is. d. Steendruk heeft
overigens in d. laatste jaren zulke *groote
vorderingen gemaakt, dat to Parijs, Brussel,
Dresden en elders lithographieen worden vervaardigd, die schier met kopergravuren wedijveren in zuiverheid en kracht. Te Parijs
maakt men vooral veal work v. procOdes, die
a. d. steendruk meer gloed en piquanter effect
bijzetten, terwijl d. Duitsche methode minder
schitterend, maar als reproductie-middel getrouwer pleegt to zijn. d. Chromo-lithographie
of kleurensteendruk is eveneens een uitvinding der laatste jaren en Kier en elders tot
een groote mate v. volkomenheid gebracht.
Haar voortbrengselen geven soms op treffende
wijze 't karakter v. teekeningen in waterverf
terug. Te dien einde wordt d. teekening, wanneer zij eerst op d. gewone wtjze op steen
gebracht is, nog weer op verschill. steenen
overgebracht, naar gelang v. 't aantal kleuren, welke men verlangt to drukken. Doze
steenen worden achtereenvolgens* voor elke
prent afgedrukt en natuurlijk in plaats v. met
zwarten met gekleurden drukinkt ingewreven,
't Spreekt v. zelf, dat d. grootste nauwkeurigheid wordt vereischt om elken nieuwen steen
juist op d. reeds eens of meermalen met
verschill. kleuren bedrukte prenten to doen
passen.
Steenenhoek (kanaal v.) is d. naam v.
een in 1820 gegraven kanaal, dat tot afwatering
dient, doch voor d. scheepvaart v. geen belang
is. 't Begint bij Gorkum en heeft eon lengte
v. ongeveer den uur gaans. Zijn bestemming
is 't water v. d. Linge in d. Beneden-Merwede to brengen, wanneer door d. hoogen
waterstand der Waal d. uitwatering in deze
rivier of d. Boven-Merwede bola wordt. d.
Naam is ontleend a. een punt v. d. dijk tuss.
Hardinxveld en Giesendam.
Steengoed is een soort fayence met doorschijnend glazuursel, dat d. natuurl.kleur der
klei laat doorschemeren. 't Komt tegenwoordig
tarnelijk goedkoop, voornarnelijk uit Engeland
(wedgwoodwaar), in d. handel. Ook wordt 't
to Delft en to Maastricht vervaardigd.
Steenkerke, een dorp in d. Belgische
prov. Henegouwen, a. d. kleine Senne gelegen.
't Is bekend door d. bloedigen slag, die daar
3 Aug. 1692 geleverd ward tuss. onzen stadhouder Willem III en d. Franschen maarschalk
Luxemburg. 't Fransche lager ward daarbij
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overvallen, doch wist d. aanval of to slaan. d.
Aftocht word door Willem met zooveel beleid
verricht, dat d. vUand hem niet kon vervolgen. Beide partUen verloren omtrent 6000 man
a. dooden en gekwetsten. In d. geschiedenis
der krUgskurkst is d. slag bU Steenkerke opmerkelijk, omdat daar voor 't laatEit in Europa
(met uitzondering v. Rusland) geheele corpsen
met pieken gewapend optraden, terwUl kort
daarna in navolging v. d. Nederl. troepen
eon beter infanterie-geweer in Frankrijk werd
ingevoerd.
Steenkers, Zie Rankers.
Steenklaver, Zie Slaver.
Steenkool noemt men eon brandbare
delfstof v. een meer of minder glanzend
zwarte kleur, die in verschill. diepten ender
d. oppervl. der aarde in lagen of beddingen
aangetroffen wordt. Onder d. schatten, in d.
schoot der aarde neergelegd on bewaard,
bekleeden d. steenkolen voorzeker een voorname plaats. Men zal in d. geschiedenis der
nijverheid schaars een stof aantretren, die
zoo rijk is a. toepassingen in alle mogelijke
richtingen v. 't maatschappeltjk leven 'als
d. steenkool. 't Lot, 't geluk, 't welvaren, d.
bloei en d. opkomst v. vele volken ziet men
niet zelden met 't aanwezig zijn v. deze
zelfstandigheid verbonden. Men heeft slechts
't oog to slaan op Engeland. Door d. verbranding v. deze zelfstandigheid worden in d.
fabrieken on trafieken op een voordeelige
wijze verschill. soorten v. werktuigen in beweging gebracht; langs d. spoor wegen vervoert zij lange treinen en ook op vaartuigen
is zij met voordeel v. toepassing. Van hoeveel
belang d. steenkool voor 't dagelijksch leven
is, vooral gedurende 't barre jaargetijde, is
ieder bekend. In gesloten ruimten stork verhit, levert ztj door destillatie een brandbaar
gas, waarmee onze huizen en straten verlicht
worden on waarvan 't gebruik nog dagelijks
toeneemt. Btj deze overhaling wordt een
poreuze zelfstandigheid als overbltjfsel achtergelaten, bekend onder d. naam cokes, die ook
een groote waarde bezit. Daarenboven verkrijgt men nog ttjdens 't overhalen der
steenkool om 't gas ter verlichting to bekomen
talrijke andere kool- on waterstof-bevattende
verbindingen, welke, naar mate ztj rUker a.
koolstof zijn, v. d. gasvormigen allengs in
d. vloeibaren of d. vasten toestand overgaan
(zie lichtgas). d. Teer, welke tevoren gebruikt
werd om houtwerk en metalen to bedekken,
ten einde die voor bederf en roast to bewaren,
is thans een hoogst belangrUk product geworden. Onderwerpt men haar a. een nieuwe
destillatie en vangt men d. overgaande producten volgens hun soortel. gew. op, dan
worden d. zoogen. lichte on d. zware teerolien v. elk. gescheiden. Onder d. lichte olien
bevindt zich benzol. Doze kleurlooze selfstandigheid is een koolwaterstof en heeft d.
eigenschap vette stoffen zeer gemakkelUk op
to lossen, woshalve zij dikwUls gebezigd-wordt
om vetvlekken uit stoffen weg to nemen.
Voortb gaan met dit benzol nog andere'ontbindings-producten over, toluol, curnol, xylol
en cyrnol, alle zelfstandigheden, welke nauw
met 't benzol verwant zijn, doch wat meer
koolstof in 't molecuul bevatten en blj
een hoogere temperatuur koken. ZU worden
gebezigd tot 't oplossen v. guttapercha en
gom-elastiek, tot 't bereiden v. vernissen en
tot andere doeleinden. d. Zwaardere tear-olien
kunnen voor licht gebruikt worden en zijn
bekend onder d. naam photogeen en solar-olie;
ztj bevatten behalve aniline nog leucoline en

STE.

benevens meer andere olieachtige
zelfstandigheden, welke sure eigenschappen
bezitten. IIit 't_ aniline worden thans door
scheikundige bewerkingen verschill. fraaie
kleurstoffen bereid (paarsche, roods, blauwe
e. a. met verscheidene schakeeringen), welke
in d. handel bekend zUn o. a. onder d. namen

pyrrhol,

fuchsine, magenta, solferino, bleu de

Faris,

on indisine on met welke
wollen, zUden, linnen en katoenen stollen
geverfd worden. Zonder bUtmiddelen worden
die stoffen ermee gekleurd en zij zip minder
dan andere kleurende middeien onderhevig
a. verschieten of verkleuren, door wasschen
of door inwerking v. 't licht.
BU d. oude Grieken on d. Romeinen schUnt
d. steenkool enbekend geweest to zijn. Evenwel vinden wij bij Theophrastus ge wag gemaakt v. een fossiele zelfstandigheid, door hem
erv&eaxa; (antrakas) genoemd, die door d.
smeden gebruikt werd en uit Ligurie afkomstig was, doch welke afkomst Plinius betwijfelt. Dat d. steenkool bij d. Romeinen
onbekend was, is zeer waarschijnlijk, omdat
men er goon Latipschen naam voor heeft.
Ook in d. Heilige Schrift wordt er nergens
melding v. gemaakt. Daarentegen heeft men
in China en Japan reeds zeer vroeg 't nut
der steenkool gekend. Eerst tegen 't einde
v. d. 12e eeuw schijnt men met d. steenkool
in Belgie bekend geworden to zijn. Volgens
sommigen zouden d. steenkoolbeddingen 't
eerst in d. nabijheid v. Luik, op d. Mont
public, in 1198, door een smid v. Plenivaux,
Houilleux genaamd, ontdekt zijn, waardoor
d. Fransche benaming houilles sou zijn ontstaan. In 't midden der 14e eeuw was 't mijnwezen in Belgie reeds zoo aanzienlijk, dat
een groot gedeelte v. 't Luiksche leger uit
kolenmijnwerkers bestond. Men heeft ontdekt,
dat men zich in Engeland en zelfs in lerland
reeds zeer lang met 't bewerken v. steenkolenmijnen schijnt bezig gehouden to hebben.
Langan tijd heeft 't gebruik v. deze belangrijke en thans onmisbare zelfstandigheid tegen
velerlei vooroordeelen to kampen gehad. In
't begin der 140 eeuw verbood d. magistraat
v. London 't gebruik der steenkool ale .„d.
lucht bedervende', doch men overtuigde =h
weldra v. d. ongegrondheid dozer meening.
Evenwel moest meer dan honderd jaren later
in Frankrijk wegens d. vermoedeltIke ongezondheid v. 't branden der steenkool d.
geneeskundige faculteit to Partjs geraadpleegd
worden. 't Stoken met steenkool heeft in
Frankrtjk on vooral to Parijs langen tijd veal
tegenstand gevonden. Later heeft d. stand v.
zaken een geheel anderen keer genomen.
't Soort. gew. van deze brandbare zelfstandigheid bedraagt v. 1,2 tot 1,5 en door wrijving
wordt zij electrisch. Scheikundig bestaat zij
grootendeels uit koolstof, welke 70 tot 90 ten
honderd kan bedragen, daarenboven uit waterstet zuurstof en een weinig stikstof, terwijI
bij verbranding v. 1 tot 4 ten honderd asch
overblUft. d. Verhouding der genoemde bestanddeelen is zeer afwisselend. Er zip steenkolen (d.
magere), die bUna geheel uit koolstof bestaan,
daarentegen andere (d. vette), die een vrU groot
gehalte a. zuur- en waterstof bezitten, welke
zich tot bitumen verbenden hebben, dat met
een lichte vlam verbrandt.
Men onderscheidt gewoonitk d. steenkool
in: 10. bladerige of schilferige kolen, 20. glanskolen, 30. grofkolen, 40. cannelkolen, 6 0. roetkolen on 60. minerals houtskolen.
d. Eerste, d. bladerige of schilferige kolas, zijn
't meest algemeen verspreid, haar naam zijn

pourpre francais
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zij verschuldigd a. d. meer of minder bladerige
structuur, waardoor zij gemakkelijk volgens
een richting in platen of bladen deelbaar zijn,
doch in een andere richting zijn zij onetlen
en schelpachtig v. breuk. Ztj zijn grijsachtig
of donkerzwart v. kleur, met een vetachtigen
glans en licht splijtbaar in prismatische stan•
gen, vooral wanneer ze warm worden.
d. Tweede, d. glanskolen, zijn sterk glinsterend
v. breuk.
d. Derde, d. grof kolen, hebben in alle richtingen een oneffen breuk en zijn onduidelijk
schilferig en grof korrelig v. structuur; 't is,
alsof zij uit afzonderlijke stukken zijn samengesteld.
d. Vierde, d. cannelkolen, naar 't Engelsche
woord cannel of candle, dat kaars beteekent,
genoemd wegens d. heldere vlam, waarmee
zij branden, beperken zich meestal tot Engeland, waar ze in groote hoeveelheid aangetroffen worden. Zij zijn meer of minder schelpachtig v. breuk, zonder eenig spoor v. bladerige
structuur, nu eens met een glas- of barsachtigen glans, dan eens dofzwart v. kleur;
zij verven niet zwart af, gelijk d. andere koolsoorten, en zijn zoo dicht en vast, dat zij gepolijst en bewerkt kunnen worden.
d. Vijfde, roetkolen, zijn donkerzwart v.
kleur, zonder glans, oneflen en aardachtig v.
breuk en bestaan uit gruisachtige en los a.
elk. verbonden deelen.
d. Zesde, d. minerale houtskolen, ook wel vezelkolen genoemd, wegens haar vezelige structuur, zijn donkerzwart v. kleur en zeer week
en verven bij d. minste aanraking sterk af;
zij zijn op zich zelf v. weinig beteekenis, maken
geen samenhangende lagen uit en komen
meestal bier en daar tuss. d. schilferige kolen
voor, waardoor d. laatste wel eens in verschill.
banken of lagen verdeeld warden.
In een praktischen of huishoudelijken zin
zou men d. steenkool in drie soorten kunnen
verdeelen : vette kolen, droge of magere kolen
en dichte kolen. — d. Vette kolen zijn die, welke
glinsterend zwart en gemakkelijk brandbaar
zijn. Deze kolen zwellen bij 't branden op,
worden week en sinteren licht a. elk., zoodat
zij zich als 't ware tot een massa vereenigen,
welke men doorbreken moet, om een vrijen
doortocbt a. d. lucht to verschaffen en to verhinderen, dat ze niet geheel uitdooven. Deze
eigenschap maakt haar minder geschikt in
menige fabriek en bij 't roosten en smelten
v. ertsen in d. bergwerken, doch zoer geschikt
voor d. smid (waarom ze ook wel smidskolen
genoemd worden), wijl zij voor d. buis v. d.
blaasbalg een soort v. gewelf of korst vormen,
waaronder 't ijzer gemakkelijk heet wordt
gemaakt en welke nog daarenboven door d.
smid v. buiten met water bevochtigd wordt
om d. hitte zooveel mogelijk eronder to bewaren.
d. Droge of magere kolen zijn zwaarder en
vaster dan d. vette en laten zich moeielijker
vaneen scheiden; d. zwarte kleur is minder
sterk; op d. breuk zijn zij gewoonlijk meer
glinsterend; zij ontvlammen moeielijker dan
d. voorgaande, zwellen niet op en sinteren
nooit a. elk. In deze soort treft men veeltijds
een groote hoeveelheid pyriet of ijzerkies
aan, dat door onkundigen wel eens voor goud
wordt aangezien; dat tjzerkies verkrijgt wel
eens d. zeer nadeelige eigenschap in vochtige
magazijnen en in d. mtjnen uit zichzelf to ontvlammen.
d. Dichte kolen zijn grijsachtig zwart, v.
breuk schelpachtig of vlak. ontvlammen gemakkelijk, branden met een schitterende,
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levendige en lichte vlam en laten weinig
arch over, doch geven niet zooveel hitte als
d. vorige. 't Is deze soort, welke ook onder
d. naam cannel- of kaarskolen bekend is, v.
welke wij reeds melding gemaakt hebben en
welke veel in Newcastle, Staffordshire, Cumberland en Lancashire worden aangetroffen.
Zij zijn armer a. koolstof dan d. voorgaande
en bevatten geen of zeer weinig zuurstof,
maar zij zijn rijker a. waterstof en daarom
bijzonder geschikt voor d. gasfabrieken.
gens scheikundige onderzoekingen bevatten
d. vette kolen v. Newcastle op 100 din 75,78 dln
koolstof, 4,18 dln waterstof, 4,08 dln zuurstof
en 15,96 dln stikstof; en d. cannel-kolen v.
dezelfde plaats 64,72 dln koolstof, 21,56 dln
waterstof, 13,72 dln stikstof en geen zuurstof.
Wij1 deze soort niet zwart afverft en zoo
dicht en vast is, dat ze gemakkelijk geslepen,
gedraaid en gepolijst kan worden, vervaardigt
men er allerlei soorten v. waren en snuisterijen uit. O. a. bevindt zich in 't Mauritshuis
to 's-Gravenhage een zeer fraai bewerkte buste
v. Hendrik VIII, uit zulke kolen vervaardigd.
In vroegere tijden bediende men zich in sommige oorden v. Ierland ervan tot bouwkunstige
versieringen in kerken en paleizen.
Dit zijn in 't algemeen d. verschill. soorten
v. steenkool. Hoe rijker d. steenkool a. koolstof is, hoe geltjkvormiger, harder, brozer en
glansrijker zij is. Steenkool v. minder koolstofgehalte heeft een meer naar 't bruine overhellende kleur, minder glans en meer vastheid. Van haar gehalte a. waterstof en zuur-

stof hangt 't hittevermogen der steenkool af
en haar geschiktheid tot gasbereiding staat
met 't gehalte a. waterstof in verband.
d. Voorraad v. steenkool in 't binnenste der
aarde schijnt wel onuitputtelijk to zijn. Men
kan berekenen, dat Europa alleen jaarlijks
ongeveer 1500 millioen steenkool oplevert,
waartoe Engeland moor dan 2 ;3 bijdraagt, terwijl
Vereenigde Staten v. Noord-Amerika
190 millioen HL. opleveren. Engeland is een
groot gedeelte v. zijn industrieel overwicht
a. deze delfstof verschuldigd.
Volgens d. tot dusverre in 't werk gestelde
onderzoekingen neemt men aan, dat meer dan
500 vk. geogr. mijlen of bijna 1!,0 gedeelte der
geheele oppervl. v. Engeland en Schotland op
steenkolen rust, en, naar d. tegenwoordigen
maatstaf berekend, zouden d. thans ontgonnen
vlotten of beddingen alleen in staat zijn om
langer dan 2000 jaren in d. behoette to voorzien. d. Rijkste kolenbeddingen heeft Engeland
in Northumberland, Durham, York, Derby,
.Lancaster, Cumberland, Wales en eenige
Schotsche graafschappen. Aan deze zijde v.
't Kanaal heeft men niet zooveel en niet
zulke rijke kolenbeddingen; evenwel Belgie
kan naast Engeland genoemd worden. Men
vindt daar d. steenkolenbeddingen bij Namen,
Luik en Mons. 't Kolenterrein ligt in een
streek, die zich nagenoeg in een rechte ltjn
v. Aken tot Valenciennes uitstrekt en welker
oppervl. 1 2, gedeelte v. geheel Belgie bedraagt.
Van Duitschland neemt Pruisen 't belangrijkste aandeel in d. steenkolen-opbrengst. Uit
d. Rtjnstreek komen d. voor 't noordwestelijk
gedeelte v. Duitschland, voor d. nijverheid v.
d. Rijn- en d. Main-streken en ook voor
Nederland zoo belangrtjke Ruhrkolen. d. Beddingen v. deze maken d. voortzetting uit v.
't Belgische kolen-district a. d. rechter zijde
v. d. Rijn, ten noorden v. 't Rijnsche leisteengebergte, en strekken zich uit v. d. linker
Rijnztjde over Aken on Eschweiler n. Belgi6.
Ten zuiden v. d. Hunsriick onderscheidt zich
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't kolenbekken v. Saarbrilck door zijn verbazenden rijkdom. Onder een dikke laag rood
zandsteen liggen tuss. Valklingen, a. d. Saar,
en Boxberg, in Rijn-Beieren, ter lengte v. 6 tot
7 uren gaans 167 verschill. kolenbeddingen.
Een der rtjkste kolendistricten is ook OpperSilezia; d. i. v. Tost tot Alvernia 14 geogr.
mtjlen lang en v. Hultschin tot Lierwiz 12
geogr. mtjlen breed. d. Kolen liggen in een
vlakte en komen op vele plaatsen onder d.
blooten hemel uit. Ook bij Bendzin, in Polen,
wordt een groef onder d. blooten hemel bewerkt en bovendien komen kolenmijnen in
Nader-Silezie voor. d. Eenige plaats v. Nederland, waar steenkolenmtjnen aangetroffen,
worden, is Kerkrade, in d. prow. Limburg.
't Koninkrtjk Saksen heeft slechts drie, wel
is waar kleine, maar uitstekende kolenbeddingen. Zij liggen a. d. noordelijken rand v.
't Ertsgebergte. d. Voorn. beddingen v. Oostenrijk liggen in Bohemen, tuss. Praag en
Mies, en in Moravia bij Brann. In Frankrijk
bevinden d. steenkolen zich in meer beperkte
bekkens, welke voornameltjk aangetrollen
worden in 't departement du Nord, in d.
omstreken v. Rijsel en Valenciennes, een
streek, wier richting nagenoeg v. 't W. n. 't
0., v. 't depart. Pas de Calais tot d. Belgische grenzen loopt, 40 uren gaans lang on 2
uren gaans breed. Vervolgens treft men ze aan
in d. depart. Ardeche, Aude, Gard on Herault.
't Belangrijkste kolenbaken v. Frankrijk is
evenwel 't district v. d. Loire (Rive de Gier
en s. Etienne), t. Z.-W. v. Lyon, dat 2/3 gedeelte
der kolenopbrengst in Frankrijk levert. s.
Etienne staat midden op dozen kolenrijkdom,
doch d. stad zelf mag niet ondermtjnd worden.
Over 't geheel is evenwel Frankrijk armer
a. steenkolen dan Belgia. Rusland bezit zoowel in 't Europeesche als in 't Aziatische
gedeelte uitmuntende steenkolenmtjnen, ter't overige Azia, met name China
wijl
en Aziatisch Turktje, rijke kolenvelden bevatten. Spanje bezit in d. pro-v. Asturie en
Mancha onmetelijke lagen v. steenkool; ook
Portugal heeft vele kolenbeddingen; doch
wegens d. geringe ontwikkeling der ntjverheid in daze beide rtjken, 't gemis a.
behoorltjke gemeenschap on d. historische
gebeurtenissen zijn daze onderaardsche schatten tot dusver btjna ongebruikt gebleven.
In d. Vereen. Staten v. Noord-Amerika worden hoofdzakeltjk vier verbazend groote
steenkolenvelden aangetroften. 't Grootste
dezer velden, 't Apcstachische kolenveld in
Pennsylvania, Ohio en Virginia, sluit zich
met zjjn suidelUken vleugel onmiddellUk a.
't Alleghany-gebergte aan on strekt zich vervolgens n. 't W. ter breedte v. 36 geogr.
mijlen over 't Ohio-kanaal uit, terwjjl d.
lengte daarvan uit d. omstreken V. Blossbury, in 't noordeltjk gedeelte v. Pennsylvania, tot Hunstville on Alabama bU d. 150
geogr. mtjlen bedraagt. Van niet minder beteekenis is 't Illinois-kolenveld btj s. Louis,
dat 't Mississippi-dal bereikt. Hiertegenover
ligt t. N. 't derde, nl. 't Mich' n-kolenveld,
tuss. d. moron v. Michigan on : uron, waarop
vierde, 't Nieuw.Schotsche kolenveld, volgt,
v.'t schiereiland
dat a. d. Fundy-bay on t.
Nieuw-Schotland a. d. zee grenst. Ook Vancouver in 't W., Chili on Peru in 't Z. hebben
steenkool. In Oost-India a. d. boorden v. d.
Dammodah, een rivier, welke door Bengalen
loopt, sttekt zich een kolenformatie nit tot
in d. omstreken v. Rogonatpoer. Op een
tiental mtjlen afstands v. daze stad, to Ranggauge, vindt men d. °erste, in 1815 geopende
.
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mijn. In Syria a. d. Libanon, ongeveer drie
kwartier uur gaans v. d. grooten weg, die v.
Beyruth naar Baalbek of Damascus gaat, is
een steenkolenbedding ontdekt ter dikte v.
ruim 1 M. China on Japan schljnen zeer rijk
a. eteenkolen to ztjn. Ook in Nieuw-Holland,
in Nieuw-Zuid-Wales on in v. Diemensland,
alsmede a. d. Botanybaai btj d. stad Sydney
heeft men steenkool gevonden.
In d. genoemde landen wordt d. steenkool
somttjds in verbazend groote massa's aangetroffen. Ztj komt aldaar voor in lagen of
beddingen v. eenige cM. tot verscheidene,
zelfs tot 15 M. dikte, welke met lagen v.
kolenzandsteen, schieferthon en kolenkalksteen of bergkalk afwisselen. Daze beddingen
hebben doergaans een lage legging ten opzichte v. d. zee; zij liggen meestal beneden
d. waterspiegel v. d. oceaan ; zoo bevindt
zich o. a. een groote kolenbedding v. Newcastle tot Cross-Fell in Cumberland, welke
uit 57 afwissolende lagen v. schieferthon,
steenkolen en kolenzandsteen bestaat, ter
gezamenitjke dikte v. 130 M., waarvan d.
steenkool 25 lagen uitmaakt, beneden d. waterspiegel v. d. zee. d. Kolenmijn to Whitehaven
in Cumberland strekt zich 800 M. onder d.
bedding der zee uit, bedragende d. diepte der
zee boven 't verste punt 100 M. Daarentegen
zag Alexander von Humboldt in d. keerkringslanden v. Amerika op d. bergvlakte
v. Santa-Fe de Bogota-Chapo steenkool tot op
een hoogte v. 2500 M. boven d. oppervlakte
v. d. oceaan
d. Steenkolen worden in zeer oude beddingen v. d. zoogen. overgangsformatie aangetroffen, welke tuss. d. primaire en d. secundaire ligt. Zij maken met afwissolende lagen
v. schieferthon, zandsteen en bergkalk eigenaardige lagen of vlotten uit, welko men met
d. naam steenkolen-formatie bestempelt. 't
Getal der op elk. volgende steenkolenlagen
is op sommige plaatsen zeer aanzienlijk en
kan tot 50, ja zelfs tot 100 en meer bedragen;
zij wisselen of v. eenige cM. tot 15 'a, 17 M.
dikte, doch meestal bltjven zij beneden 1 M.
Veelal bestaan d. dikkere lagen wederom uit
afzonderlUke lagen, tuss. welke nauwelijks
merkbare lagen v. vreemdsoortige stotfen
voorkomen. Waar, zooals in Engelandi thontjzersteenmassa's tuss. d. kolenlagen voorkomen, daar worden uit een mijn 't ijzererts
on gelijktijdig d. brandstof tot 't smelten
daarvan gewonnen. In Staffordshire kent men
lagen v. 10 M. on in d. kolenmtin Wood MillHill in datzelfde district een v. 15 M. dikte.
d. groote kolenbedding in Cumberland, v.
Newcastle tot Cross-Fell, heeft een totale
dikte v. 100 M., waarin zich in 't geheel 32
steenkolenlagen, 62 zandsteenlagen, 17 kalksteenlagen, een ingeschoven tropp-bedding on
128 schieferthonlagen bevinden. Wanneer men
in d. intin Madely, in 't Coalbrook-Dale (in
Shropshire) gelegen, door d. 240 M. diepen put
of schacht neerdaalt, ontmoet men 86 afwisselende lagen v. zandsteen, klei, porphier, steenkolen en verharde klei met ijzersteen-nieren,
ook heeft men in dezelfde streek 135 afwisselende lagen ter gezamenlijke dikte v. 160 M.
In d. omtrek v. Bergen in Henegouwen bevindt zich een steenkolengebergte v. 115 op
elk. volgende lagen, die alle d. moeite loonen
der bewerking, doch v. welke zelden den d.
dikte beat v. 1 M. Over 1 algemeen bereiken
in Belgic d. lagen, afzonderlUk genomen, zelden d. dikte v. 2 M. Te Anzin, blj ValenCiennes, hebben d. putten of schachten een
loodrechte diepte v. 100 M., op welke diepte
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men eerst tot d. eigenlijke kolenformatie
komt; en dan vindt men 50 op elk. liggende
lagen, v. welke niet meer dan 12 dik genoeg
zijn om bewerkt to worden, zijnde d. dikste
slechts v. ruim 1 M. In een vallei tuss. 't
Sudetische en 't Karpatische gebergte bedragen d. steenkolenlagen zelden minder dan 2 M.
dikte; d. meeste hebben een dikte v. 3 tot
6 M. en eenige bereiken zelfs d. buitengewone dikte v. 10 tot 12 M.. Te Dumlrowa, bij
Bendczin in Polen, heeft men een laag v.
12 M. dikte gevonden, die men over een uitgestrektheid v. 2400 M. lengte onafgebroken
onderzocht heeft. Ook wordt 't als een zeldzaamheid bese,houwd, dat d. kolenmijn to
Eadnitz, in Bohemen, slechts een laag heeft,
welker dikte 13 M. bedraagt.
Gewoonlijk liggen d. steenkolenlagen in
trogvormige diepten, welke gedeeltelijk door
bergen zijn ingesloten. Volkomen waterpas
liggende lagen treft men zelden aan. Er schijnen daarbij vele storingen, opheffingen, buigingen, verschuivingen, doorbraken, verbrijzelingen en splijtingen plaats gehad to hebben.
Zigzagsgewijze buigingen, golfvormige on
zelfs spiraalsgewijze wendingen, kloven, die
zich soms 1 M. verwijden en zich dan weer
samentrekken, zijn zeer gewone verschijnselen. Dikwijls ontmoet men, dat d. beddingen
elk. voorbij on over elk. heen geschoven zijn,
waarvan men o. a. een merkwaardig voorbeeld kent in 't steenkolengebergte bij Saarbriick. Bij Berchill, in Staffordshire, vindt men
lagen, die elk. meer dan 20 M. in d. hoogte
zijn voorbijgeschoven. Dergelijke verschijnselen bemoeielijken den mijnbouw zeer; dikwerf
moot door middel v. boringen d. opvolging
der verschoven lagen weer worden opgezocht,
opdat d. putten of schachten en galerijen op
d. rechte punten tot d. afbouw kunnen gevoerd worden.
d. Steenkool wordt steeds, op eenige weinige uitzonderingen na, op een regelmatige
wijze door onderaardschen bergbouw gewonnen, waarbij men thans overal met d. grootste
zorgvuldigheid to work gaat. Bij 't winnen
v. doze brandstof vermijdt men zooveel mogeltjk 't verbrokkelen der stukken, omdat
men in d. handel d. voorkeur a. groote stukken geeft. Veal gevaar leveren in steenkolenmijnen d. zoogen. Schlagende, Wetter op, dat
wil zeggen, k-oolwaterstofgassen, welke zich
uit scheuren en spleten ontwikkelen en bij
't naderen v. kaars- of lamplicht ontploflen.
Daarom moeten d. mijnwerkers v. zoogen.
veiligheidslampen voorzien zijn. Niettegenstaande dit voorbehoedmiddel komen er elk
jaar nog ontploffingen voor, die vele menschenlevens kosten.
Dat d. steenkolen haar ontstaan a. 't plantenrijk verschuldigd zijn, is thans a. goon
twijtel meer onderhevig. Duidelijk wordt dit
aangetoond door d. vele plantenafdruksels,
welke voorkomen in 't kolenschiefer of schiaferthon, waarop d. kolenbeddingen rusten en
waardoor ze bedekt werden, door d. plantaardige overblijfselen in d. steenkool zelf en door
d. verkoolde stukken v. boomstammen, die
erin aangetroffen worden. 't Mississippidal bij 5. Louis komt steenkool voor, in wier
bovenste lagen men nog zeer duidelijk d.
houtstructuur kan onderscheiden. d. Planten,
nit welke d. steenkool is ontstaan, moeten
in verbazend groote ophoopingen aanwezig
gin geweest. Somwijlen schijnt 't onzeker to
zijn, of d. planten op d. plaats zelf, waar zij
in verkoolden toestand worden aangetroffen,
groeiden dan of zij v. ver afgelegene streken
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! daarheen zijn gedreven. Doch v. een groot gedeelte is 't vrij zeker, dat zij eenmaal op d.
plaats zelf groeiden, waar zij thans begraven
liggen en vervormd zijn geworden. Tot bewtjs hiervoor kan inzonderheid strekken d.
op hun oude plaats en op hun wortels zich
bevindende, overeindstaande boomstammen,
welke in d. steenkolengebergten aangetroffen
worden, waar zij tuss. en door d. lagen heen
geboord staan. d. Planten, uit welke d. steenkool gevormd is, waren v. geheel andere
natuur dan d. nog heden op d. aarde groeiende.
d. Sigillarien, d. stigmarien en d. 't naast
met d. lycopodien verwante lepidodendreeen
hebben 't grootste aandeel in d. worming der
steenkool genomen. Dan volgen d. kegeldragende gewassen in d. vorm v. zoogen. vezelige houtskolen en d. calamieten, waarop d.
varens volgon. Van d. uitgestorven en versteende plantensoorten, welke thans bekend
zijn, bevat d. steenkolen-forrnatie alleen bijna
d. helft.
d. Totale kolenproductie over d. geheele
aarde word in 1890 geschat op 514 millioen
ton (1 ton = 1000 KG.), tegen 30 millioen ton
in 1830. Van doze 514 milloen ton leverde
Groot-Britannia 184 millioen, d. Vereenigdo
Staten v. Noord-Amerika ruim 140, Duitschland 89 millioen, Frankrijk, Oostenrijk en Belgie ieder omstr. 24 millioen ton. Zie Muck,
,Chemie der Steinkohle" (1891), Toula, „Die
keinkohle" (1888), en Nasse, „Die Kohlenvorrathe der Europ4ischen Staaten and deren
ErschOpfung" (1893).
Steenmortier, Zie Mortieren.
Steenolie, Zie Petroleum.
Steenra.ket (Erysimum). Dit geslacht, tot
d. natuurl. fam. der kruisbloemige planten
(Cruciferae) behoorende, kenmerkt zich door
kortgesnavelde, onbehaarde hauwen, die in
ieder hokje een rij ongevleugelde zaden
bevatten en wier vruchtkleppen een duideltjke overlangsche kerf vertoonen en a. haar
voet scherp uitloopen. Vermelding verdienen
d. violierachtige steenraket (E. cheiranthoides),
ook kleine knopkiek en wilde dragon geheeten,
eon een- of tweejarig kruid, met lancetvormige
bladeren en in Juli ontluikende, kleine, gele
bloemen, benevens d. rondlobbige steenraket
(E. Barbarea) of winterkers, met gele bloemen,
die als salade gegeten kan worden, vooral
's winters, daar d. bladeren in dat jaargetijde
zeer lang groen en frisch blijven. Omtrent 't
zoogenaamde Look zonder look (E. Alliaria)
raadplege men 't art. Look zonder Look.
Steenregen, Zie Aerolithen.
Steensnijding, Zie Pissteenen.
Steenuil, Zie Uilen.
Steenvaren, Zie Wormkruid.
Steenwijk, een kleine, doch fraai gelegen en regelmatig gebouwde stad in d. Nederl.
pro v. Overijsel, 6 uur ten N. v. Zwolle. Zij ligt
a. d. straat- en spodrweg v. Meppel n. Heerenveen en Leeuwarden, alsmede a. d. Steenwijker-A a, welke door een kanaal, 't Steenwijker-Diep, met Blokzijl en d. Zuiderzee verbonden is. Men vindt or een stadhuis, 2 Herv.
kerken, 1 R.-Kath. kerk, bedehuizen voor
Doopsgezinden, Afgescheidenen en Joden, alsmode verschill. scholen. d. Bevolking, ruim
5.500 zielen, drijft een niet onbeduidenden handel on houdt zich bezig met verschill. takken
v. industrie (leerlooierijen, tabakskerverijen,
houtzagertjen e. a.). d. Stad heeft een ruim
marktplein en behoort tot d. vtjf hoofdmark ten
v. Overtjsel.
Merkwaardig was d. belegering v. Steenwijk
in 1580 door d. graaf v. Rennenberg, kort nadat
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daze d. Staatsche ztjde verlaten en zich met
d. koning v. Spanje verzoend had. Dank zij
't beleid v. Johan Van den Cornput, wend d.
verdediging voortgezet, totdat er ontzet opdaagde. Bij d. belegering der stad kwam voor
't eerst 't gebruik v. gloeiende kogels bier to
lande voor. In 1582 ward d. stad door d.
Spanjaarden bij verrassing genomen en zij
bleef nu Spaansch, tot Maurits haar in 1592
veroverde. in 1672 geraakte Steenwijk een tijd
lang in d. handen der Munsterschen, toen daze
met andere bondgenooten d. republiek binnenrukten. Bij herhaling, o. a. in 1775, 1776 en
1825, hadden d. stad on haar omstreken veel
v. overstrooming to ltjden, ofschoon d. stad
zelf door haar hooge ligging hieraan minder
bloot staat on meer dan eons bij niet al to
hooge vloeden d. bewoners v. 't omliggend
land tot -een veilig toevluchtsoord heeft
gestrekt.
Steenwijk (HENDRIK VAN), een Nederl.
schilder, d. audere v. dien naam, ward omstr.
1550 to Steenwijk geb. Hij was een leerling
v. Hans Vredeman de Vries on schilderde,
evenals doze en diens zoon Paulus, kerken
e. a. gebouwen. d. Hoofdkerk to Antwerpen
e. a. kerken in Gothischen stijl, benevens
gevangenissen en zalen werden door hem op
doek gebracht, ook tooneelen bij fakkellicht,
waarvan d. figuren door Breughel e. a. meesters
v. dien tad werden geschilderd. Hij wordt
dikwUls verward met d. jongeren kunstenaar
v. denzelfden naam, vooral omdat beiden
dezelfde onderwerpen behandelden en wel op
zeer verdienstelUke wijze. In beider kleur is
lets bruins; d. zoon begon eerst in Engeland
in eenigszins helderen toon to sehilderen. d.
Vader overl. to Frankfort, volgens Karel v.
Mander in 1603, volgens anderen in 1604. Misschien overl. hij zelfs nog jets later, daar een
v. zan schilderijen in d. galerij to Weenen
't jaartal 1604 draagt. d. Schilderijen v. dozen
kunstenaar verraden een grondige kennis der
perspectief en v. d. wetten v. 't lichteffect.
Behalve to Weenen, to Dresden en to Kopenhagen worden ook in d. muses to 's.Gravenhage en Amsterdam werken v. dozen meester
aangetroffen. 't Is bchter niet zeker, dat ztj
niet afkoinstig zijn v. zijn zoon, evenals
hi' HENDRIK V. STEENWIJK genaamd, die volgens sommigen in 1589, volgens anderen veel
vroeger to Amsterdam ward geb. Ofschoon
hij minder door zijn vader dan door diens
bowling P. Neefs in d. kunst schUnt to zijn
onderwezen, volgde hij niettemin geheel diens
richting. Hij was vooral lang to Antwerpen
werkzaam, waar d. hoofdkerk hem ruime
gelegenheid tot studio on verschill. onderwerpen a. d. hand gat d. Figuren, waarmee
gin kerken werden gestoffeerd, waren meestal
v. J. Breughel, Th. v. Tulden, Stalbent, Poelenburg en v. Bassen atkomstig. Later, toen
hi) n. Engeland was gegaan, lotto hid minder
op d. stoffage. Door A. v. DUck bij koning
Karel I aanbevolen, vond NI in dozen een
Verig beschermer. STEENWIJK werkte schier
uitsluitend voor hem on ward door hem geraadpleegd bij 't stichten v. verschill. gebouwen. Ook na d.' gewelddadigen dood des
konings bleef hij nog to London, waar 14) na
1642 moet overl. zijn, daar in 't museum to
Berlijn een schilderij wordt gevonden, met
dat jaartal geteekend. 't Is zonderling, dat
In Engeland weinige v. d. vele schildettjen,
welke htJ, to London wonende, moet vervaardigd hebben, worden aangetroffen. Te Weenen,
BerlUn on Mfinchen vindt men schilderijen v.
zUn band, to Gotha een gezicht in d. hoofdkerk
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to Antwerpen, terwij1 d. mis opgedragen
wordt, to Florenbe een gevangenis-interieur
met d. onthoofding v. Johannes on in 't Louvre
een fraai kerkinterieur on een gothische zaal,
beide met vele tiguren. A. v. Dijck heeft 't portret v. dozen kunstenaar geschilderd, dat door
P. Pontius ward gegraveerd. Sommige v. zijn
werken zijn made door d. gravure teruggegeven.
Zijn vrouw heelt eveneens d. schilderkunst beoefend on zou allegorieen geschilderd hebben,
die echter door anderen a. zekeren NICOLAAS
V. STEENWIJK werden toegeschreven, die omstr.
1670 heeft gewerkt.
Steenwijkerwold,
een volkrUke gemeente in d. Nederl. prov. Overijsel, bUna
een uur t. W. v. Steenwijk gelegen, met 6100
inwoners.
teenzaad (Lithospermum). Dit geslacht
behoort tot d. natuurl. fam. der Ruwbladigen.
(Boragineae) on kenmerkt zich door een vijfdeeligen kelk, een regelmatige, trechter- of
trompetvormig vijfspletige bloernkroon, wier
keel open of door vijf plooien gesloten is,
vijf ingesloten meeldraden en witte of grijze,
a. hun voet vlakke noot.;es. Aan die grUza
of witte, zeer harde nootjes is 't steenzaad d. naam parelzaad verschuldigd. Bij ons
worden twee soorten v. steenzaad in 't wild
aangetroffen, nl. 't gewone steenzaad (L. officinale) en 't akkersteenzaad (L. arvense). Beide
komen voor in d. duinen, langs dijken enz.,
groeien spichtig op, hebben een ruwen stengel,
smalle, omgekeerd eironde of lancetvormige
bladeren en kleine, witte:of vuilgele bloemen.
d. Wortel v. 't gewone steenzaad is dik, vertakt en vleezig, d. stengel stork.- vertakt on
d. nootjes zijn glad, terwijl d. wortel v. 't akker-, steenzaad dun en d. stengel weinig vertakt is
en d. nootjes met ruwe korreltjes overdekt
zijn. 't Eerstgenoemde is overbltjvend en bloeit
v. Apr. tot Juni, 't laatstgenoemde is eenjarig
en bloeit v. Juni tot Sept.
Steenzout, Zie Lout.
Stefani (PIETRO DE' of DEGLI), een Itali
aansch beeldhouwer, omstr. 1238 geb. en door
een onbekenden beeldhouwer in d. kunst onderwezen. Hij hield verblijf to Napels, studeerde
veel naar d. antieke beelden, welke zich
aldaar bevonden, on schiep eenige fraaie werken, waaronder uitmunten een grafmonument
voor paus Innocentius IV, overl. in 1254, met
nog andere monumenten on beelden in d. hoofdkerk v. Napels geplaatst. Hij Was Massaccio
bij d. versiering dier hoofdkerk behulpzaam
on moet ook in d. kapel Minutoli dier kerk
sporen v. zijn arbeid hebben nagelaten. Zijn
brooder
Stefani (TommAso DE') was d. vader der
Napolitaansche schilderschool, die zich gelijktUdig met Cimabue naar d. werken der middengrieksche schilders moat hebben gevormd.
Vele bijzonderheden worden omtrent horn
meegedeeld door G. Grossi („Le belle arti di
Napoli"), die als d. merkwaardigste zijner
tafereelen in olieverf noemt een schilderij
in d. kerk Sta Maria la Nova on een ander:::
in die de' Zoccolanti del Castello nuovo. Daarentegen spreekt die schrUver niet v. zijn werken
in d. kapel Minutoli dier hoofdketk, waar hij
d. geheele lijdensgeschiedenis v. Christus, d.
kruisiging v. Petrus, d. onthoofding V. Johan=
nes, d. steeniging v. Stefanus e. a. gescbiede:
nissen der apostelen en heiligen beeftgeschil=
derd, benevens 29 portretten der Minutoli's,
die v. 1240-1262 leefden, alien geknield enbiddend. Doze kunstenaar overl. in 1410, 79Jaar
Stefano (San), voorstad v. Constantinope4
zi e San.
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Stefano, schilder te Florence, was d. leerling v. Giotto en volgens Vasari zulk een
voortreffelijk kunstenaar, dat hij zijn voorgangers on zelfs zijn leermeester ver overtrof.
Een later geslacht heeft hem echter beneden
Giotto en Simon v. Siena gesteld. In 't Campo
Santo v. Pisa schilderde STEFANO d. Madonna
in fresco en in d. kruisgang v. S. Spirito te
Florence drie fresco's, waarin d. pose's, d.
natuurlijke drapeering en d. juiste perspectief
opmerkelijk zijn. In d. eersten kloostergang
v. Sta Maria Novella schilderde hij eon H.
Thomas Aquinas en een kruisiging. v. welke,
evenals v. andere zijner werken, niets meer
to vinden is. Als leerling v. Giotto werd hij
ook n. Rome geroepen en htj schilderde daar
in d. oude s. Pieterskerk, waarvan mede geen
spoor meer to vinden is. zoo min als v. zijn beschildering der hookikapel v. s. Franciscus to
Assisi. Daarna werkte hij ook nog to Florence,
to Pistoja en to Perugia, waar hij echter d.
beschildering der kapel v. Sta Catharina onvoltooid liet. Hij overl. in 1350, op 49-jarigen
leeftijd.
Stefano (TommAsso), Giottino bijgenaamd,
zou volgens Vasari een zoon v. d. ouderen
STEFANO geweest zijn. Anderen echter hielden
hem voor een zoon v. Giotto of wel voor een
kleinzoon v. moederszijde v. dien beroemden
schilder. Hoe 't zij, in 1324 to Florence geb.,
volgde hij d. richting v. Giotto, maar streefde
hij tevens naar hoogere volkomenheid in d.
vorm en meer zachtheid in d. uitdrukking.
Onder zijn eerste werk noemt Vasari eenige
schilderijen in d. kapellen v. verschill. kerken
to Florence, die zijn naam aldaar met gelijken
room als dien v. Giotto bedeelden. Enkele
daarvan zijn nog bewaard gebleven en getuigen V. en onmiskenbaarstreven naar meer
bevalligheid en levendigheid dan zijn voorgangers bezaten. Volgens Vasari overl. hij in
1356 op 32-jarigen leeftijd.
Steffani (AGosTivo), een der vermaardste
toonkunstenaars v. zijn tijd, ook als staatsman bekend, werd in 1650 to Castelfranco, in
't Venetiaansche, geb. Reeds als knaap muntte
hij zoodanig door zijn buitengewoon fraaie
stem uit, dat een Duitsche graaf, die to Venetic verblijf had gehouden, hem mode nam
naar Munchen, waar hij 't onderwijs genoot
v. d. koninklijken kapelmeester Barnaber. Op
uitnoodiging v. Ernst August, hertog v.
Brunswijk-Luneburg, n. Hannover vertrokken,
ten einde er 't bestuur der vorstelijke kapel
op zich to nemen, maakte hij er zich vooral
vermaard door zijn duetten, onder welke
„Inquieto" on „Cho volete" nog beroemd zijn.
Toen d. keizer in 1689 a. d. Rijksdag 't voorstel deed d. hertog v. Brunswijk-Luneburg
tot d. keurvorstelijke waardigheid to verheflen,
voerde STEFFANI ten bate v. zijn meester en
beschermer d. onderhandelingen daarover met
zooveel bekwaamheid, dat d. zwarigheden
eindelijk werden overwonnen, waarvoor d.
nieuwe keurvorst hem met weldaden overlaadde, terwijl d. paus hem — hij had zich
reeds vroeger laten ordenen — met d. titel
bisschop v. Spiga in West-Indio begiftigde,
ter vergelding zijner pogingen om a. d. R.-Kath.
te Hannover vrijheid v. godsdienstoefening
to verschaffen. Van toen of zijn plaats op 't
staatstooneel behoudende, liet hij zijn muzikale composition op naam v. zijn leerling
Gregorio Piva in 't licht verschijnen. In 1724
vertrok hij n. London om 't hem aangeboden
bestuur der pas opgerichte muziek-academie
op zich to nemen. Na eon reis n. Italie, overl.
hij op d. terugtocht to Frankfort in 't jaar
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1730. Onder zijn opera's is „Servio Tullio" d.
eerste en misschien d. beste.
StefFeck (KARL KONSTANTIN HEINRICH), een
Duitsch dieren- en bistor:eschilder, 4 April
1818 te Berlijn geb. en 11 Juli 1890 to Cranz
overl. Sedert 1859 was hij hoogl. a. d. Berlijnsche academie en in 1880 vertrok hij van
hier als directeur der kunstacademie n. Koningsbergen.
Steffens (HEINRICH), een Noorweegsch wijsgeer, natuuronderzoeker en dichter, geb. 2 Mei
1779 to Stavanger. Met- zijn ouders in 1779 n.
Elseneur vertrokken, bezocht hij aldaar d.
school; hij vertrok in 1785 n. Roeskilde on
in 1787 n. Kopenhagen. Om zijn ingetogen
levenswijze, gemoedeltiken godsdienstzin on
redenaarstalent voor d. studio der theologie
bestemd, werd hij door 't lezen der werken v.
Butfon met geestdrift voor d. natuurlijke historie bezield, welke geestdrift hem zijn gansche
Leven otjgebleven is. In 1790 betrok hij d.
universiteit to Kopenhagen en in 1794 kreeg
hij na een examen voor 't genootschap v.
natuuronderzoekers afgelegd to hebben een
toelage v. 150 thaler (400 gulden) voor een
reis n. Noorwegen. Hij bracht d. zomer v.
1794 to Bergen door, waar hij veel bouwstoffen voor d. natuurlijke historie verzamelde. In d. herfst v. 't zelfde jaar Teed hij
op een reis n. Duitschland in d. mond der
Elbe schipbreuk, waarbtj hij al wat hij had
bijeengebracht verloor on slechts zijn Leven
redde. d. Winter v. 1794 op 1795 vertoefde hij
to Hamburg; hij keerde daarop n. Kopenhagen
terug en begaf zich in 1796 n. Kiel. Hier kwam
or een gunstige verandering in zijn toestand,
daar Hensler on Frabicius zeer met hem waren
ingenomen en al wat in hun vermogen was voor
hem aanwendden. Nadat hij in 1797 d. doetoralen graad in d. wijsbegeerte verworven
had, hield hij op hun raad voorlezingen over
d. natuurl. historie on gaf hij tevens privaatonderwijs. Ook gaf hij hier zijn eerste work,
„Versuche fiber die Mineralogie and das mineralogische Studium" (1797), in 't licht. Hensler
beval hem vervolgens bij Bernstorff en Schimmelmann aan, ten einde hem een toelage to
bezorgen, wat ook gelukte. Intusschen voelde
hij behoefte a. een speculatief onderzoek der
natuurwetenschap. Spinoza had hem eenigszins op d. dwaalweg en met zich zichzelf in
tweestr(jd gebracht, maar wat htj zocht vond
hij to Jena, waar hij zich met ondersteuning v.
graaf Schimmelmann vestigde. Schelling's geschriften on persoonlijke omgang brachten
hem tot rust on hij werd met zichzelf verzoend.
Schelling verkoos hem in 1800 tot recensent v.
zijn natuur-wijsgeerige geschriften on zoo werd
hij een met geestdrift bezielde aanhanger der
toenmaals ontluikende natuur-philosophie. Nadat hij to Jena adjunct der philosophische
faculteit was geworden, ging hij over Berlijn
n. Freiberg, waar Werner zijn leermeester en
vriend werd. Hier schreef hij zijn „Geognostisch-geologische Aufsatze", die hij later in
't „Vollstandiges Handbuch der Oryktognosie"
(1S11—'24, 4 dln) verder uitwerkte. Na zijn
terugkeer n. Denemarken in 1802 verwekte
hij, wel is waar, door zijn voorlezingen te
Kopenhagen groote deelneming, doch hij zag
zich door d. wangunst v. eenige invloedrtjke
personen in zijn werkzaamheden belemmerd
On volgde in 1804 een beroep tot 't hoogleeraarambt to Halle, waar htj d. „Grundzilge der
philosophischen Naturwissenschaft" (1806) uitgaf. Door d. ongunstigen afloop v. d. slag bij
Jena werd hij vandaar verdreven en bracht htj
d. jaren 1807 tot 1809 bij zijn vrienden door in
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Holstein, to Hamburg on to Lilbeck ; hU keerde
vervolgens n. Halle terug, waar hij niet zonder
levensgevaar aandeel nam in d. geheime ondernemingen der vaderlandsgezinden in Hessen
en Pruisen. In d. heirfst v. 1811 vertrok htj n.
Breslau. Hier nam hit toen d. tUd der bevrijding v. 't Fransche juk aanbrak, een levendig
aandeel in d. algerneene geestdrift des yolks,
met woorden en met daden. Met gloeiende taal
zette hU d. studeerende jongelingschap aan;
ook trad hu zeif in d. gelederen der vrljwilligers
en streed hij met heldenmoed voor d. redding
v. vaderland en vrijheid tot d. verovering v.
Parijs. Hierop nam hij zUn ontslag; hij ontving
daarbij 't ijzeren kruis en keerde n. Breslau
terug, waar hU gewoon hoogl. in d. natuurkunde en philosophische natuurleer bleef,
totdat hij in 1831 als hoogl. a. d. universiteit
te Berlijn benoemd werd. Hij overl.13hier.
Febr.
1845. ZUn colleges werden zoowel to Berlijn
als to Breslau door groote scharen v. toehoorders bezocht. Een zonderling verschijnsel
in zUn leven was, dat hU tijtlens zijn verbltjf
to Breslau tot d. R.-Kath. godsdienst overging,
doch kort daarna weer tot d. Luthersche kerk
terugkeerde. Hij heeft daarover een geschrift
uitgegeven onder d. titel „Wie ich wieder
Lutheraner wurde und was mir das Lutherthum ist" (1831). Met d. godgeleerden v. zijn
tijd was hij menigmaal in twist, daar hij niet
schroomde om, waar 't pas gar, zijn mooning
vrij uiteen to zetten; hij schreef to dien einde
't werkje „Von der falschen Thoologie und
dem wahren Glau ben" (1824). Behalve d. reeds
genoemde werken heeft d. rijk begaafde on
met veelzijdige kennis toegeruste man nog
uitgegeven : „Anthropologie' (1822, 2 dln), „Polemische Blatter zur BefOrderung der speculativen Physik" (2 Hefts, 1829—'35), „Ueber die
Idea der Universitaten" (1809), „Ueber geheime
Verbindungen auf Universitaten" (1835), „Die
gegenwartige Zeit und wie sie geworden"
(1817, 2 dln), „Caricaturen des Eleiligsten"
(1819—'21, 2 dln), „Dio Familien Walseth und
Leith" (1827, 3 dln), „Die vier Norweger" (1828,
2 dln), ,,Malcolm" (1831, 2 dln), „Christliche
Religionsphilosophie" (1839, 2 dln) en „Die
Revolution" (1837, 3 dln). In zUn laatste levensjaren hield STEFFENS zich met een uitvoerige
zelf-biographie bezig, onder d. titel Was ich
erlebte" (1840—'45, 10 dln); na zijn dood verschenen „Nachgelassene Schriften", met een
voorrede v. Schelling (1846).
Steger (CORNELIS ANTHONIUS), d. aerate
Nederl. stenograaf, 30 Nov. 1827 te 's-Gravenhage gab. Hij bezocht 't gymnasium to
Katwijk a. d. Rijn on was vervolgens op
een procureurs-kantoor werkzaam. Later veranderde htj v. carriere en ontving hij een plaatsing bij d. redactie der Ned. Staatscourant,
onder d. voorwaarde, dat hU zich op d.
beoefening_ der stenographie zou toeleggen.
Ztjn leermeester in dit vak ward H. L.
Tatar v. Elven, ambtenaar bU 't ministerie v.
Binnenl. Zaken (zie Elven). In 1849 legde STEGER
zUn eerste proeven v. welgeslaagde stenographie of en bU d. invoering dier kunst werd
hjj bij d. Staten-Generaal tot eersten stenograaf
benoemd. Tien jaar later gaf hij in 't licht:
„d. Stenographie in Nederland" (3de dr. 1888).
Om to doen zien, met welk een Over STEGER
zich in die nieuwe kunst oefende, dien, dat
htj v. 1849—'01 d. 23 dln der Vaderl. Historie
v. Wagenaar gestenografeerd heeft. In 18713
verscheen v. gin hand een Geschiedenis
der snelschrUfkunst" (2e dr. 1::.:). 1 Jan. 1887
word hij tot directeur v. d. stenographische
inrichting der Staten-Generaal benoemd. In
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1839 vierde STEGER veertig jarig feast v. zijn
ambtelijken dienst. Hij werd in 1887 benoemd
tot officier in d. orde v. d. Eikenkroon en
in 1890 versierd met 't ridderkruis v. d.
Nederlandschen Leeuw.
Steglitz, een dorp in d. Pruis. prov. Branden.burg, regeeringsdistr. Potsdam, met • een
fraaie Evangelische kerk in Gothischen stUl,
een blindeninstituut, een gedenkteeken v.
Prins Frederik Karel on 13 000 inw.
Steier of Steyer, ook Steyr, een stad
in Opper-Oostenrijk, a. d. Ens, waar daze d.
snelvlietende Stayer opneemt. Men heeft er
een vorstelijk slot op een steile rots, een
fraaie Gothische kerk uit d. 15e eeuw, twee
raadhuizen met oudheden on 22 000 inw. Men
noemt daze stad wel 't „Oostenrijksche Birmingham", wegens haar talrijke ijzer- en
staalfabrieken, haar levendigen handel in
messen, vijlen, scharen, zeisen en sikkels,
welke waren zich zoowel door haar deugdelijkheid als door haar geringen prijs onderscheiden. Verder heeft men hier een menigte
papiermolens, wevertjen v. katoenen on wollen
stollen e. a. fabrieken. Steyer was weleer d.
hoofdstad v. Stiermarken. Zie Won' „Fahrer
durch Steyer und Umgebung" (1885).
Steiermark, Zie Stiermarken.
Stein (HEINRICH FRIEDRICH KARL, vrijheer
VON), een beroemd 1)uitsch staatsman, 26 Oct.
1757 to Nassau tilt een aanzienlijk geslacht
gab. Hij studeerde v. 1773 tot 1777 to Gottingen
in d. rechtsgeleerdheid en diplomatie, bezocht
daarna d. Voorn. Duitsche hoven on trad
vervolgens in d. Pruisischen staatsdienst. In
Febr. 1780 werd hij bij 't bergdepartement,
onder d. leiding v. d. minister Heynitz, benoemd, doch door zUn uitstekende dieristen
werd hij reeds twee jaar later benoemd
tot „Oberbergrath" on hij bek wam in 1784
't bestuur • over d. Westphaalsche „Bergambten". In dozen werkkring word htj in
1785 door een hem opgedragen diplomatieke
zending gestoord ; hij moest nl. 't KennHessische hof voor 't vorstenverbond trachten to winnen. In die zending gelukkig geslaagd, keerde hij n. Westphalen terug en
sedert was hij aldaar in verschill. betrekkingen
werkzaam, waarin hij een aantal nuttige openbare werken in 't Leven riep. In 1797 tot eersten president v. d.WestphaaIsche kamer benoemd, werd daardoor een ruimer werkkring
voor hem geopend. Te getijker tljd werd hem
opgedragen d. nieuw opgerichte Westphaalache bisdommen to organiseeren, waarin hij
naar wensch slaagde. Nadat hij, verwijderd
v. d. groote wereldgebeurtenissen, doch a.
daze geenszins vreemd, een aantal jaren die
betrekking had vervuld on een eervol aanzoek om Hannoverschen
staatsdienst to
in
treden v. d. hand gewezen had, werd hU in
Oct. 1804 tot chef v. 't depart. der accijnsen,
tollen on handel in 't Pruisische ministerie
benoemd. Ook in die betrekking bracht hU
verschill. verbeteringen tot stand, maar 't
mocht hem niet gelukken op d. bolding der
Pruisische politiek invloed to oefenen on
Naar v. d. toenmaais betreden wag terug to
brengen. Strang behoudensgezind, daarbij 't
despotisme v. ambtenaren on militairen verafschuwende en in d. zelfregeering der gomeenten en gewesten eon bolwerk voor d.
vaheid ziende, d. souvereiniteit der afzonderMke kleine staten vtjandig gezind en etrevende naar eenheid, verzette STEIN zich ten
sterkste tegen d. re volutie on 't Bonapartisine,
dat zich in Duitschland moor en meer ontwikkelde. Maar zijn waarschuwingen wares
.
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Toen 't hof n. Oost-Prutsen d. wtjk
genomen had, werd men overtuigd v. d.
noodzakelijkheid verandering to brengen in
't staatsbestuur. Daar STEIN echter slechts in
't nieuwe ministerie wilds zitting nemen onder
d. voorwaarde, dat d. geheele staatsinrichting zou worden hervormd, kreeg hij zijn
ontslag. Intusschen werd STEIN bij d. omverwerping der oude monarchie wederom in 't
ministerio geroepen, ook door aanbeveling v.
Napoleon, en begon 14 met vurigen ijver tot
d. herstelling v. zijn diep vernederd vaderland mee to werken. d. Grootste en nuttigste
hervormingen werden dan ook door hem
ingevoerd. Zoo vormde hij een vrijen burgeren boerenstand en legde hij d. grondslag voor
een vertegenwoordiging, ten einde door inwendige kracht d. strijd tegen vreemde beerschappij to kunnen doorstaan. Maar deels
door zijn vijanden, deels door d. waakzaamheid v. Napoleons staatkunde werd hij in
Nov. 1808 genoodzaakt zijn ontslag to nemen.
Door Napoleon met ongekende woede vervolgd en v. zijn goederen beroofd (1809), keerden zich al zijn gedachten tegen d.Franschen
keizer, en al wat anti-Napoleonsch gezind was
sloot zich bij hem aan. In 1812 riep keizer
Alexander hem tot zich en k wam hij na d.
ramp v. Rusland met d. czaar n. Duitschland;
hij richtte daar een voorloopig centraal bestuur
op, als plan v. een toekomstigen regeeringsvorm, doch werd daarin zeer gedwarsboomd
door Oostenrijk on d. vorsten v. 't Rijnverbond. Na een werkdadig aandeel in d. gebeurtenissen v. die dagen genomen to hebben,
trok STEIN zich in 1815 op zijn goederen in
Nassau on Westphalen terug, wel is waar
zonder betrekking, maar alttjd ijverig werkzaam om 't dreigend absolutisms to bestrijden on op 't vervullon der a. d. natie gegeven beloften a. to dringen. 't Herstel v. d.
Pruisischen staat, d. strijd tegen Napoleontische bureaucratic, d. wedergeboorte der Duitsche vrijheid en der gerneentelijke zelfstandigheid waren zijn dagelijksch streven. Zijn
briefwisseling met v. Humboldt, Gneisenau,
Eichhorn, Gagern en Niebuhr getuigt v. een
diep staatkundig inzicht en levert voor d.
geschiedenis v. dien tijd een ruime stof. Te
gelijker tijd zond hij zijn „Monumenta Germaniae historica" in 't licht. 29 Juli 1831 overl.
hij, slechts dochters nalatende, v. welke d.
oudste met graaf Frederik Karl Hermann von
Grech, d. jongste met graaf Ludwig von Kielinansegge huwde. Zie Petz, „Das Leben des
Ministers Freiherrn vom Stein" (1849—'64),
DezelfdeDenkschriften des Freiherrn vom
Stein" (1848) en „Die Briefs des Freiherrn vom
Stein an den Freiherrn von Gagern" (1833),
benevens Seely, „Life and Times of Stein"
(3 dln, 1878).
Stein (CHRISTIAN GOTTFRIED DANIEL), een
Duitsch aardrijkskundige, 14 Oct. 1771 to
Leipzig gab. Hij bezocht aldaar d. hoogeschool, aanvankelijk om geestelijke te worden, maar, zich niet wel in d. studie der
dogmatiek kunnende voegen, veranderde bij
v. plan en wtjdde hij zich sedert met ongemeenen ijver a. d. beoefening v. geographie,
topographie en statistiek. In 1795 werd hij te
Berlijn tot leeraar a. 't zoogen. grtjze klooster
aangesteld om aardrijkskunde te doceeren, en
hij schreef aldaar zijn „Handbuch der Geographie und Statistik" (3 dln, 1809) en zijn „Kleine
Geographie", v. welke beide werken bij herhaling nieuwe drukken 't licht zagen. d. Veelvuldige wisseling der politieke grenzen v.
Europa's staten leidden hem ertoe in 1811
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een geographie, naar natuurlijke grenzen
ingericht, uit to geven onder d. titel „Geographic fur Real- und Burgerschulen" (1816). Te
gelijker tijd gaf hij zijn „Geographisch-statistisches Zeitungs-, Post- und Comptoirlexikon"
uit. Verder heeft men nog behalve een paar
aardrijkskundige handboeken en twee goede
atlassen v. hem eon werk „Veber den preuss.
Staat nach seinem Lander- und V olksbestande" (1818), dat zeer veel bijval vond, en
„Reisen nach den vorzugligsten Hauptstadten
von Mitteleuropa" (7 dln, 1827—'29). STEIN
overl. to Berlijn, 14 Juni 1830.
Stein (LORENZ VON), een Duitsch staathuishoudkundige, gab. 18 Nov. 1815 to Eckernforde. Htj studeerde to Kiel en te Jena in d.
wijsbegeerte en d. rechten en word in 1846
hoogl. in eerstgenoemde universiteitsstad,
doch reeds in 1852 zag hij zich, wegens deelneming a. d. Sleeswijk-Holsteinschen opstand,
v. zijn ambt ontzet. In 1855 ging hij als hoogl.
in d. staatswetenschappen n. Weenen ; hij
bleef dit tot 1885 en overl. 23 Sept. 1890 to
Weidlingau, bij Weenen. Behalve zijn algemeen bekend work „Geschichte der sozialen
Verhaltnisse in Frankreich seit 1789" (3 dln,
1819—'51) en d. met WarnkOnig opgestelde
„FranzOsische Staats- und Rechtsgeschichte"
(3 dln, 1846—'48) schreef VON STEIN „System
der Staatswissenschaften" (1852—'57), „Die Gesellschaftslehre" (1856), „Lehrbuch der Nationalokonornie" (3e dr. 1887), „Lehrbuch der
Finanzwissenschaft" (5e dr. 1886), „Verwaltungslehre" (8 dln, 1865—'84), „Die Lehre vom
Heerwesen" (1872), „Die Frau auf dem Gebiete der NationalOkonomie" (6e dr. 1886) en
„Handbuch der Verwaltungslehre" (3 dln, 3e
dr. 1889).
Stein, eon gemeente in d. Nederl. prov.
Limburg, ruim 1 112 uur t. N. v. Meersen, met
1890 inw.
Stein, een stad in Neder-Oostenrijk, a. d.
linker Donauoever, 11 uur t. W. v. Weenen,
met circa 5000 inw., die veel a. wijnbouw
doen. Tuss. dit stadje en 't naburige Krems
lag vroeger een Capucijner-klooster, „Und"
geheeten, welke naam later op d. rij huizen,
welke thans Krems en Stein verbinden, is
overgegaan; vandaar d. raadselwoordspeling
„Krems und Stein sind drei Stadte".
Steinamanger (Magyar. Szombathely),
een stad in 't Hongaarsohe gespanschap Eisenburg, met een fraaie hoofdkerk, een theologisch seminarium, een gymnasium, belangrijke spoorwegwerkplaatsen on 11 000 inw.
Steinamanger staat op d. plaats v. 't oude
Savaria en is d. zetel v. een bisschop.
Steinau, een stadje in d. Pruis, prov.
Silezie, regeeringsdistr. Breslau, a. d. Oder,
met 3500 inw., bekend door d. slag v. 11 Oct.
1633, waarin Wallenstein d. Zweden en Saksen
onder Thurn versloeg.
Steinbach (ERWIN vox), d. beroemde
bouwmeester v. d. dom to Straatsburg, werd
waarschijnlijk to Steinbach, in 't Badensche,
gab. Er zijn echter in d. Elzas nog andere
plaatsen v. denzelfden naam, die op daze ear
aanspraak maken. Ook zijn geboortejaar is
onzeker, evenals d. plaats, waar hij zich gevormd heeft. Kugler meent in zijn werk to
Straatsburg d. invloed v. d. Franschen bouwstip op een oorspronkelijk Duitsche opvatting
to zien. Zeker is, dat hij in Frankrijk langdurige on veelomvattende studien most gemaakt hebben.
't Begin der stichting v. d. Straatsburger
dom verliest zich in d. nacht der Middel-
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grondslag der tegenwoordige kerk, waaraan
in d. loop der 11e eeuw met kracht werd gewerkt. Later ging men slechts zeer langzaam
voort en eerst in 1275, onder bisschop Koenraad II, was 't schip voltooid. Onmiddellljk
werd nu d. bouw v. d. voorgevel begonnen en
vorr STEINBACH door genoemden bisschop met
d. leiding daarvan belast. 2 Febr. 1276 werd
een begin geraaakt met 't graven der fundsmenten en 25 Mei 1277 werd door d. bisschop d. eerste steen gelegd. d. Verschill.
perioden, waarin d. bouw werd voortgezet,
totdat hij in 1439 door Hans Hiiltz uit Keulen werd voltooid, hebben aanleiding gegeven
tot uitvoerige historische nasporingen en vertoogen, waarbij een menigte at beeldingen v.
d. teruggevonden oorspronkelijke ontwerpen
aanen teekeningen als bewijsstukken
gevoerd. d. Oudste onder daze zijn v. d. hand
v. ERWIN VON STEINBACH. 't Zijn vier stuks,
voorstellende: 't ontwerp der linkerztjde v.
een voorgevel, in hoofdzaak met d. lateren
uitvoerig overeenstemmend, in details echter
v. dien afwijkend, 't binnengedeelte v. d.
twee benedenste verdiepingen v. d. voorgevel
en twee platte gronden daarvan. 't Is niet
met zekerheid to zeggen, hoe ver men met
d. bouw onder ERWIN VON STEINBACH vorderde. Waarschijnitjk voltooide hij d. twee
onderste verdiepingen v. d. voorgevel. 't Work
werd in 1289 door een geweldigen brand zeer
opgehouden. ERWIN VON STEINBACH was no
in 1316 werkzaam; in dat jaar bouwde hij in
't inwendige een middenstuk, dat, zooals
rneermalen in oudere kerken voorkomt, d.
plaats, welke door leeken mag betreden worden, afscheidt v. die, welke voor d. priesters
bestemd was. 't Was met een aantal goad
gewerkte beelden versierd en eindigde in een
kapel, a. d. II. Maagd gewijd, in walker kruisgewelf in 't opschrift stond : „MCCOX IV Aedificavit Hoc Opus Magister Erwinus".
Ook 't ontwerp der om haar fraaien toren
beroemde kerk to Thun wordt door een
Elzasser icroniekschrpver a. STEINBACH toegeschreven, met weinig zekerheid evenwel,
evenals d. toren v. d. dom to Freiburg im
Breisgau. Daarentegen is hij vermoedeltjk
werkzaam geweest bij andere bouwwerken
uit't begin der 14e eeuw to Straatsburg on is
zijn invloed althans daar onmiskenbaar. Tot
dusver komt STEINBACH alleen met zekerheid
voor als d. bouwmeester v. een der schoonste
Middeleeu wsche werken en als d. stichter
der Bouwhut, die v. 1275 af, v. Straatsburg
uitgaande, d. Gerrnaansche bouwkunst tot
haar hoogste ontwikkeling gebracht heeft.
d. Organisatie, door STEINBACH a. daze vereeniging gegeven, is eeuwen lang in stand
gebleven en werd overgenomen door andere
vereenigingen, welke uit haar boezem voortkwamen.
STEINBACH had twee zonen, v. wie d. oudste,
Hans, heni als bouwmeester opvolgde. Htj
overt. 18 Mrt. 1338, zooals uit 't opschrift
v. ERWINS grafzerk blpkt. Zijn tweede zoon,
Winding genaamd, was d. bouwmeester v. d.
collegiale kerk to Heselbach in d. Elzas en v.
andere kerken in Zwitserland. Ook had ERWIN
VON STEINBA cH een talentvolle dochter, Sabina
genaamd, die d. hoofdkerk met verscheidene
beelden, voornamelijk 't hoofdportaal en d.
zuidelijken ingang, versierde. In ''t geslacht
v. dozen meester waren bouw- on beeldhouwkubst nauw a. elk. verbonden, zoodat, voor
zoover latere bilvoegingen en w4jzigingen er
niet a. veranderd hebben, d. grootste eenheid
in 'tgeen door d. Steinbachs werd tot stand
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gebracht, zich openbaart. d. Afbeeldingen v.
d. Straatsburger dom zijn door d. gravure en
d. lithographie algemeen verspreid, zoomede
die v. d. bovenbedoelde oorspronkelijke ontwerpen, welke in 't archief der domkerk
berusten.
Steiner (JACOB), een wiskundige, geb. 18
Mrt 1796 to Utzensdorf, werd, na to Heidelberg
gestudeerd to hebben, leeraar en vervolgens
hoogl. to Berlin, waar hp in 1834 lid v. d.
Academie v. Wetenschappen werd en 1 Apr.
1863 overt. Behalve bijdragen in tijdschriften
schreef hij o. a.„Systematische Entwickelung
der Abhangigkeit geometrischer Gestalten
von einander" (1832), „Die geornetrischen
Konstructionen ausgefuhrt mittels der geraden
Linie und eines festen Kreises" (1833) en
„Vorlesungen fiber synthetische Geometrie"
(1867, 2 dln). In 1881 verschenen al zijn werken
in 2 dln.
Steinfurt, een graafs., dat vroeger rechtstreeks leenroerig was a. 't Duitsche rijk, doch
thans een gedeelte uitmaakt v. 't regeeringsdistrict Munster, in d. Pruisischo prov. Westphalen.'t Behoort sedert meer dan drie eeuwert
a. d. graven v. Bentheim-Steinfurt. d. Hoofdplaats, Burg Steinfurt geheeten, ligt a. d. Aa,
heeft een vorstelijk slot met park on telt
een bevolking v. 3600 inw., die behalve in d.
landbouw hun bestaan vinden in 't bewerken
v. ledergoed on 't woven v. linnen en wollen
stollen.
Steinhausen (HEINRICH), eon Duitsch
schrtiver, geb. 27 Juli 1836 to Sorau, predikant to Beetz nabij Potsdam. Hp schreef o. a.
„Memphis in Leipzig" (1880, 2e dr. 1881, tegen
Ebers' egyptologische romans gericht), „Irmela" (1881, 13e dr. 1889), „Der Korrektor"
(1883, 4e dr. 1885)„Die Kunst und die christliche Moral" (1886), „Bizarde" on „Die neue
Bizarde" (1890).
Steinhudermeer, een vischrijk meer op
d. noordgrens v. Schaumburg-Lippe, gedeeltelijk tot d. Pruis. prov. Hannover, gedeeltelijk
tot Schaumburg-Lippe behoorende, met een
oppervl. v. 31 vk. KM. Op een kunstmatig
eiland in 't meer verheft zich d. vesting Wilhelmstein, in 1761—'65 door Wilhelm von der
Lippe aldaar gebouwd en tegenwoordig dienst
doende als staatsgevangenis.
Steinie (JOHANN EDUARD), een Duitsch
schilder, geb. 2 Juli 1810 to Weenen, sedert
1850 professor a. 't Stadelsche kunstinstituut
(zie dat art.) to Frankfort a. d. M., overl. 19
Sept. 1886 aldaar. Hij is een vertegenwoordiger v. d. nieuwere religieuse schilderkunst.
Zpn eerste groote work waren d. fresco's v.
d. acht zaligpredikingen in 't slot Rheineck
a. d. Rijn (1838—'42). Voorts schilderde STEINLE
religieuse stukken in olieverf („Ecce Homo"
e. a.), fresco's in d. Aegidiuskerk to Munster,
in 't museum to Keulen en in d. lifariakerk
to Aken, eon reeks of beeldingen voor d. Parcival v. Wolfram v. Eschenbach on voortrefWire teekeningen on aquarellen (o. a. Schneewittchen en „Was Ihr wollt"). Zijn leven beschreef Veit Valentin (1887).
Steinmetz (KARL FRIEDRICH VON), een
Pruisisch veldmaarschalk, geb. 29 Dec. 1796
to Eisenach. In 1813 in dienst bij 't leger getreden, maakte hij d. veldtocht v. 1813—'15
mee• en verwierf hij zich toen reeds IIJzeren
Kruis, evenals later in Sleeswijk (1848) d. orde
„pour le merite". In 1863 werd hij generaal
v. 't 2e armeekorps en in 1864 generaal der
infanterie v. 't 5e armeekorps. Hiermee opende
hp in 1866 d. oorlog tegen OpstentAlk on V.
27-29 Juni streed hp zegerpk btj Nachod,
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Skalitz en Schweinschadel; d. orde v. d.
Zwarte Adelaar beloonde zijn vetcliensten. In
1870 werd STEINMETZ opperbevelhebber v. 't
eerste leger, dat d. Franschen 6 Aug.v.Saarbrad< en verdreef, d. over w inning bij Spicheren
behaalde, 7 Aug. Forbach en SaargemUnd
bezette en 18 Aug. bij Gravelotte meestreed;
doch gemis a. overeenstemming tuss. Moltke
en STEINMETZ, die 't ingaan op d. vijand
zonder acht te staan op d. °pottering v.
menschenlevens als hoogste veldheersdeugd
beschouwde, had ten gevolge, dat hij 12 Sept.
als gouverneur-generaal n. Posen vertrok. In
1871 werd hij met d. waardigheid v. veldmaarschalk-generaal vereerd en sedert Ieefde
hij meestal te GOrlitz. In 1872 werd hij voor
levenslang tot lid v. 't Pruisische Heerenhuis gekozen en hij overt. 4 Aug. 1877 te Bad
Landeck. Zie von Schell, „Die Operationen
der Ersten Armee unter Steinmetz" (1872).
Steinmeyer (FRANS LUDWIG), een Duitsch
theoloog v. streng Luthersche richting, geb.
15 Nov. 1812 te Beeskow, sedert 1854 hoogl.
te Bonn, sedert 1858 te Berlijn. Hij schreef
„A_pologetische Beitrage" (4 din, 1866—'73),
„Beitrage zur praktischen Theologie" (5 din,
1874—'79), „Beitrage zur Christologie" (2 din,
1880—'82), „Die Parabein des Herrn" (1884) en
„Beitrage des Verstandnis des Johanneischen
Evangeliums" (4 din, 1886—'89).
Steinthal (HEYMANN), een Duitsch Israelietisch taalgeleerde, geb. 16 Mei 1824 te Grobzig, in Anhalt, sedert 1863 prof. te Berlijn. Hij
schreef „Charakteristik der hauptsachlichsten
Typen des Sprachbaues" (1860), „Der Ursprung
der Sprache" (4e dr. 1888), „Geschichte der
Sprachwissenschaft bei den Griechen" (1862
e. v. 2e dr. 1890), „Abrisz der Sprachwissenschaften" (2e dr. 1881 e. v.), „Kleinere
Schriften" (1880), „Allgemeine Ethik" (1885)
e. a. werken. Sedert 1859 geeft hij met Lazarus
„Zeitschrift far Volkerpsychologie and
Sprachwissenschaften" uit en bezorgt hij een
uitgave v. Wilhelm von Humboldt's „Sprachwissenschaftlichen Werken" (1884).
Steinthal, een dorp in d. Elzss, bekend
door d. opvoedkundige Joh. Friedr. Oberlin
(zie dat art.).
Steinway & Sons is d. naam v. een
der beroemdste pianofabrieken der wereld,
opgericht door HEINRICH STEINWAY, die in
1871 te New-York overt. Oorspronkelijk was
deze firma te Brunswijk gevestigd, waar zij
nog haar fabrieken heeft, doch die te NewYork overtreft thans in grootte misschien
die v. alle andere landen.
Stekaas, Zie Schietmotten.
Stekel, Zie Vederdistel.
Stekelbaars. d. Stekelbaarsjes (gasteros,
teus) behooren tot d. familie der baarzen (percidae) onder d. stekelvinnige visschen (ccanthopteri). Bij hen is 't onderoogbeen met 't
voorste kieuwdeksel verbonden en dit vormt
als 't ware een schild, dat d. wangen bedekt;
hun rugvin wordt a. 't voorste gedeelte vervangen door afzonderlijk staande stekels. Zij
hebben d. kaken met scherpe tanden bezet,
maar 't gehemelte ongewapend; in 't kieuwvlies heeft men vier stralen; hun buikvinnen
bestaan uit stekels, die in een schild zijn ingeplant; hun staart- en borstvinnen Ain afgerond.
Doze stekelbaarsjes zijn kleine vischjes, v.
welke twee soorten ten onzent in zoet water
leven; een daarvan komt veel voor,d.stekelbaars met drie stekels op d. rug (ctasterosteus
aculeatus L.). Dit vischje wordt niet veel meer
dan 1 dM. lang; zijn kop maakt meer dan een
vierde daarvan uit. Van d. drie stekels op d.
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rug zijn d. twee voorste d. grootste; doch nog
iets langer is d. stevige doorn, die d. plaats
der buikvinnen inneemt. Op d. zijden v. 't
lichaam ziet men beenige platen, als overlangsche stukken tegen elk. geplaatst.'t Aantal dozer platen verschilt bij d. verschill. rassen,
welke men bij deze diertjes opmerkt. Op d.
rug is 't vischje bruinachtig groen, op d. zijden
en d. bulk zilverglanzig wit.
Het komt in nagenoeg al onze wateren, nitgenomen beken, voor, zeifs wordt 't veelvuldig in d. Zuiderzee gevangen. Het is zeer
vraatzuchtig en voedt zich met insecten,
wormen en vischjes; zeifs sparen zij elk. niet.
d. Rijtijd schijnt in 't vroege voorjaar en weer
in Juli en Aug. plaats te grijpen. Mork waardig
is 't, dat 't mannetje op een stille, weinig
bewogen plaats in 't water een nestje bouw t
uit fijne waterplanten, waarin hij 't wijfje
brengt om haar knit of to zetten, die hij
daarop bevrucht, en meer nog, dat hij d.
jongen, uit die knit geboren, een tijdlang verzorgt on beschermt.
Stekelheide. Dozen naam geeft men bier
en daar a. d. kleine stekende of Engelsche
Brem (Genista anglica), een op onze heiden
zeer algemeen plantje, dat door zijn kleinheid
en talrijke doornen gemakkelijk v. d. gewone
Brent (zie Brent) is te onderkennen en gin
karakteristieken naam stekelheide met voile
recht draagt.
Ste.kelhuidigen. (Echinodermata) vormen

een groep v. dieren. Tot hen behooren d. zeesterren, d. zeeappels of zee-egels, d. holothurien
en d. zeelelOn. d. Benaming stekelhuidigen is
dus niet juist, daar zij niet op alle dieren dier
groep toepasseltjk is, want d. holothurien bijv.
bezitten geen stekels in d. huid.
d. Laatste hebben een cylindervormig
lichaam; dat der zeesterren is plat en, gelijk
d. naam aanduidt, stervormig in vijf stralen
uitgebreid, dat der zeeappels rond of appelvormig en meer of minder in vijf ribben verdeeld on 't lichaam der zeelelien bekervormig.
d. Zeesterren hebben d. mond a. d. onderzijde,
d. zeeappels a. d. bovenzijde. 't Darmkanaal
is in d. holte des lichaams a. enkele draden
of vlieZen opgehangen. 't Bloedvaatstelsel bestaat uit een ring om d. slokdarm en soms ook
nog uit een ring om d. endeldarmi deze ringen
staan met elk. door een kloppend vat, hart,
in verbinding; bij d. zeesterren is 't hart een
vrij wijde zak, die om 't steenlcanaal(een buis,
in welker wand zich kalkafzettingen bevinden
en die meestal met 't zeewater in verband
staat) is gelegen. Bij sommige stekelhuidigen
heeft men afzonderlijke adernhalingswerktuigen, uitwendige en inwendige kieuwen, aangetrotten; andere halen adorn, doordien 't
zeewater, in d. holte des lichaams gedrongen, d. inwendige oppervlakte der huid en d.
buitenste der darmen omspoelt, waardoor dus
't bloed in d. haarvaten kan ververscht worden. d. Geslachten zijn op een enkele uitzondering na gescheiden; de meeste dieren hebben
een zeer samengestelde gedaantewisseling
(metamorphose) to doorloopen. 't Lichaam der

stekelhuidigen is met een kalkachtige massy
bekleed, die zich soms als plaatjes in d.
leerachtige huid voordoet. Op d. huid vindt
men in vele gevallen stekels en bovendien
komt een soort grUptangen voor. Een belangrijk kenmerk is 't voorkomen v. een watervaatstelsel. Van d. zintuigen heeft men die v.
't gevoel on 't gezicht waargenomen. Gehoorblaasjes komen slechts bij den geslacht v.
zeekomkommers voor.
Al deze dieren bewonen d. zee; in warms

STE.

STE.

174

zeeen komen ztj in grooter aantal voor dan
in die der gematigde aardgordels.
Stekel.kruid, Zie Scheeren.
Ste.kelvarken. d. Stekelvarkens maken
een afzonderlUke familie nit onder d. knaagdieren (Rodentia). ZU bezitten groote snUtanden,
v. welke d. voorste gewoonlUir gekleurd, maar
nimmer gegroefd zUn, en in elks kaak a.
weerszUden kiezen. Hun huid is met haren
en daartusschen met scherpe stekels bezet.
Aan d. voorpooten hebben • zg vier teenen en
een wratachtig duimpje, a. d. achtervoeten
vtlf of vier teenen. ZU leven in d. warmere
landen v. d. oude en d. nieuwe wergild en
voeden zich met vruchten, loof, boomknoppen
en boomschors. .
Eenige hebben een korten staart en leven
op d. grond, bUv. 't Europeesche stekelvarken
(Hystrix cristata L.), dat in Italie, Spanje en
Noord-Afrika aangetroffen wordt. Dit dier
wordt 7 a 8 dM. lang, heeft een dik lijf, lange
borstelharen als een kuif op 't achterhoofd
en in d. nek en 1,5 b. 2 dM. lange, zwart en
wit geringelde stekels op d. rug en in d.
zijden; d. staart is met kortere, holle hoornachtige pijpjes bezet, die bij d. jonge dieren
evenals d. stekels gesloten zUn. d. Stekels
maken onder 't gaan een eigenaardig rammelend geluid, vooral wanneer 't dier, door toorn
vervoerd of door angst bevangen, d. stekels
zooveel mogelijk opricht om zich tegen een
aanval to beschutten. 't Dier woont in holen
onder d. grond en verlaat die alleen 's nachts
om zich to voeden. In Apr. werpt 't wijfje
2 tot 4 jongen; men kan hen gemakkelijk
temmen; een tam stekelvarken loopt zijn
heer na als een bond, eet brood en kaas on
is met vruchten overal been to lokken.
Andere leven op d. boomen on hebben een
langen staart, welks uiteinde onbehaard is en
waarmee zij zich a. d. takken vasthouden.
Daartoe behoort o. a. 't Amerikaansche stekelvarken of d. Coeandoe (Hystrix of Cercolabes
prehensilis), dat slechts 0,5 M. lang wordt,
met bruins haren en korte stekels v. nog
geen vinger lengte, welke a. d. grond zwart
en a. d. punt wit-zUn.DergelUke stekels vindt
men ook op d. kop. Dit dier slaapt ook overdag en klirpt 's nachts op d. takken om zich
met vruchten en knoppen to voeden. 't Vleesch
is lekker en wordt door d. Brazilianen zeer
gezocht.

Stekelvinnige visschen (d.) (acanthopteri) maken een onderorde uit in d. orde der
beenvisschen (teleostei). Zij onderscheiden zich

door 't hard zijn v. sommige vinstralen, v.
d. eerste stralen v. d. rug- en v. d. aarsvin. d.
Bulk vinnen komen in d. regel a. d. borst
voor. d. Zwemblaas is steeds gesloten, d. w. z.
staat niet met d. slokdarm in verband. Tot
deze onderorde behooren o. a. d. zeeduivel,. d.
harder, d. zeegrondel, d. zwaardvisch, d. klzmvisch, d. zonnevisch, d. zuigvisch, d. makreelen,
d. pleterman, d. knorhaan, d. stekelbaars, d.
klipvisch, d. zeebrasers , en d. Mars.
Stekelzaad (Anthriscus). Dit geslacht behoort tot d. natuurl. fam. der schermdragende
planten (Urnbelliferae) en wordt in onze flora
door drie soorten vertegenwoordigg, nl. door
d. wilds kervel (A. sylvestris), d. tuinkervel (A.
cerefolium) en 't kervelaardig stekelzaad (A.
vulgaris). Omtrent d. beide eerstgenoemde randplege men 't art. Irervel. d. Laatstgenoemde
wordt in onze duinen bU Satwijk,Wassenaar
en Scheveningen aangetroffen, is eenjarig,
wordt niet hooger dan 2 4 dfd.draagt in Mei
en Juni witte bloemen on heeft vruchtjes, die
met gekromde stekeltjes beset On.
-

of algebra is d. wetenschap•
die zich bezig houdt met d. eigenschappen
der getallen en daarbU ook let op d. toestand
dier getallen. d. Rekenkunde daarentegen houdt
zich alleen bezig met d. eigenschappen v.
regele getallen zonder op hun toestand to
letten. Vele stellingen der rekenkunde zUn
daarom bijzondere gevallen v. stellingen uit
d. stelkunde. Echter komen in d. rekenkunde
ook stellingen voor (o. a. die, welke betrekking hebben op d. deelbaarheid), welke geen
overeenkomstige in d. algebra hebben. Men
verdeelt d. algebra in lagere algebra en hoogere
algebra. d. Eerste omvat d. theorie der hoofdbewerkingen met geheele en gebroken regele
vormen (optellen, aftrokken, deelen, vermenigvuldigen, machtsverheffing), d. theorie der
vergelijkingen v. d. eersten graad, die v. d.
vergelijkingen v. d. tweeden graad met den
onbekende en die v. eenige andere, eenvoudig
op to lossen vergelijkingen, benevens d. theorie der wortelvormen, d. theorie v. d. onbepaalde vergelijkingen v. d. eersten graad, d.
theorie der logarithmen on die v. eenvoudige
reeksen (rekenkundige v. d. le orde en meetkundige). Tot d. hoogere algebra rekent men
in d. eerste plaats d. theorie v. d. oplossingen
der algebraische vergelijkingen met den onbekende v. een graad, hooger dan d. le, d. theorie der reeksen en die der complexe getallen.
d. Grens Cuss. d. lagers en d. hoogere stelkunde is echter moeilijk to trekken. Zie verder d. leerboeken over dit yak.
Stella (JAcQuEs), een beroemd Fransch
schilder, die, in 1596 to Lyon gab., door zUn
vader in d. kunst onderwezen werd. Op zijn
twintigste jaar reisde hij met zUn broeder
Francois n. Italie, waar hij door d. groothertog
Cosmo de Medici to Florence werd beschermd.
Vervolgens n. Rome vertrokken, werd hiyhier
door Le Poussin vriendschappelijk ontvangen,
welke vriendschap nog lang daarna stand hield,
zoodat beide kunstenaars elkaar hun werken
toezonden. Hij verwierf zich to Rome d. naam
v. een bekwaam kunstenaar en braaf burger.
Als zoodanig werd hem d. sleutel v. een der
poorten v. d. stad toevertrouwd, door welke
betrekking hij echter in onaangenaamheden
en zelfs in d. gevangenis geraakte, waar hij
zich d. tijd verdreef met krateekeningen op
d. muur to maken; zUn onschuld kwam evenwel spoedig a. 't licht en zijn aanhangers
kwamen er, evenals d. valsche getuigen, slecht
af. Spoedig daarop, in 1634, keerde hU met d.
markies de Crequi n. ParUs terug, waar hU a.
d. kardinaal en a. d. koning werd voorgesteld.
d. Laatste benoemde hem tot eersten schilder
des konings met een jaargeld v. 1000 fr. HU
schilderde 't portret v. Lodewijk XIV als
dauphin en voor 't kabinet der koningin
on voor haar kapel in 't Palais royal eenige
schilderUen. ZUn winteravonden besteedde hij
a. eenige reeksen v. teekeningen. Zoo gaf hU
in 22 teekeningen 't leven v. Maria, 50 teekeningen met kiiiderspelen, 16 met landelUke
vermaken on 30 met kleinere voorstellingen
uit d. lUdensgeschiedenis. In 1645 werd hU tot
ridden der orde v. d. H. Michatil verheven;
hij ever!. in 1657 en werd in d. kerk Saint
Germain l'Auxorrois begraven. STELLA is een
zeer elegante, maar meer of minder koude
navolger v. N. Le Poussin. Watelet noemt zUn
teekening zuiver on juist,zjn drapeering
antiek eenvoudig, zUn koloriet echter roes*
en onbehagelijk. Laudon beoordeelt hem in
Stelkunde

Ain besebrifying v., 't Odusee Napoleon" nog
minder gunstig. sTELLA's baste stukken stollen
herderlUke tafereelen en kinderspelen voor
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Een groot aaantal v. gin werken is gegraveerd of door houtsneden, welke hij zelf met
d. pen op 't blok teekende, vermenigvuldigd.
Stellaland is d. naam v. een landstreek
in 't noorden der Britsche Kaapkolonie v.
Zuid-Afrika. Zij wordt in 't N. begrensd door
't land v. Gozen of Goosen, in 't 0. door d.
Transvaal, in 't Z. door West-Griqualand en
in 't W. door 't Beetsjoeanenland. 't Heeft
een oppervl. v. 288 vk. mijlen en 20 500 inw.
(onder wie ongeveer 3000 Blanken). d. Hoofdstad, Vrijburg, is sinds kort door een spoorweg over Kimberley met Kaapstad verbonden. Stellaland werd 6 Aug. 1880 als republiek erkend en had toen een oppervlakte
v. 282 vk. mijlen. In een oorlog tuss. Mankoeroeane en Massaoe, twee hoofden v. d. westeltjke Beetsjoeanen, ontving Massaoe bijstand
v. d. „Boers" en Mankoeroeane v. d. Engelschen; bij d. vrede v. 26 Juli 1883 moest 't
gebied a. d. Boeren worden afgestaan. 1 Aug.
1884 werd Stellaland tot een kolonie der Britsche kroon verklaard, maar ten gevolge v.
een opstand der Boeren moest d. Britsche
vlag weer worden ingetrokken. Door een
verdrag tuss. Groot-Britannia en d. ZuidAfrikaansche republiek, 27 Febr. 1884 to Londen gesloten en 8 Aug. v. dat jaar door d.
Volksraad te Pretoria bekrachtigd, verviel
't zuidoostelijk gedeelte v. Stellaland met een
oppervl. v. 44 vk. mijlen a. d.Z.-Afrikaansche
republiek, alsmede 't gebied der Koranna's a.
d. Hartrivier (330 vk. KM.), zoodat Stellaland
tot d. bovengenoemde oppervlakte beperkt
word.
Stellenbosch, een stad in d. Britsche
kaai kolonie (Zuid-Afrika), oostwaarts v. Kaapstad gelegen, waarmee 't door een spoorweg
verbonden is. d. Plaats, in 't begin der 18e
eeuw gesticht, werd genoemd naar d. Hollandschen gouverneur Simon van der Steil;
die hier d. wijn- en ooftbouw invoerde; zij telt
ruim 4000 inw.
Stellendam, een gerneente in d. Nederl.
prow. Zuid-Holland, a. 't Haringvliet tegenover Hellevoetsluis, met circa 1000 inw.
Stelling beteekent in d. logica iets anders
dan een bloote uiting v. een zeker gevoelen
of veronderstelling (hypothese). Zij is hier een
aangenomen waarheid, die als grondslag
(premis) v. een sluitreden (syllogisrne) (zie
Syllogisme) aangenomen wordt, met d. bepaling,
dat in 't denken 't gedachte zoo is als men
't denkt, uit welke premis verschill. besluiten
kunnen afgeleid worden. Iedere positieve stelling kan in een negatieve omgekeerd worden.
Hiermee staat d. grondstelling der tegenstrijdigheid (contradictio) en d. overeenstemming (analogie) in een nauw verband, die men
noemen. d. Steld. hoofdstelling of premis
ling is tegelijk een uitgedrukt oordeel; zij
kan dus Of bevestigend of ontkennend Of
twijfelachtig wezen. Sommige schrijvers over
d. logica, o. a. Kant, meenen, dat d. ontkennende (negatieve) en twtjfelachtige (problematische) oordeelen Diet onder d. logische stellingen kunnen gerekend worden. d. Stellingen
kunnen verder in eenvoudige (die een enkel
oordeel uitspreken) on in samengestelde (welke
verscheidene sarnengevoegde oordeelen bevatten) verdeeld worden. Van d. laatste kan d.
samenstelling zoowel duideltlk als moor verborgen zijn, zoodat die niet dadel(jk in 't oog
valt. d. Verbinding v. eon menigte stellingen
tot een logisch of redekunstig geheel kan zeer
samengesteld zijn, zooals d. rhetorische kunst
v. d. periodenbouw bewijst.
Stelling of Positie noernt men d. plaatsing
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der troepen op 't terrein of wel 't terrein
zelf. Naarmate v. haar doel, haar ligging
ten opzichte v. d. vijand en haar inrichting
krijgen d. stellingen verschill. benamingen.
Een offensieve stelling is een zoodanige, waar
men d. aanval des vijands niet wil afwach•
ten, maar waar men zijn troepen vereenigt
om vandaar d. vijand to gemoet te trekken
en a. to vallen. Zulk een stelling moot d.
troepen a. 't gezicht des vijands onttrekken
on veel goede wegen opleveren om met spoed
to kunnen deboucheeren. Een centrale stelling moot nagenoeg op gelijke afstanden liggen v. d. punten, waar men eon vtjandelijken
aanval kan verwachten of waarheen men d.
vijand to gemoet wil trekken. Zij moot een
goede legerplaats opleveren en door goede
wegen met d. waarschtjnlijke aanvalspunten
vereenigd zijn. Eenflank-stelling blijft of wordt
bezet, als d. vijand haar voorbijtrekt. Zij dient
om zijn gemeenschap met zijn operatiebasis
to bedreigen. Zij moet dus door natuurlijke en
kunstmatige sterkte 't leger in d. gelegenheid
stellen een vijandelijken aanval met good
gevolg af to wachten of d. middelen opleveren
om zich gemakkeltjk a. d. aanval to onttrekken.
Een stelling, waar men voornemens is d. aanval
des vijands af te wachten, wordt verdedigende
stelling genoemd. Bij 't bezetten v. zulk een
stelling wil men partij trekken v. d. natuurl.
voordeelen v. 't terrein of v. d. hindernissen,
die men heeft aangebracht, en zoodoende met
voordeeliger kansen d. vijand bestrijden. Wordt
d. sterkte v. zulk een stelling verhoogd door
't aanleggen v. verschansingen op d. zwaksto
punten on in verband met natuurlijke hindernissen, dan draagt zij d. naam verschanschte
stelling.
Stellionaat (stellionatus), afgeleid v. 't
Lat. stellio, d. naam v. een gevreesde hagedis, zoo genoemd naar stella (ster), wegens
d. lichtgekleurde vlekken, waarmee haar vel
als bezaaid is. d. Rechtsgeleerden, die 't bedrog
en d. k wade trouw der schuldenaren vergeleken met 't veronderstelde venijn v. dit dier,
verklaarden diegenen schuldig a. stellionaat,
welke door listige streken 't vertrouwen v.
anderen belaagden. In 't Romeinsche recht was
stellionaat d. naam, a. alle bodrog gegeven,
dat in 't aangaan v. overeenkomsten werd
gepleegd en dat niet als misdrijf werd gestraft.
Stellionaat werd toen niet als een eenvoudig
bodrog aangemerkt; 't was een bijzonder misdrijf, dat, hoewel d. strafwet er niet in voorzag,
niet ongestraft bleef; als d. beklaagde een
Plebejer was, werd hij gewoonlijk tot arbeid
in d. mijnen verwezen, en tot verbanning voor
bepaalden tijd, zoo hij Patricier was. In 't oude
Fransche recht werd stellionaat met geldboete,
verbanning en geeseling gestraft on in alle
gevallen waren zij, dio zich schuldig hadden
gemaakt a. stellionaat, a. lijfsdwang onderworpen.
Thans is stellionaat een zuiver burgerli*
nzisdriff, indien men 't zoo noemen mag. In
art. 711 v. 't Wetboek v. Burgerlijk e Rechtsvordering nl. leest men: „Er bestaat stellionaat, wanneer men een onroerend good, waarvan men weet d. eigenaar niet to zijn, verkoopt of door onderzetting verbindt; voorts
wanneer men met hypotheek bezwaarde
goederen als vrtj aanbiedt of minder hypotheken opgeeft dan die, waarmee die goederen
bezwaard zijn".
't Misdrijf v. stellionaat kan derhalve nooit
aanleiding geven tot crimineele of correctioneele vervolgingen. d. Gevolgen v. 't begaan
daarvan zijn eenvoudig:
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10. Dat d. schuldenaar, die stellionaat gepleegd heeft ten nadoele v. een der schuldeischers, die zich tegen d. boedelafstand vorzet,
niet tot dien afstand wordt toegelaten,
20. dat lijfsdwang daarvoor plaats heeft en
80. dat d. schuldenaar, schuldig verklaard a.
stellionaat, niet tot d. rehabilitatie wordt
toegelaten.
Steltloopers of moerasvogels (Grallatores)
(d.) maken een orde uit in d. klasse der vogels.
ZU onderscheiden zich v. andere vogels, doordien hun scheenen, evenals 't ondetste gedeelte der dijen en 't loopbeen, uitermate
verlengd zijn en naakt, terwUl hun teenen
of vrij Of door zwemvliezen vereenigd zijn.
d. Meeste bezitten bovendien een vrij langen
snavel en een lange hals. Vele steltloopers
zijn bijzonder hoog op d. pooten, o. a. d. flamingo's en d. reigers en, in vergelijking met d.
grootte v. 't lichaam, d. soorten v. 't geslacht
Itimantopus en d. kluiten. Eenige hebben verbazend lange snavels, o. a. d. snippen en d.
wulpen. d. Meeste dozer vogels leven in d.
nabijheid v. rivieren of moerassen, waar zij
hun voedsel vinden; een enkel geslacht, nl.
dat der flamingo's, zwemt even goed als een
zwemvogel. d. Orde der steltloopers -omvat
vijf familitin, die der trapgansachtigen, der
plevierachtigen, d6r reigerachtigen, der snipachtigen en der waterhoenders.
Stelzhamer

(FRANS), een Oostenrijksch

volksdichter, gel). 29 Nov. 1802 in 't dorp
Groszpiesenham bij Ried. Hij dichtte in 't
Opper-Oostenrijksche dialect en overl., na een
zwervend leven, 14 Juli 1874 to Henndorf, bij
Salzburg. Ztjn voorn. werken zijn: „Lieder in
obderennscher Mundart" (3 dln, 1837—'68);
„Prosa" (3 dln, 1845); „Heimgarten" (2 dln,
1846); „Jugendnovellen" (2 din, 1816—'53);
„Politische Lieder" (1848); „Gedichte" (1855);
„Liebesgurtel" (1876); en ,,Ausgewahite Dichtungen" (4 din, 1884). — Zie Engl, „Frans
Stelzhamer" (1874).
Stelzner (ALFRED WILHELM), een Duitsch
geoloog, 20 Dec. 1840 to Dresden geb.; hij
ontving zijn opleiding a. d. polytechnische

school zUner geboorteplaats en a. d. bergacademie to Freiberg, waaraan hij in 1866 als

leeraar en inspecteur verbonden word. In
1871 als hoogl. in d. rnineralogie en geologie
n. d. hoogeschool to Cordova in d. Argontijnsche republiek vertrokken, keerde hij drie
jaar later naar Freiberg terug, waar hij sedert
vooral d. geognosie onderwees. Hij schreef o. a.:
„Beitrage zur Geologie und Palaontologie der
Argentinischen Republik" (1885; met anderen)
en „Die Lateral sekretionstheorie und ihre Bedeutung fur das Pribamer Ganggebiet" (1889).

Stem. Men geeft d. naam stem a.'t geluid,
dat d. mensch en d. hoogere dieren kunnen
voortbrengen door d. lucht•met eenige kracht
door 't strottenhoofd to drijven. 't Strottenhoofd is voor 't voortbrengen v. geluid door
een luchtstroom, die tegen d. stembanden
aangedreven wordt, bUzonder geschikt en kan,
door zJn mechanische inrichting on d. spieren, die er zich a. bevinden, d. noodzakelUke
wUzigingen ondergaan, die voor d. klank d.
hoogte en d. intensiteit v. 't stemgeluid gevorderd worden. 't Spreken, een vermogen,
dat d. mensch alleen bezit, bestaat in't wijzigen v. 't stemgeluid door d. deelen, die boven
't strottenhoofd gelegen zijn en tuss. welke
d. in trilling gebrachte luchtstroom gedreven
wordt, narnelP door d. keel, d. mond, 't gehemelte, d. neusholte, d. tong. d. tanden on d-.
lippen. 't Wtjzigen v. 't geluid door d. invloed
dozer deelen wordt articuleeren genoemd.
,
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d. Stem is 't middel, waardoor d. meeste
zoogdieren en d. vogels zich met elk. in gemeenschap stellen bij hun gezelligsamenleven
of wanneer zij gedurende d. bronsttijd d. geslachtsvereeniging zoeken. d. Spraak is voor
d. mensch 't snelste en 't geschiktste middel
v. mededeeling en gedachtenwisseling. d. Zang
is slechts een gewijzigd en volgens zekere
wetten voortgebracht stemgeluid, waardoor
een reeks tonen ontstaat.
d. Organen v. d. menschelUke stem bestaan
uit drie afdeelingen, namelUk 1°. d. werktuigen, die d. lucht door 't strottenhoofd drU yen
(d. longen met d. borstkas), 20. 't strottenhoofd, waarin d. lucht, die uit d. longen
omhoog gevoerd wordt, door d. stembanden in
trilling gebracht wordt, en 3°. 't verlengstuk
v. 't gel uid voortbrengend orgaan, waartoe alle
boven 't strottenhoofd gelegen deelen gebracht
worden (d. keel-, d. mond- en d. neusholte).
MUller heeft vooral talrijke proeven omtrent
't ontstaan v. d. stem genomen en bewezen,
dat 't geluid in 't strottenhoofd evenals in
tongwerktuigen wordt voortgebracht. Uit zijn
onderzoekingen is tevens gebleken, dat d. stem
in 't strottenhoofd door d. onderste stembanden
wordt gevormd en dat d. daarboven gelegen
deelen bijdragen tot versterking v. 't stem-

geluid en tot 't vormen v. 't eigenaardige
timbre der stem.
Bij 't spreken is 't register der gebruikt
wordende tonen zeer beperkt en gaat dit niet
boven een half octaaf; maar bij 't zingen kan 't
een veel grooteren omvang bereiken. Een middelmatig ontwikkeide stem heeft ongeveer
twee tot twee en een half octaaf. Geoefende
zangers verkrijgen een veel grooteren omvang,
tot 3 en 3'/2 octaaf. Ofschoon d. stem zich zoowel in 't voortbrengen v. hoogere als v. lagere
.tonen een weinig kan ontwikkelen, bestaan er
toch een aantal tonen, die a. elke stem bepaald
eigen zijn, afhankeltjk v. d. bouw v. 't strottenhoofd, d. mond-, d. neusholte enz. Naar d.
hoogsten en d. laagsten toon, dien een bepaalde
stem kan voortbrengen, verkrtjgt zij d. naam

of sopraan. d. Laagste
toon v. 't register der menschelijke stem ontstaat door 160 trillingen in een seconde, d.
hoogste door 2048 trillingen in denzelfden tijd.
d. Bas, d. baryton en d. tenor zijn vooral a.
't mannelijk geslacht eigen, d. alt en d. sopraan
zijn vrouwenstemmen. Vroeger worden dikwUls knapen gecastreerd, waardoor d. ontwikkeling v. 't strottenhoofd belemmerd wordt,
om zoodoende 't zingen v. een sopraan met al
d. kracht der mannelijke ademhalingsspieren
mogelUk to maken. Overigens is 't register
der mannelijke stem steeds lager dan dat der
vrouwelUke, maar 't is goon zeldzaamheid bij
vrouwen eon tenor-stem aan to treffen.
Op jeugdigen leeftUd komen d. mannelijke
en d. vrouwellike -stemmen overeen. Eerst
tUdens d. puberteit heeft d. ontwikkeling v.
't strottenhoofd plaats, waardoor d. stem haar
eigenaardig karaktor en haar omvang verkrUgt.
d. Wtjzigingen v. 't timbre der stem, d. borststem en d. falsetstem, d. beldere en d. dodo
stem, zijn wat wezen en haar oorzakelUke
verhoudingen betreft weinig bekend en d.
verklaringen. die men ervan geeft, grootendoe's veronderstellingen. Dezelfde persoon kan
willekeurig met een heldere of met een dofle
stem spreken en zingen of zich bU 't voortbrengen v. even hooge tonen zopwel v. d.
borst- als v. d. falsetstem bedienen. d. Helderheld of dofheid v. d. stem hangthoogst waarSchijnIUk meer v. veranderingen in d. monden d. neusholte of dan v. wUzigingen in d.
bas, baryton, tenor, alt
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toestand v. 't strottenhoofd. 't Onderscheid
tuss. borst- en falsettonen moet daarentegen
in verschill. verhoudingen v. 't strottenhoofd gezocht worden. 't Borstgeluid is dat
der gewoonitjk gebruikt wordende stem, zoowel bij 't spreken als bij 't zingen, en kenmerkt zich door een vol en klinkend geluid,
waarbij d. borstwand meetrilt, wat men door
d. hand op zijn eigen borstkas te leggen
gemakkelijk kan waarnemen. d. Falsetstem,
welker ontstaan men op verschill. wijzen verklaart, onderscheidt zich door een zacht en
fluitend geluid, waarbij d. borstwanden niet
merkbaar trillen en welks voortbrenging veel
minder inspanning kost dan 't voortbrengen
v. 't borstgeluid.
d. Stem wordt gewoonitjk gevormd bij d.
uitademing, ofschoon 't voortbrengen v. geluid
ook geclurende d. inademing kan plaats hebben.
d. Drukking v. d. lueht bij d. gewone uitademing is niet voldoende om eon geluid voort
to brengen; daartoe wordt een veel grootere
drukking vereischt.
Stem- of Kiesrecht ('t) is d. bevoegdheid, a. d. leden eener vereeniging toegekend,
door eigen stem en vrije keus d. aangelegenhedon dier vereeniging mee to bepalen
en vast to stellen. Inzonderheid echter duidt
men er mee a. 't recht, door vrije keus afgevaardigden voor 's lands gemeentelijke, gewesteluke of staatsvertegenwoordiging to
kiezen, welk recht wordt toegekend a. d.
ingezetenen v. een staat, voor zoover dezen
a. bij d. wet gestelde eischen voldoen. Zie
Kiesrecht.
Stempel noemt men in d. eerste plaats

't merk, dat op een voorwerp gedrukt is, om
d. identiteit daarvan to bewijzen on vervalsching to voorkomen. Uit 't veelvuldig gebruik v. zulke stempels ontstond in 't maatschappelijk leven d. gewoonte, zekere handelingen alleen op gestempeld papier to verrichten ; vandaar d. verschill. soorten v. zegels,
waarvan d. eer der uitvinding door vreemde
schrijvers gewoonlijk a. d. Hollanders toegeschreven wordt, hoewel die belasting in
Frankrijk, Belgie, Engeland en Duitschland
evenzeer gebruikeligt is.
Voor ons land is d. zegelbelasting 't eerst
ingevoerd bij plakkaat v. 13 Aug. 1624 (groot
placaatboek I. blz. 1994) om d. middelen to yinden : „tot weeringe v. d. geweldige invasie, die
d. Spaignaerden met heure adherenten op deze
landen voorhebbens zijn to doen ende daartoe
machtige legers bij d. hand hebben, alomme
op d. frontieren omme deselve onder heure
slavernije ende gewelt to drucken." Doch d.
Staten beroepen zich in datzelfde plakkaat op
voorbeeld v. „eenige nabuyr-koningen ende
potentates''. 't Is echter onzeker of dit voorbeeld alleen ziet op d. invoering v. 't zegel
zelf als eon middel om d.deugdeltjkheid eener
akte to verzekeren, vanwege d. „onseeckerheyt die uit vele geschriften, soo notariael
als anderen, dagelijcks voorvalt, daer door
deselve goede ingesetenen oock in vele ende
dikwijls seer quellige processen vervallen",
dan wel op d. heffing eener belasting te dier
oorzake. Hoe 't zij, doze eerste ordonnantie
op 't „kleyn-zegel" is door vele andere gevolgd, waarbij dit vruchtbare rniddel steeds
verder uitgebreid en tot hooger opbrengst
opgevoerd is. Zoo had 't zegel oorspronkelijk
ongeveer dezelfde bestemming als d. registrade in lateren tUd, hoewel op andere wijze.
Later zijn onder dezen eenen naam een
menigte verschill. belastingen begrepen. 't
Handelszegel is een belasting op d. voort-
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brenging. 't Formaatzegel on 't proportioneeI
zegel is in vele gevallen een belasting v.
't vermogen. 't Zegel op d. dagbladen en ttjdschriften, is in 1871 afgeschaft.
Stempel, Zie Stamper.
Sternpelsnij.kunst
wordt genoemd d.
kunst figuren en letters in stempels to snijden. Daartoe wordt zacht staal genomen,
dat dan, nadat erin gesneden is, wordt gehard.
Al naar d. behoefte, worden d. figuren en
letters op d. stempel in relief gehouden of wel
ingesneden. d. Oudste proeven v. stempelsniikunst leveren d. Grieksche munten, op welke
soms d. figuren zeer ruw in relief, sours echter
ook ingedrukt, met een stempel in relief, voorkomen. d. Stijl dier munten hield gelijken tred
met d. kunstontwikkeling der Oudot'. Slechts
v. enkele antieke stempelsnijders is d. naam
tot ons gekomen (vergelijk Raoul Rochette,
„Sur les gravures des monuments grecs").
Waarschijnlijk waren d. graveurs v. steenen,
wier techniek zoo na verwant is a. die der
stempelsnijders, d. eigenlijke vervaardigers dier
muntstempols, die v. staal gemaakt werden
of v. brons, dat men als staal wilt to gloeien.
Griekenland was ook in dit opzicht Rome's
leermeester. d. Oudste Romeinsche munten
waren in brons gegoten en v. grooten omvang.
Tegen 't einde der republiek echter gebruikte
men reeds d. stempelpers. Van d. to Rome
geslagen munten zijn die uit d. tijd v. Augustus d. fraaiste; later openbaarde zich ook hierin
't. verval der kunst. d. Overhang v. d. laatste
Romeinsche en Byzantijnsche munten tot d.
Karolingische is zeer geleidelijk. d. Oorkonden
v. keizers en pausen zijn d. oudste bewijzen
der zegelstempels, waarbij men soms zeer rijk
versierde en zorgvuldig bewerkte aantreft. d.
Munten daarentegen bleven er nog lang barbaarsch uitzien. Eerst in d. 12e eeuw bespeurt
men in d. Europeesche munten een streven
naar behagelijker vormen. d. Fransche tournois
on d. Florentijnsche leliegulden werden met
't geld der Venetiers on Pisaners 't rneeat
bekend on als voorbeelden nagevolgd. d. Gouden munten v. keizer Frederik II vertoonen
voor 't eerst weer eenige sporen v. navolging
der antieken, maar bleven lang zonder navolging. 't Rijke Vlaanderen en Brabant
mochten zich in d. 14e eeuw op fraaie munten
beroemen. d. Antieke munten werden allengs
weer 't voorbeeld voor d. nieuwe stempelsnijders on in Italie voornamelijk stonden
kunstenaars op, die zich hierin grooten naam
verwierven. Velen onder hen waren tevens
beeldhouwers. d. Steensnijkunst, door de Medici
zoo geliefd, vermeerderde nog hun aantal en
a. deze zijde der Alpen waren 't voornamelijk
d. keizers Karel IV on Maximiliaan I, die deze
kunst aanmoedigden, welke voornamelijk door
d. goudsmeden werd beoefend. In Duitschland
en Vlaanderen vormden zich gilden, die haar
aankweekten ; men stempelde echter niet zoo
zeer, maar sneed meer in fijn en hard bout
of in speksteen en goot dan in metaal af. d.
Italiaansche stempelsnijders voerden door hun
voortgezette studio der antieken, wier gesneden steenen zij vaak bodriegelijk nabootsten, d. kunst tot een groote hoogte op. In
verschill. steden vormden zich scholen. wier
geschiedenis voor d. kennis dier kunst allerbelangrijkst is. Met d. Italianen wedijverden
d. Franschen, die echter reeds onder Frans I
in een zekere gezochtheid on in d. liefhebberij
der „difficultes vaincues" vervielen, welke
ondanks d. leerstellingen der „Academie des
inscriptions" tot op onzen tijd hebben voortgeduurd. d. Groote Bazin, die in 't begin der
12
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rageering v. Lodewijk XIV d. wereld met zgn
medailles verheerlUkte, vond nauweltjks eon
waardig navolger. In d. kunst v. medailles
en munten slaan waren d. Franschen reeds
vroeg meesters en zU ztjn dat nog heden. In
Duitschland, Nederland en elders bloeide d.
stempelsnUkunst vooral in d. 17e eeuw. d.
Nederl. munten en penningen v. dien tUd zijn
soms ware kunststukken v. uitvoerigheid en
modele. Wat teekening en compositie betreft,
kunnen ztj echter niet met d. Italiaansche
of Fransche vergeleken worden. In d. loop
der 18e eeuw ward hier to lande, wat d. techniek betreft, nog altijd goad gewerkt, maar
't artistieke karakter der penningen verried d.
wansmaak, die ook in andere opzichten
heerschte. Onder d. oudere Nederl. stempelsnijders 'women wtj hier slechts: Johannes
Lutma (1590-1669); Johannes Lutma, d.jonge,
(1629-85); J. Loon', die onderscheidene gedenkpenningen op d. over winningen v. prins Frederik Hendrik been vervaardigd; A. Van der
Willigen, die dezelfde onderw.erpen behandelde; Jurriaan Pool, die d. inwijding v. 't
Amsterdamsche stadhuis door een uitvoerige
medaille ♦ ereenwigde (1655) en vroeger eon
gedenkpenning op M. Harpertz. Tromp yen
vaardigde; Muller (doopnaam onbekend), die
leefde tijdens d. heldendaden v. Tromp, d.
Ruyter, Piet Hein, Heemskerk, Van Galen
en Evertsen, wier grootheid hij in metaal
vereeuwigde; Cnristoffel Adolfszoon, met
zijn vier gedenkpenningen op De Ruyter
(1666—'76); Pieter v. A beele, wiens fraaie
medaille op Amsterdam (1650) v. veel talent
getuigt; Jan Boskam, die d. stempels graveerde voor d. gedenkpenningen op d. vrede
v. Rijswijk en op Willem III; Jan en Maarten
Smeltring, die vooral voor buitenlandsche
vorsten arbeidden; Jakob v. Dieshoeke, die
o. a. een v. d. gedenkpenningen op d. Nijmeegschen vrede graveerde; Maarten Holtzhey, een Duitscher v. geboorte, die to Amsterdam zeer verdienstelijk werkte (1730—'60);
en N. v. Swinderen, een niet onverdienstelijk
medailleur, die to 's-Gravenhage werkte in
d. eerste helft der 18e eeuw; nog eenige
anderen zetten, nadat d. gouden eeuw ook
v. daze kunst had uitgebloeid, wat 't technische betreft haar traditign niet onwaardig
voort. In d. tijd v. Napoleon I heeft vooral
Denon d. grondslag gelegd tot een herleving
v. dozen kunsttak, waarop in Frankrijk
ijverig is voortgebouwd en die ook in 't
buitenland merkbaren invloed heeft uitgeoefend, ofschoon in d. techniek d. hoogte,
welke d. stempelsnijkunst in vroegere eeuwen
had bereikt, nog niet is geiivenaard. In Nederland en Belgie" zUn er onder d. latere kunstenaars, die door .d. zinrijkheid hunner compositign on d. zuiverheid v. uitvoering der munten en penningen, met door hen vervaardigde
stempels geslagen, alien lof verdienen. Wij
herinneren slechts a. d. namen v. Adriaan
Bemme Jansz. en Johannes Bemme Adrzn.,
David van der Kellen (vader on zoos) en
Johan Philip van der Kellen, Johannes en
J. P. Schonberg, J. P. Monger, S. C. Elion,
M. C. de Vries ten onzent, gait* voor BelgiO a.
die v. Simon, de JOhottes, Braemt on Jakob
on Leopold Wiener.
Wie moor v. d. Nederl. stempelgraveurs en
hun werken weten wil, raadplege d. hoogst
belangrgke ruededeelingen, daaromtrent gedaan door Dr. J. J. Wap in 't tUdschrift
„Astrea" jaarg. IV en V (1854, 1855).
Stemvork (d.) is eon klein instrument,
dat dient om een bepaalden toon voort to
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brengen, met welke muziekinstrumenten gestemd kunnen worden. ZU bestaat uit een
stalen staaf, die in d. vorm v. een pincet gebogen is en v. een voetstuk voorzien. Men
doet haar trillen door een strijkstok langs
een harer beenen to strijken, door een barer
beenen tegen een hard voorwerp to stooten
of door snel een cylinder tuss. d. beenen door
to bewegen. d. ,Beenen, aldus uit hun evenwichtsstand gebracht, komen al trillende naar
dien stand terug, waarbtj ztj een voor elke
stemvork bepaalden toon doen hooren. d.
Toon wordt versterkt door 't instrument op
een kistje to plaatsen, dat a. een der niteinden open is.
Stenboak (MAGNUS, graaf), een beroemd
Zweedsch veldheer, 12 Mei 1664 to Stokholm
geb. Gesproten uit een geslacht, dat sedert d.
the eeuw d, koningen v. Zweden in 't veld of
in d. raadzaal diende, studeerde hij to Upsala;
liij ging in 1683 op reis en trad daarop in dienst
v. d. republiek der Vereenigde Nederlanden.
Van 1688 of streed hij hier in d. oorlog der
Bondgenooten tegen Frankrijk onder d. markgraaf v. Baden on d. graaf v. Waldeck. Hij
onderscheidde zich zoodanig door ztjn dapperheid, dat hij in 1697 . als kolonel v. een Duitsch
regiment in dienst v. zijn vaderland ward
opgenomen. Hier vond hij onder Karel XII
ruimschoots gelegenheid om zich naam to verwerven. HU nam deel a. d.meeste oorlo gen v.
dien koninkltjken veldheer, was reeds in 1700
in d. slag v. d. Narva generaal-majoor on kreeg
na dien slag d. last Ingermanland v. vijanden
to zuiveren. Gedurende d. inval der Zweden
in Polen bleef hij bij 't hoofdleger; na d. slag
v. Klissow (19 Juni 1702) ward hij vooruit gezonden om een brug over d. Weichsel te slaan.
'Ten Karel 30 Juni Krakau bezet had, ward
STENBOCK gouverneur v. die stad en hij maakte
zich in die betrekking vele vijanden, daar hij
in d. grafplaatsen der R.-Kath. kerken naar
verborgen schatten liet zoeken. In 1703 moist
hij met veel overleg een transport v. vuurmonden on rekruten door 't vijandelijke land
to geleiden. Drie jaar later volgde hij Karel XII
naar Saksen en daarop weed hij tot stadhouder
v. Schonen benoemd. Terwijl Karel XII nu
in Rusland was gevallen, maakte Frederik IV
v. Denemarken daarvan gebruik om een inval
in Zweden te doen. STENBOCK stelde zich a.
't hoofd v. 8000 oude soldaten on 12000 rekruten on bracht d. Denen 11 Mrt 1710 een geduchte nederlaag toe bij Helsingborg, zoodat
zij zich in allerig weer moesten inschepen.
In 1712, terwtjl d. Saksers, Russen on Denen
Straalsond belegerden, voerde d. toen tot veldmaarschalk benoemde STENBOCK eon nieuw
lager n. Pommeren om eon afleiding ten gunste der belegerden to maken. HU sloeg d.
Denen on Saksers 20 Dec. bij Gadebusch,
rukte daarop Holstein binnen en legde 9 Jan.
1713 d. onbevestigde stad Altona in d. asch.
Daze nuttelooze wreedheid moest hij later
duur betalen. Hij word door een groote overmacht aangevallen on verplicht onder d. kanonnen der kleine vesting Tonningen terug
to trekken. Hier ward STENBOCK geheel ingesloten en gebrek a. munitie noodzaakte hem
tot d. capitulatie. d. Vrtje aftocht, dien hij bedong, ward afgeslagen en na verschill. onderhandelingen moest hij zich 16 Mei met Nina
12000 man overgeven. HU zelf ward n. Kopenhagen vervoerd on tot straf voor d. brand
v. Altona on voor een mislukte poging tot
ontvlucbting in 't fort Frederikshaven in zeer
strenge gevangenschap gehouden, waaruit d.
dood hem 23 Febr. 1717 verloste. STENBOCK
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was een veldheer v. groote talenten en stond
bij Karel XII in hooge achting, hoewel hij
niet altijd d. veroveringsplannen v. dezen
laatste goedkeurde en zijn inzichten vrijmoedig durfde uiten. Zie „Memoires concernant le comte de Stenbock" (1745), Limiers,
,Histoire de Suede sous le regne de Charles
XII" (1721), en „Stenbock's leven" door Laenborn (176:5).
d. Geschiedenis v. zijn lijden werd door
hem op stukjes papier geschreven en in een
kist met dubbelen bodem verborgen, die in
't bezit v. zijn zoon kwam. Die geschiedenis, in roerenden Stijl geschreven, werd in
1773 openbaar gemaakt in LOnborn, „Anekdoten von beruhmten and ausgezeichneten
Schweden".
Stendal, een stad in d. Pruis. prov. Saksen, regeeringsdistr. Maagdenburg, a. d. Uchte,
een linkerzijrivier v. d. Elbe, met 19 000 inw.
Zij was vroeger d. hoofdstad v- d. Altmark en
heeft een in d. 15e eeuw gebouwden dom en.
4 andere kerken, een synagoge, een gymnasium, een hoogere burgerschool voor meisjes,
een weeshuis en een gedenkteeken voor d.
hier geboren archaoloog Winkelmann. — Zie
GOtze „Urkundliche Geschichte der Stadt
Stendal" (1873).
Steng. d. Masten der zeeschepen worden
verlengd door d. stengen en deze weder door
d. bram- en soms ook door d. bovenbramstengen. d. Stengen worden onderling onderscheiden door d. benamingen der masten, waarbij
zij behooren; alzoo heeft men d. voor-, d.
groote- en d. kruissteng. d. Stengen worden zijen achterwaarts gesteund door 't want. Twee
hoofdtouwen vormen een span; 't ligt met
een oog om d. top der steng; in ieder hoofdtouw is een jufferblok ingebonden; dergelUke
blokken bevinden zich op d. rand der mars
en door ieder paar blokken wordt een talreep
geschoven, waarmee 't want wordt aangezet.
Bovendien worden zij gesteund, achterwaarts
door d. pardoens, die onmiddellijk op 't boord
varen, en vooruit door d. stagen. d. Verbindingen v. d. mast met d. steng geschieden door
middel v. 't ezelshoofd, dat over d. top v. d.
mast is gelegd en een gat heeft om d. steng
door te laten. 't Onderste gedeelte v. d. steng
is besloten tuss. d. langs- en een der dwarszalings en steunt op d. twee eerstgenoemde
door middel v. 't slothout, dat dwars door
't slotgat in d. steng wordt gestoken. Op d.
steng ligt insgelUks een ezelshoofd, met een
gat, waar d. bramsteng doorheen gaat. d.
Bramstengen worden op geltjke wtjze als d.
stengen op haar plaatsen gehouden. 't Want
vaart onmiddellijk door gaten in d. dwarszalings en dient, met d. pardoens en d. bramsteng-stag, tot steun v. d. genoemde steng.
Ook worden d. bramstengen nog wel verlengd
door zoogen. schuifstengen, die achter tegen
d. bramstengen aanliggen.
Stengel (Caulis). In ruimeren zin verstaat
men onder d. naam stengel 't centrale gedeelte v. d. opwaarts groeiende organen der
plant. Evenals d. wortel is hij reeds in d.
kiem der een- en tweezaadlobbige gewassen
aanwezig (zie Zaadlobben), hoewel men niet
in staat is d. grens tuss. beide organen aan
te geven, vOOr zij een verder ontwikkelingstijdperk zijn ingetreden. Slaat men d. kieming
v. een tarwekorrel gade, dan ziet men, dat
onder gunstige omstandigheden een bleek
steelvormig lichaampje voor d. dag komt, dat
ten hoogste met talrijke fine haartjes bezet
is en terstond in d. grond dringt.Eenigen tijd
later komt een groenachtig orgaan voor d.
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dag, dat naar boven streeft en een of twee
duidelUke stengelbladen draagt. Eerstgenoemd
lichaampje stelt ons d. wortel, laatstgenoemd
d. stengel voor. d. Stengel onderscheidt zich
dus v. d. wortel en door d. richting, waarin
zijn groei zich openbaart, en door d. bladeren,
welke h(j draagt. Groeit d. stengel nu verder,
dan streeft hij 't eerste blad of paar bladeren
voorbij en, tot een zekere hoogte voortgegroeid
ztjnde, brengt hij een nieuw blad of een paar
bladeren voort. Doze reeks v. verschijnselen
herhaalt zich binnen een kort tijdsverloop
eens of tweemaal, in d. regel zoo lang tot d.
bloeitijd daar is, die a. d. groei der vegetatieve organen gewoonlijk voor een tijd lang
paal en perk stelt. Aan een volwassen stengel
kan men dus een zeker aantal leden (internodia)
onderscheiden, waaronder men die gedeelten
v. d. stengel verstaat, welke tuss. d. plaatsen
v. aanhechting v. op elk. volgende bladeren
of paren bladeren worden aangetroffen. Zijn
deze plaatsen v. dien aard, dat d. grenzen
der stengelleden daardoor duidelijk worden
aangegeven, zooals bij d. halmen der grassen,
dan noemt men ze knoopen (nodi). Juist op d.
hoogte dezer knoopen en wel in d. oksels der
bladeren, d. i. in d. hoek, welke d. bladeren
met d. stengel vormen, heeft d. stengel 't
vermogen zich te vertakken of nieuwe assen
voort te brengen, welke op haar beurt weer
dezelfde eigenschapppen bezitten. Herhaalt
zich een dusdanige vertakking meermalen,
dan noemt men d. bijassen der eerste orde
takken (rami), die der tweede, derde en
volgende orde twifgen (ramuli). 't Geheele tot
een en dezelfde as behoorende deel der plant
heet men loot en deze doet zich in haarjeugd
weer voor in d. gedaante v. knop (gemma). d.
Knoppen of oogen zijn dus voortzettingen v.
't centrale gedeelte der plant of zijassen in
nog onontwikkelden toestand, daar d. stengelleden zeer kort zijn en dientengevolge dicht
op elk. liggen (zie Knoppen). BU d. uitbotting
der knoppen worden d. stengelleden langer
en zoo vorint zich, terwijl d. bladeren uit
elk. wUken, d. bebladerde loot of tak. Worden
d. stengelleden niet langer, dan zetten zij zich
in horizontals richting uit en d. bladeren
schijnen hierdoor uit een punt of wel uit
concentrische kringen te ontspringen, zooals bij
d. Weegbree (Plantago) en d. Sleutelbloem (Primula). Met betrekking tot d. onderaardsche, op
wortels gelUkende stengels, die zich onder
drie hoofdvormen voordoen, nl. als bollen
(bulbi), knollen (tubera) en wortelstok (rhizomata),
verwijzen wij naar d. art. Bol, Knollen en
Wortel.
Wat d. bovengrondschen of bebladerden
stengel betreft, deze komt onder verschill.
vormen voor, waarvan d. voornaamste in d.
beschrijvende plantkunde met afzonderlijke
namen bestempeld worden. Hier dienen vermeld d. palmtronk, d. stam, d. halm en d.
kruidachtige stengel.
Palmtronk (caudex) noemt men d. enkelvoudigen, door bijwortels in d. grond bevestigden
en in een enkelen, grooten, eindelingschen knop
uitloopenden houtigen stam der Palmen en
Boomvarens. Hij is oorspronkelijk altijd enkelvoudig, maar brengt in sommige gevallen op
gevorderden leeftijd takken voort a. zijn top (zie
Palmen en Boomvarens).
d. Houtige stam der tweezaadlobbige planten, die door een hoofdwortel en bijwortels
in d. grond bevestigd is en zich in takken en
twijgen verdeelt, beet stam (truncus). Hij is
booinachtig (trunc. arboreus), indien hU eerst
op een weer aanzienlijke hoogte boven d.
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grond takken voortbrengt, die dan, nadat ztj
zich weer in twijgen gesplitst hebben, d.
kroon v. d. boom helpen vormen, of -tweeterachtig (trunc. fruticosus), dat wil zeggen, v. d.
grond of vertakt, geltjk btj onze boasters 't
geval is (verg. d. art. Hout en Schors).
d. Stengel der grassen, die v. ringvormige
knoopen voorzien is, noemt men halm (culmus).
Meestal is htj inwendig hol en a. d. knoopen
v. tusschenschotten voorzien, soms echter,
zooals bij d. mars en 't suikerriet, met een eelachtig merg gevuld. Boomachtig is d. halm
btj sommige tropische grassen, bijv. bij 't
bamboesriet.
Tot d. kruidachtigen stengel (caulis) of
stengel in engere beteekenis brengt men
alle bovengrondsche centrale organen, die
slechts ten deele of in 't geheel niet houtig
worden en in d. regel slechts Con jaar duren.
Bij uitzondering kan ook d. kruidachtige
stengel door zijn grootte een boomachtig
uiterljjk erlangen, zooals bij d. banaan (Musa)
en wonderboom (Ricinus) 't geval is.
Is d. doorsnede v. d. stengel massief,
dan heat hij dicht (c. solidus), vertoont htj
inwendig een holte, dan noemt men hem hol
(c. fistulosus). Btj d. grassen en schermdragende
planten is daze holte door tusschenschotten
afgebroken. d. Stengel is in d. regel moor of
minder rechtstandig (c. erectus), soms heen- en
weer gebogen (c. flexuosus), overhangend (c. nutans), knikkend (c. cernuus), opstfnend (c. adscendens) of liggend (c. decumbens). Brengt d.

neerliggende stengel a. zijn onderztjde wortels voort, die in d. aarde dringen, dan heat
htj kruipend (c. repens), zooals bij d. aardbezien.

Stengels, die to zwak zijn, om zich opgericht to houden, klimmen dikwijls langs voorwerpen, die hen omgeven, on dat wel op twee
verschill. wtjzen. d. Windende stengel (c. volubilis) slingert zich spiraalsgewtjs om andere
planten, steunsels enz. en brengt hoegenaamd
geen hechtwortels voort. Doze spiraal nu
loopt bij verschill. planten niet altijd in dezelfde richting. Nu eons is die richting rechts,
als bij d. hop, dan weer links, als bij d. haagwinds. Klimmend (c. scandens) noemt men
een stengel, die met behulp v. deelen, welke
daartoe btjzonder zUn ingericht, langs d. voorwerpen ztjner omgeving naar boven
't Klimop bljv. klimt met behulp v. hechtwortels; d. tofinstok en vele andere gewassen
klimmen door middel v. ranken en weer
anderen met behulp v. doornen.
d. Omtrek der meeste stengels is roirond.
Hierop bestaan echter uitzonderingen, die dikwijIs ons in staat stollen, om d. natuurl. fam.
eener plant to bepalen, alleen afgaande op d.
vorm v. d. stengel. Zoo vindt men btj d.
natuurl. fam. der lipbloemige planten (Labiatae)
een vierkanten, MI die der cypergrassen (Cyperaceae) een driekanten stengel. Overigens ztj
vermeld, dat een dwarse doorsnede ons d.
omtrek gemakkelijk doet zien.
d. Vorm, waaronder stengels on stammen
en -dus ook d. takken zich vertoonen, is meestal
die v. eon cylinder of, daar d.jongere stengelleden een kleinere middelltin hebben dan d.
oudere, eigenitjk die v. eon zich verlengenden
kegel. Bij d. cactusplanten, wier vleezige
stengelmassa uit d. bladeren gevormd is, die
met d. stengel ineengesmolten zip, is htj nu
eons kogelrond (c. gtobosus), dan eons zuilvormig (c. prismaticus), dan weer plat of bladachtig (c. foliaceus).

d. Stengel is Of enkelvoudig (c. simplex), d. i.
htj draagt goon btjassen; of we), al naar d.
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verschill, graden v. vertakking, vertakt (c.
ramosus) of seer vertakt (c. ramosissimus). W at
hun richting betreft zijn d. takken : rechtstandig (rami erects), als btj d. Italiaanschen populier,
of uitstaande (r. patentes), als btj d. iep, wanneer d. takken een hook v. 20°-30° met d.
stengel maken. Is die hook 45° groot, dan
noemt men d. takken uitgespreid of ver uitstaande (r. clitaricati s. patentissimi), ale btj d.
sparren; staan ztj onder een rechten hook,
dan heeten d. takken neergebogen (r. deflexi),
zooals bij d. berk, of overhangend (r. penduti),
als btj d. treurwilg. Door dit verschil in richting
der takken wordt 't uiterlijk aanzien der boomen hoofdzakeltjk bepaald.
Stenographie is d. kunst 't gesproken
woord getrouw weer to geven door middel
v. letterteekens, korter dan die v. 't gewone
schrift, on door verkorting ook v. woord on
volzin. Zij is voornamelijk uitgevonden met
't doel redevooringen op to teekenen. In 't
gewone leven kan zij evenzeer v. nut zijn.
Voor 't maken v. aanteekeningen en v. uittreksels v. boeken bedienen velen zich met
voordeel v. dit verkort schrift. Voor algemeen
schriftelijk verkeer echter is daze kunst v.
weinig waarde, vooral omdat 't getal stelsels
v. stenographie, thans in gebruik, legio snag
genoemd worden.
d. Stenographic, dagteekent v. voor Christus'
geboorte. Zij word uitgevonden door een vrtjgelaten slaaf v. Cicero, Marcus Tullius Tiro.
In d. vierde eeuw reeds treft men scholen
voor stenographie aan. d. Stenographie ward
bij d. Romeinen gebruikt om d. verhooren
der martelaars op to teekenen. Leerredenen
v. kerkvaders werden door snelschrijvers
teruggegeven. Hun hulp word ook ingeroepen
bij kerkvergaderingen, disputati6n en rechterlijke colleges.
Ook bij d. Grieken vond men in d. 3e en
4e eeuw stenographen.
d. Tironische noten zijn door verscheidene
geleerden met good gevolg opgespoord ; vooral
a. d. beroemden paleograaf Ulrich Kopp heeft
men d. kennis der Romeinsche en der Grieksche noten to danken.
In d. 10e eeuw ging zoowel d. Romeinsche als d. Grieksche tachygraphie geheel
verloren en verder hoort men v. die kunst
niets tot a. 't einde der 16e eeuw. In Engeland ontstond in 1602 d. nieuwe stenographie. Verscheidene stelsels volgden elk. 't
Eerste was v. John Willir. Onder d. oudere
stelsels bekleedt dat v. Mason en v. Taylor
een eerste plaats. Thans is in Engeland 't
meest in gebruik 't systeem v. Isaac Pitman,
waarvan ook een toepassing op d. Nederlandsche taal bestaat.
't Eerste stelsel v. stenographie, in Frankrijk met goed gevolg in praktijk gebracht, is
dat v. COULON DE THEVENOT (1778). Daarop
volgde BERTIN (1792) met een toepassing v.
't Engelscho systeem v. Taylor op d. Fransche
taal. Onder d. bests stelsels behooren nog
genoemd to worden die v. And MARTIN, V.
HIPPOLYTE PRtVOST (18'28), V. L. P. GUENIN
(1879) on v. d. broeders DUPLOYE (1860—'67).
Al daze stelsels on ook die, welke sedert
1679 in Duitschland werden uitgegeven, o. a.
door Mosengeil (1796) en Horstig (1797), behooren tot d. zoogen. geometrische school,
wier teekens ontleend zUn a. 't kruis on
d. cirkel. F. X. GABELSBERGER vond eon stenographie uit, wier teekens ontleend werden
aan die v. 't gewone schrift en die daarom
d. graphische school genoemd wordt. In 1834
zag zijn arbeid 't licht. Naast dit stelsel
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heeft d. meeste verspreiding gevonden dat
v. w. STOLZE (1841), tot dezeltde school behoorende en sedert verdeeld in drie richtingen, d. oude, d. midden en d. nieuwe
school. Een te 's-Gravenhage gevestigd Duitscher, H. L. WERY, heeft een toepassing
der methode Stoize (1889—'93) op onze taal
't licht doen zien en tracht dit stelsel voor
algemeen gebruik ingang te doen vinden.
Zoo heeft hij een vereeniging opgericht ter
beoefening dier stenographie, terwijl een
tweede vereeniging v. dezelfde school sedert
eenigen tijd werkzaam is. 't Stelsel v.
Gabelsberger is ook voor d. Nederlandsche
taal pasklaar gemaakt, eerst door J. B. RIST.
STA P in 1869 en nu onlangs door J. SCHWAB.
Tot d. voorn. nieuwere Duitsche stelsels
behooren die v. Arends, Volten, Roller, Faulmann, Lehman, Merkes en Schrey. Aan concurrentie ook op dit gebied ontbreekt't dus niet.
In andere landen, waar d. Duitsche taal d.
landtaal is, vindt men d. reeds genoemde
stelsels v. Gabelsberger of v. S6olze 't meest
in gebruik, o. a. in Oostenrijk-Hongarije, in
Saksen, in Wurtemberg, in Beieren en in 't
Duitsch gedeelte v. Zwitserland.
Ook in Rusland, in Zvi, eden, in Denemarken,
in Finland, in Italie en in Spanje wordt d.
stenographie beoefend. In d. Vereenigde Staten
vindt men haar in gebruik op handelskantoren en op spoorwegen, ofschoon, sedert d.
typewriter meer in zwang is gekomen, 't
getal handels-stenografen — die eigenitjk geen
stenografen in d. ware beteekenis zijn — is
afgenomen. Zelfs in 't Japansch Parlement
wordt d. stenographie toegepast.
Bij d. invoering der kunst en bij haar verdere ontwikkeling in ons land dient wat uitvoeriger te worden stilgestaan.
In 1673 gaf J. Reyner, koopman te Rotterdam,
een stelsel v. stenographie uit naar Shelton.
Dit systeem en d. stelsels v. Witsen Geysbeek (1827), H. Somerhausen en H. Bossaert
(1829) vindt men door Steger uitvoerig beschreven in 't „Panstenographicon", een tijdschrift, waarin d. stelsels v. alle volken zouden
worden medegedeeld, maar dat uit gebrek a.
deelneming reeds na d. 4e aflev. ophield te
bestaan. Nog werden sten. stelsels vervaardigd
door J. Gosens van Helderen, J. Bossuyt en
Witsen Geysbeek. In 1826 verscheen d. stenographie v. Dr. Somerhausen en v. J. Bossaert,
beide bekroond door 't Brusselsch Koninklijk
Genootschap „Concordia". Met deze stenographie nam d. heer H. L. TETAR VAN ELVEN in
1827 een proef in d. vergaderingen der StatenGeneraal, welke evenwel niet geslaagd is. Deze
ambtenaar V. 't Ministerie v. Binnenl. Zaken
had intusschen een stelsel vervaardigd, waarmede in 1849 door zijn eersten leerling, c. A.
STEGER, in d. Tweede Kamer redevoeringen
met goed gevolg werden opgeteekend. Dit
stelsel werd verbeterd uitgegeven, eerst in
1867, later in 1882, door genoemden directeur
der stenographische inrichting v. d. StatenGeneraal (vergel. 't art. Steger). 't Wordt sedert
1849 toegepast tot 't opteekenen v. d. redovoeringen in onze Staten-Generaal, met 't
beste gevolg. Van 1870 tot 1891 werd dit
stelsel onderwezen in een jaarlijkschen cursus, gegeven door Steger. Dit onderricht
voor iedereen, die 't mocht verlangen, heeft
opgehouden, en thans kunnen a. dien cursus
alleen deelnemen d. personen, die voldoen a.
zekere wetenschappelijke eischen, met name
d. doctoren in d. staatswetenschap, in d. rechtswetenschap en in d. letteren en degenen, die
eindexamen v. 't gymnasium of 't daarmede
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gelijk gestelde staatsexamen hebben afgelegd.
lndien deze leerlingen v. d. cursus a. d. voorwaarde v. bekwaamheid in d. stenographie
hebben voldaan, kunnen zij als volontair ter
verdere opleiding bij d. stenographische inrichting der Staten-Generaal worden geplaatst.
Ofschoon 't stelsel TETAR VAN ELVEN-5TSGER
sedert 1849 d. parlementaire vuurproef had
doorstaan en 't zeer to wenschen zou geweest
zijn, dat daarnaast geen andere systemen
zouden worden beoefend, om d. eenheid met
al haar voordeelen in ons land to bewaren,
begon omstr. 1885 ook in Nederland een beweging op 't gebied der stenographie, die sinds
vele jaren in 't buitenland zeer ten nadeele
v. d. kunst plaats vindt. Eerst verscheen v. d.
hand der heeren P. R. Goudschaal, kapitein,
on E. E. W. Bussmann, een Duitscher, stenograaf btj d. Oost-Frieschen Landdag, een
stelsel, ontleend a. Gabelsberger en a. Stoize.
Daarna volgde een „Nederl. Handelsstenographie" v. J. G. Dekker Jr. Toen kwam F.
De Haan met een toepassing v. I. Pitman's
Phonographie en verscheen d. op 't Nederlandsch overgebrachte stenographie v. Stolze
door J. L. Wery. Nog later gaf een notaris
op Java, J. De Bruyn, een Nederlandsch kortschrift ten beste.
Al die stelsels worden meer of minder beoefend, maar dat zij in d. praktilk voldoen is
nergens of nooit gebleken. Buiten onze parlementaire vergadering is er dan ook zeer weinig
gelegenheid om d. sneNchrijfkunst in praktijk
to brengen, vooral niet om daarin eenig middel
v. bestaan to vinden. Op handelskantoren is wel
hier en daar een stenograaf geplaatst, maar
dan worden hem ook andere eischen v. bekwaamheid gesteld, bijv. v. to kunnen correspondeeren in vreemde talen en kennis v.
handelszaken to bezitten, welke op zich zelf
staan on eigenlijk met d. stenographie niets
to maken hebben. In een klein land als 't onze
zal altijd waar ztjn, wat zelfs in groote rijken
moot erkend worden, dat bekwame stenografen iu d. vollen on eigenlijken zin des
woords zeldzaam gevonden worden. 't Eene
stelsel v. stenographie moge beter zijn dan
't andere, d. niet-wetenschappelijk gevormde
man zal evenmin ooit een goed tiguur als
stenograaf maken als zelfs d. ontwikkelde
persoon, die d. geheel bUzonderen aanleg, welke
voor 't vak vereischt wordt, mist.
Als middel v. algemeen schriftelUk verkeer
zou d. stenographie dan alleen kunnen gebezigd worden als ten minste in elk land een
stelsel gevolgd werd. Bij d. groote verdeeldheid, welke op stenographisch gebied overal,
ook in Nederland, bestaat, is dat gebruik v. d.
stenographie zoom beperkt on 't zal geen
goede vruchten kunnen dragen, zoolang die
eenheid ontbreekt.
Bij alle parlementaire vergaderingen vindt
men stenographische inrichtingen. Daaromtrent worden zeer wetenswaardige bijzonderheden medegedeeld in d. „Geschiedenis der
snelschrijf kunst", door C. A. Steger (2e dr.
1888). Voor onze Kamers is 't personeel samengesteld uit 1 directeur, 1 onder-directeur en
12 stenografen, wier bezoldigingen loopen v.
f 3600—f 1500. Volontairs kunnen worden geplaatst, maar zij zijn verplicht dienst to doen
zonder eenige belooning en alleen met 't vooruitzicht op plaatsing bij voorkeur in geval v.
vacature.
Ten slotte geven wij 't volgend kort overzicht van 't stelsel Tetar van Elven-Steger,
bij onze vergaderingen der Staten-Generaal
in gebruik.
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Letterteekens zUn zoo eenvoudig mogelijk,
a. 't kruis (staand of ]iggend) en d. cirkel (in
zUn geheel of gedeelten daarvan) ontleend.
Deze geometrische teekens hebben dit voor
boven die v. d. graphische stelsels, dat ztj
niet als daze in verschill. lengten, due zeer klein
kunnen geschreven worden, waardoor d.snelbeid en d. regelmatigheid zeer worden bevorderd, voorts dat zij zonder verbindingshaaltjes
aan elk. geplaatst worden, en in d. derde
plaats, wat d. verbinding v. d. klinkers met
d. medeklinkers aangaat, dat daze in d. regel,
e7onals bij d. graphische stelsels, in elk. worden
geschreven, 'tgeen men overigens geen
ander der geometrische stelsels aantreft.
Verdubbeling v. medeklinkers of v. klinkers
heeft nooit plaats. Alleen d. klinkers, die niet
slechts d. naam dragon, maar ook in werkeljjkheid klank geven, worden geschreven. Zoo
bUy. d. e in stolen; niet in stollen. De o wordt
meestal symbolisch geschreven door ronding,
bijv. in lommer, waar d. e met d. m samensmelten, terwUl in lemmet d. 1 scherp met d.
m wordt samengevoegd.
Al d. medeklinkers hebben dezelfde grootte e
h, w, n, s en z, die d. metuizondrgv.
helft kleiner zijn dan d. andere medeklinkers
en waarvan d. twee eerste en d. laatste
dikker worden geschreven dan d. overige
medeklinkers. d. Medeklinkers worden v.
boven naar beneden geschreven, behalve d.
r, die v. beneden naar boven gaat. d. Klinkers
zijn twee derden kleiner dan d. medeklinkers.
d. Twee- en d. drieklanken worden gevormd
door eenvoudige aaneenzetting der enkele
klinkers. d. Zachte en d. scherpe medeklinkers
worden niet onderscheiden, evenmin d. i j
en j. Klinkt d. c als s, dan wordt dit laatste
letterteeken gebezigd en, wanneer c als k
klinkt, wordt voor die letter k geschreven,
voor q schrijft men kw, voor ch wordt d. k
of d. g gebezigd, al naarmate v. d. klank,
voor d. samengestelden sch en schr schrijft
men sh en sr.
Ofschoon derhalve niet voor elk der letters
v. 't alphabet een afzonderlijk teeken bestaat,
kan elks letter door een bijzonder teeken
worden teruggegeven, wanneer men dit, bij
uitzondering, NA% voor eigennamen, zou
willen doen. Dit vindt men in 't handbook
v. Steger „Verbindingstafel, correspondentieschrift" (1882), duidelUk aangegeven. Voor 't
opteekenen v. redevoeringen gebeurt dit nooit
en is 't nimmer noodig.
Voor cr. woordverkorting, 't tweede middel,
waarvan d. stenographie zich bedient, geldt
ale hoofdregel, dat men alleen moet schrtjven
wat men hoort en dat slechts neergeschreven wordt wat noodig is om in 't teeken 't
woord te kunnen terugvinden. Aileen d. grondvorm v. 't woord wordt teruggegeven. Vooren achtervoegsels worden weggelaten, zoodra
daaruit geen onduidelUkheid kan ontstaan.
Is het noodig die te schrUven, dan zUn daarvoor vaste verkortingen. Voor dikvals in
een redo voorkomende woorden bestaan
zoogenaamde merken, vaste verkortingen.
Phraseologie, dat is 't aaneenschrUven v.
kleine woorden of zegswUzen, heeft dikwtjls
plaats.
4. Zinverkorting is 't uiterste middel, waarvan d. stenograaf zich bedient, wanneer een
redenaar zoo snel spreekt, dat hp niet woordelUk opteekenen kan. Men begrUpt 't, er
kunnen zich gevallen voordoen, waarin elk
gesproken woord niet alleen door geen stenographisch teeken, maar zelfs door geen punt
of streep zou kunnen worden aangeduid. Dit
,
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geldt voor elk stelsel v. stenographie. Dan
wordt alles uit d. volzin weggelaten wat
vanzelf bU d. uitwerking kan worden teruggevonden. Lidwoorden, bUwoorden, voegwoorden, hulpwerkwoorden, herhalingen v. woorden enz. gaan dan onverbiddelUk over boord.
Voor die zinverkorting vaste regelen aan to
geven is zeer moeielijk. Wat zal worden
weggelaten en wat neergeschreven hangt
meestal af v. d. keuze v. d. stenograaf. Bij d.
zinverkorting is vooral noodig bekendheid met
't onderwerp, waarover gesproken wordt. Daaruit volgt, dat, hoe grooter d. algemeene kennis, d. ontwikkeling, d. gevatheid, d. vlugheid
v. opvatting is, die d. stenograaf bezit, hoe
geschikter hij is voor zijn work. d. Stenographie heeft, om met doze opmerking te
eindigen, voor d. niet-wetenschappelUk govormden man zeer weinig of geen waarde.
't Is een dwaalbegrip, dat tegenwoordig ook
in ons land beerscht, dat 't genoeg zou zijn
zich eenigen tUd in d. stenographie geoefend
te hebben, om uit die kunst voordeel to
trekken, zelfs daarin een middel v. bestaan
to vinden. Altijd blijft waar 't gevleugeld
woord v. een der vermaardste Fransche
stenografen, Hippolyte PrOvost; tant vaut la
stenographic, tant vaut l'homme,
wat d. man
waard is, is ook waard zijn kunst.
Sten Sture, Zie Slurs.
Stentor was een Griek in 't lager, dat
Troje ingesloten hield. Hij had zulk een verbazende stem, dat hij, gel(jk Homerus zich
uitdrukt, schreeuwen kon als 50 anderen. In
zijn gedaante gehuld, vuurde Juno (Hera) d.
Grieken tot d. strijd tegen d. Trojanen aan.
Naar dezen STENTOR wordt veelal eon bijzonder
krachtige stem een stentorstem genoemd.
Stenzel (GUSTAV ADOLF HARALD), een
verdienstelijk Duitsch geschiedschrijver, gob.
21 Mrt 1792 to Zerbst. In 1820 word hU prof.
be Breslau on in 1832 geheim archiefraad
v. SileziO; in 1848 was hij lid v. 't Frankforter parlement, in 1849 v. d. Rijksdag to
Erfurt en later v. d. Pruis. Tweede Kamer.
Hij overl. 2 Jan. 1854 to Breslau. 's Mans
voorn. werken zUn „Geschichte Deutschlands
unter den frankischen Kaisern" (2 dln, 1827
e. v.), „Geschichte des preuszischen Staates"
(5 dln, 1831-56) en „Geschichte Schlesiens"
(onvoltooid, dl 1, 1853).
Stenzler (ADOLF FRIEDRICH), eon Duitsch
beoefenaar v. 't Sanskriet, gob. 9 Juli 1807 to
Wolgast, in Voor-Pommeren, sedert 1833 hoogl.
to Breslau, waar htj v. 1834—'7rtevens a. d.
koninklijke en d. universiteitsbibliotheek
werkzaam was, over!. 25 Febr. 1887 te Breslau. H(j schreef o. a. „Mricchakatica, Sudrakae regis fabula Sanskrite" (1847), „Gajnavalkyas Gesetzbuch" (1849), „Indische Hausregeln" (1864—'78, 3 dln), „Meghaduta der
Wolkenbote" en „Elernentarbuch der Sanskritsprache" (4e dr. 1880).
Stephan (HEINRICH vorr), secretaris v. 't
Duitsche RUkspostwezen, gob. 7 Jan. 1831 te
Stolp. in Pommeren. Sedert 1848 btj d. Pruis.
posterUen werkzaam, word hU in 1865 geheim
posterUraad on als zoodanig ward hem vooral
't sluiten v. verdragen met d. posterijen in
buitenl. staten toevertrouwd. In 1870 ward
hij directeur-generaal der posterUen v. d. Duitschen Bond en d. Fransch-Duitsche oorlog
schonk hem d, gelegenheid, proeven v. zUn
organiseerend talent af to leggen. Allengs
ward STRPHAN d. hervormer v. 't postwesen,
niet alleen in zUn vaderland, maar ook in
andere landen; hij is o. a. d: grondlegger v. d.
wereld-postvereeniging. In 1872 ward bU lid
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v. 't Pruis. Heerenhuis, in 1876 postmeestergeneraal en in 1880 staatssecretaris v. 's Rijks
posterijen; in 1885 zag htj zich in d.adelstand
verheven. Hij schreef „Geschichte der preusz.
Post" (1859), „Das heutige Aegypten" (1872)
en „Poststammbuch" (3e dr. 1877).
Stephan (JOSEPH), geb. in 1835 te s. Peter,
bij Klagenfurt, studeerde in d. wis- en natuurkunde, werd eerst leeraar en later hoogl. in
d. natuurkunde te Weenen en leverde vele
bijdragen omtrent physische onderwerpen in
d. „Berichten der Wiener Academie" en in d.
,,Annalen" V. POGGENDORFF.
Stephani (LuDoLF), een Duitsch philoloog
an archaeoloog, geb. 29 Mrt 1816 te Beucha,
bij Leipzig, overl. 11 Juni 1887 te Pawlowsk.
Na een reis door Griekenland en Italie te
hebben gemaakt werd hij in 1816 hoogl. to
Dorpat on in 1850 conservator v. d. classieke
oudheden to s. Petersburg. Hij schreef o. a.
„Der ausruhende Herakles" (1854), „Nimbus
and Strahlenglanz in den Werken der alten
Kunst" (1859), „Die Vasensammlung der kaiserlichen Eremitage" (2 dln, 1869) en „Die
Antikensammlung zu Pawlowsk" (1872).
Stephanie (LOUISE ADRIENNE NAPOLEONE),

groothertogin v. Baden, geb. 28 Aug. 1789
als oudste dochter v. graaf Claude Beauharnais, alzoo d. stiefnicht v. Napoleon I. Zi,j
werd in 1806 door dozen als kind aangenomen,
tot „tille de France" en keizerlijke prinses
verheven en met d. erfgroothertog v. Baden,
Karl Ludwig Friedrich, in d. echt verbonden.
Sedert 1811 groothertogin v. Baden, verloor
zij 8 Dec. 1818 haar gemaal en als weduwe
leefde zij sedert teruggetrokken afwisselend
te Mannheim en Baden-Baden. Zij overl. 29
Jan. 1860 to Nizza.
Stephaniet is een rhombisch kristalliseerend, zwart mineraal, dat jets harder dan
gips is, 't soort. gew. 6,2 a 6,3 heeft, als een
verbinding v. zwavelzilver en zwavelantimonium (5 Ag2 S + Sb, beschouwd wordt en
o. a. gevonden wordt bij Freiberg, Schneeberg, Johanngeorgenstadt, Annaberg, Joachimsthal, Andreasberg, Schemnitz, Kremnitz en Kongsberg, in Mexico en Nevada.
Stephanus was een der zeven diakenen
to Jeruzalem (Hand. VI:5), wiens geloofskracht en teekenen hem d. vervolging berokkenden v. d. zijde der Joodsche overheden
(vs. 8-11), voor welke hkj zich mannelijk
verantwoordde (VII: 1-53); doch in weerwil
daarvan werd hij gesteenigd (vs. 54-60). d.
Kerk heeft hem later heilig verklaard en
d. R.-Kath. vieren zijn gedenkdag op 26 Dec.
Nog worden door haar als heiligen vereerd
paus STEPHANUS I, alsmede STEPHANUS I,
koning v. Hongarije, die in d. 10e eeuw leefde
en 't Christendom in zijn rijk vestigde.
Stephanus. Er zijn negen pausen v. dozen
naam geweest. Wij kunnon hieromtrent verwijzen naar 't art. Pausen, daar v. geen
hunner jets bijzonders to vermelden valt;
alleen is vermeldenswaard, dat onder STEPHANUS IX d. groote scheuring tuss. d. Grieksche
en d. Latijnsche kerk haar volle beslag kreeg.
Stephanus, koning v. Engeland (1135—'54),
graaf v. Blois, Mortain en Boulogne, geb. in
1105 als 3e zoon v. graaf Stephanus v. Blois
en Adele, dochter v. koning Willem d. Veroveraar v. Engeland. Hij maakte zich na d.
dood v. koning Hendrik I v. d. troon v.
Engeland meester en handhaafde zijn gezag
tegenover Mathilde, d. dochter v. Hendrik,
die mede aanspraak maakte, doch in 1142
door Stephanus uit Engeland werd verdreven.
In 1153 erkende hij Mathilde's zoon Hendrik
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Plantagenet als zijn opvolger en hij overl
25 Oct. 1154.

Stephanus

(ROBERTUS), eigenitjk ROBERT
was een beroemd geleerde en boekdrukker, in 1503 te Parijs geb. die niet alleen
een grondige kennis der Latijnsche
'
en der
Grieksche, maar ook der Hebreeuwsche taal
bezat, waarvan d. door hem bezorgde uitgaven
ten bewijze strekken. Na zijns vaders dood
arbeidde hij eenige jaren gemeenschappelijk
met Simon de Colines (Colinaeus) en bezorgde
hij een uitgave v. 't Nieuwe Testament, welke
nauwkeuriger en in een geschikter formaat
gedrukt is dan die, welke vroeger zijn in 't licht
verschenen. d. Groote aftrek, welken daze uitgaaf genoot, verontrustte d. doctoren der Sorbonne, die gaarne een voorwendsel zouden gevonden hebben, om d. spoedige verspreiding v.
een book to beletten, waaruit d. aanhangers der
nieuwe leer hun bewijzen trokken. Kort daarna
huwde ROBERT een dochter v. d. boekdrukker
Josse Badius Ascensius, genaamd Petronella,
welke 't Latijn zoo goad verstond, dat zU
haar kinderen en dienstboden erin onderwees,
zoodat er niemand in huis was, die daze
taal niet vaardig sprak. Omstreeks 1526
richtte hij eon eigen drukkerij op, waaruit
een reeks der schatbaarste werken to voorschijn kwamen, terwijl hij zijn uitgaven v.
Grieksche en Romeinsche classieken grootendeels met aanteekeningen en belangrijke voorredenen verrijkte. In 't eerst drukte hij met
d. letters ztjns vaders en met die v. Simon de
Colines; doch omstr. 1532 liet hij een sierlijker
letter vervaardigen, waarmee htj d. fraaie
Lat(jnsche uitgave des Bijbels v. dat jaar
drukte. Hierdoor haalde hij zich echter nieuwe
vervolgingen op d. hals, welke hij alleen door
d. bijzondere bescherming v. Frans I en d.
belofte voortaan niets zonder toestemming
v. d. Sorbonne to zullen drukken kon ontwijken. Hierop verscheen in 1534 d. eerste
uitgave v. zijn voortreffelijken „Thesaurus linguae Latinae", waaraan hij bij iedere volgende meer volkomenhoid gaf. In 1539 werd hij
tot koninklijk boekdrukker voor 't Latijn en
Hebreeuwsch benoemd, waarna Frans I, op
zijn verzoek, d. fraaie letter liet gieten, welke
nog tegenwoordig in d. koninklijke drukkertj
to Parijs voorhanden is. Nieuwe aanvallen,
welke hij wegens zijn Bijbel v. 1545 had to
verduren, werden teen wel door d. koning
afgeweerd; doch na d. dood v. d. vorst
werden zij zoo hevig, dat STEPHANUS ten
laatste Frankrijk moest verlaten. Hij ging
daarom in 1552 n. Geneve, waar hij met zijn
behuwdbroeder, Koenraad Badius, 't Nieuwe
Testament in 't Fransch drukte en vervolgens een eigen drukkerij aanlegde, waaruit
verscheidene goede werken to voorschijn kwamen. Hij overl. aldaar 7 Sept. 1559. 0. a. schat
men zeer hoog zijn Hebreeuwschen Bijbel,
een in 4 dln en een in 8 dln; zijn Latijnschen (v. 1538-1540); 't Nieuwe Testament (in
1550 in d. Grieksche taal verschenen); zijn
„Historiae Ecclesiasticae scriptores"; „Eusebii
preparatio et demonstratio evangelica"; zijn
„Dionysius van Halicarnassus" • „Dio Cassius";
„Cicero"; „Terentius" en „Plaulus".
ESTIENNE,

Stephanus (HENRIcus), Of HENRI ESTIENNE,

zoon v. d. vorige, zag in 1528, mede to Parijs,
't levenslicht. Hij had een bi.jzondere zucht
voor 't Grieksch, had goede leermeesters on
maakte tevens zulko vorderingen in 't Latijn,
dat htj op zijn 20e jaar Horatius, met aanmerkinzen, uitgaf, terwtjl hij bovendien d. wis•
kuridige wetenachappen met (fiver beoefende.
In 1547 bezocht hij verscheidene plaatsen v-
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om zich d. boekerUen aldaar ten nutte
to maken, en hU keerde met verscheidene
kostbare afschriften vandaar terug. Ook Engeland en Nederland werden door hem bezocht,
waarna hU in 1552 n. Parrs terugkeerde, waar
hij op d. vergunning, vroeger a. zUn vader tot
't aanleggen eener drukkerU verleend, aan
hield. in 'tzelfde jaar reisde hij andermaal
n. Italie, om d. handschritten v. Xenophon en
Diogenes Laertius to vergeltiken, en in d. aanyang v. 1557 begon hij op zUn eigen drukkerij
to Parijs d. zoo moeielUk on zorgvuldig bijeengebrachte vruchten zijner nasporingen uit to
geven. Hiervan had hij d. noodige kosten niet
kunnen goedmaken, indien niet Ulrich Fugger
hem op d. grootmoedigste wUze ondersteund
had; gelUk hU zich dan ook uit erkentelbkheid tot a. zijn dood boekdrukker v. dozen,
zijn weldoener, noemde. d. Dood zUns vaders,
in 1559, smartte hem aanhoudend zoozeer, dat
zijn krachten langzamerhand verminderden en
hij op d. raad zUner vrienden huwde en daardoor zUn werkzaamheid nieuwe veerkracht
bUzette. Daar hij echter openlUk d. nieuwe
leer voorstond, zag hij zich dikwijls in zijn
rust on zUn arbeid gestoord. In 1566 gaf hU
d. Lattjnsche vertaling v t lierodotus door Valla
opnieuw in 't licht en verdedigde hij in een
voorrede dezen „vader der geschiedenis" tegen
d. beschuldiging v. lichtgeloovigheid. Een verzameling v. aanteekeningen voor een Grieksch
woordenboek, door zijn vader begonnen, zette
hU met liver voort en hU gaf d. tot dusver nog
onovertroffen „Thesaurus Linguae Graecae"
(1572) in 't lieht, die een schat v. geleerdheid
bevat. Verder schreef hij eon werk, „De la
Precellence du langage Francois", waarvoor
Hendrik III hem 3000 livres schonk; waarschijnlUk echter werden die golden nimmer
betaald; althans HENRI bleef in kommerlijke
omstandigheden verkeeren en verwijderde zich
eindelijk v. 't hof, om zich nuttiger to kunnen
bezig houden. Sedert leefde hij beurtelings
in d. omtrek v. Orleans, ParUs, Frankfort,
GenOve on Lyon on hU overl. op een reis naar
laatstgemelde plaats, in 1598, in een hospitaal.
Zoo treurig was 't uiteinde v. een der geleerdste en in d. oude letterkunde zee:1r verdibnstelUke mannen. ZUn uitgaven v. alassieke
schrOvers hebben voor zeer vele v. lateren tijd
(ten aanzien v. d. tekst) tot grondslag gediend.
d. Beschuldiging, dat er willekeurig mee zou
zUn to werk gegaan, is v. alien grond ontbloot.
Onder zUn talrUke uitgaven =intern inzonderheid d. volgende uit: „Poetae Graeci, principes
herolci carminis" (1566), „Pindari et caeterorum
octo Lyricorum carmina" (1560); voorts „Maximus Tyrius", „Diodorus", „Xenophon",„Theucydides", „Herodotus", „Sophocles", „Aeschylus", Diogenes Laertius", „Plutarchus", „Apollonius Rhodius", „Callimachus", „Plato", ,,Herodianus", „Appianus" „Horatius", „Plimus de
jonge, „Virgillus", „Geni
us" en „Macrobius", d.
verzameling V. Itomeinsche historieschrUvers
enz. Ook heeft 14 vele Griekoche schrUvers
in 't LatUn vertaald. HU liet verscheidene kinderen na, v. wie een dochter met d.geleerden
Casaubonus gehuwd was.
Stephanus van Byzantium was een
Grieksch aardrijkskundige, die in 't laatst der
.5e eeuw leefde. HU schreef onder den titel
„Ethnica" een aardrUkskundig woordenboek,
dat niet alleen d. namen v. volken en landen,
bergen en rivieren enz. bevat, maar ,00k
plastmen nit dassiete 3c:havers aanhaalt met
begin tot d. waren ofmythischen oorsprong V. volken en plaatseNpVolledig is dit
werk niet tot ons gekomen, maar wat er a.
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't overgebleven fragment ontbreekt, wordt
door d. grammaticus Hermolaus, die in d. 6e
eeuw leefde, bU wUze v. uittreksels meegedeeld. d. Editio princeps v. STEPHANUS VAN
BYZANTIUM zag bU Aldus in 1502 't licht ; later°
uitgaven zUn die v. Berkel, na diens dood
door Gronovius afgewerkt on uitgegeven (1684),
Westermann (1839) on Meineke (1819).
Stephen (LESLIE), een Engelsch schrUver,
geb. 28 Nov. 1832 to Kensington, v. 1871—'82
redacteur v. 't „Cornhill-Magazine", sedert
1884 v. d. groote „Dictionary of national
Biography". HU schreef voorts „Hours in a
library" (1871—'79, 3 din), „History of English
thought in the 18 century" (2 dln, 1876) on
biographieen v. Pope (1880), Johnson (1878),
Swift (1882) en Fawcett (1885).
Stephens (ALEXANDER HAMILTON), een
Amerikaansch staatsman, geb. 11 Febr. 1812
in d. staat Georgia. AanvankelUk advocaat,
word hU in 1836 lid v. 't Wetgevend Lichaam
v. Georgia, in 1842 v. d. Senaat v. dien staat,
in 1843 v. 't Huis v. Afgevaardigden to Washington. In 't Congres werd STEPHENS weldra
't hoofd der democraten v. 't Zuiden, doch
in 1858 trok hij zich uit dit staatslichaani
terug. Van 1861—'65 was hij vice-president
der zuidel. staten en v. 1872—'77 wederom ale
democraat lid v. 't Congres. Sedert 1882 gouverneur v. Georgia, overl. STEPHENS 4 Mrt
1883. Ook ale geschiedkundige heeft hij zich
naam gemaakt; een deel v. 's mans brieven
en rodevoeringen zijn door Cleveland uitgeg.
Stephens (GEORGE), een Engelsch archaeoloog en philoloog, geb. 13 Dec. 1813 to Liverpool, sedert 1851 lector, sedert 1855 hoogl. a.
d. universiteit to Kopenhagen. 's Mans voorn.
werk is „The old-northern Runic monuments
of Scandinavia and England" (3 dln,1866—'84).
Ook heeft hi j Tegners „Frithiof" in 't Engelsch
vertaald.
Stephens (.rikams), een Iersch Fenian, geb.
in 1824 to Kilkenny. Sedert 1858 d. voorn.
reider der revolutionnaire beweging in Ierland,
werd hij in 1863 door 't congres der Fenians
to Chicago als hoofd der Iersche natie erkend.
In 1865 kwam hU bU een mislukte poging tot
opstand in d. handen der politic), doch htj wilt
to ontkomen en verwekte in 1867 opnieuw een
opstand in Ierland; toen daze echter spoedig
onderdrukt werd, legde STEPHENS d. loiding
v. d. corporatie der Fenians neer.
Stephenson (Glossas), geb. bU Newcastle
9 Juni 1781, overt. op Taptonhouse bU Chesterfield 12 Aug. 1848. Daar hU sproot uit
arms ouders, bergwerkers in een kolenmUn
in d. nabUheid zUner geboorteplaats, was er
veal noodig om, to midden der duisternis,
waarin zUn vroegste jeugd voorbUging, on v.
personen, die tot d. 't minst ontwikkelde
volksklasse behoorden, d. groote gaven, die
zUn geest verborgen Meld, a. 't licht to brengen en naar waarde to doen schatten. 't Mag
een gelukkige omstandigheid genoemd worden, dat d. jonge STEPHENSON werd ingedeeld
bU 't personeel, bestemd tot d. bediening der
stoomwerktuigen a. d. mond der groove. HU was
daardoor in d. gelegenheid gesteld zich tot
zijn volgende loopbaan voor to bereiden. Een
gelegenheid om to toonen , wie hU was, deed
zich weldra voor; d. inrichting der pompwerken, dienende voor d. afvoer v. 't water uit
d. m[nput, was gebleken onvoldoende to
ssen; to vergeefs trachtten ingeniours v.
naam 't bestaande gebrek to verhelpen; voor
EITSPHIINSON was 't weggelegd 't pad aan to
dat tot 't doel leidde. Doze schitterende
zegepraal was beslissend voor geheel zUn vol-
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gend leven. Aanvankelijk tot opzichter aangesteld, ward hem kort daarna d. leiding opgedragon v. d. uitgebreide kolengroeven, die
lord Ravensworth in d. omstreken v. Darlington bezat. Daar ontwierp hij 't plan v. zijn
eerste locomotief en naar dat plan liet hij er
een samenstellen, die, in 1812 gereed zijnde,
op een in die streken aangelegden spoorweg
beproefd werd, met dat gevolg, dat atj boven
verwachting voldeed. Te gelijker tijd met d.
beroemden Sir Humphrey Davy vond hij een
veiligheidsiamp uit, geschikt om 't gevaar v.
ontploffingen in d. kolengroeven, waaraan d.
mtjnwerkers tot dusver veelvuldig waren
blootgesteld, to verminderen. Voor deze uitvinding werd hem d. uitgeloofde eereprijs v.
1000 guinea's toegekend, die hij voor d. opvoeding en 't onderwijs v. zijn zoon bestemde.
In 1825 word onder d. leiding V. STEPHENSON d.
eerste ijzeren spoorweg tuss. Stockton en Darlington aangelegd, tot stand gebracht en voor
't publiek verkeer geopend. Bij d. aanleg v.
d. spoorweg toss. Manchester en Liverpool
hood hij aan cen locomotief to vervaardigen,
die zich met een snelheid v. 10 Engelsche
mijlen in 't uur zou kunnen bewegen. Zijn
voorstel werd in 't parlement met ongeloof
bejegend. STEPHENSON liet zich daardoor niet
afschrikken. Hij vervaardigde d. locomotief
en bewees bij d, proeftocht, dat hij d. zaak
juist had ingezien; immers, d. snelheid overtrof nog d. bovengenoemde met 5 mijlen.
Doze zegepraal Het al 'tgeen vroeger door
hem verricht was in 't duister; met recht is
doze uitvinding d. grootste genoemd, die
sedert d. dagen v. Watt op 't gebied der
stoomwerktuigkunde hceft plaats gegrepen.
d. Voorspoed, dien STEPHEYSON op 7tin loopbaan had ondervonden, had hem langzamerhand een groot vermogen doen verwerven.
d. Opvoeding v. zijn zoon was inmiddels voltooid en, in verbinding met dozen, door zijn
groote hulpmiddelen daartoe in staat gesteld,
arbeidde bij a. 't ♦ erbeteren der locomotieven.
Engeland heeft zich dankbaar betoond door
voor d. grooten werktuigkundige een standbeeld op to richten; dat beeld versiert sedert
1815 d. spoorwegbrug over d. Tyne, welke
daarnaar d. naam Stephensonsbrug ontvangen
heeft. d. Laatste jaren v. zijn werkzaam leven
bracht hij in rust door, geeerd en geacht door
alien, die met hem te doen hadden. Bij zijn
overlijden was hij eigenaar v. eenige kolenmijnen en v. d. uitgebreide ijzerfabrieken te
Claycroz.
Stephenson (ROBERT), zoon v. d. voorgaande, gob. in 1803 to Wilmington, overt.
12 Oct. 1859. In studeerde a. d. universiteit
to Edinburgh. Aldus wetenschappelijk gevormd, werd hij door zijn vader in 't practische
leven ingeleid en was hij dozen behulpzaam
in zijn veelztjdige en uitgebreide ondernemingen. Al spoedig ontwikkelde hij zich ook in
dit opzicht en daarvan leverde hij een afdoend
bewijs door 't vervaardigen v. een locomotief,
a. welke d. uitgeloofde prijs v. 6000 gulden
werd toegekend. In 1832 word hem opgedragen
't maken der plannen voor d. spoorweg v.
Liverpool n. Birmingham en voorts werd d.
uitvoering daarvan a. zijn leiding toevertrouwd. Niettegenstaande d. vele zwarigheden,
die zich bij dat work opdeden, bracht hij 't
gelukkig ten einde. Later geschiedde d. aanleg
v. onderscheidene andere spoorwegen, onder
welke die v. Blackwall, Norfolk en Aylesbury,
insgeltjks onder zijn oppertoezicht.'t Kan niet
ontkend worden, dat d. weg, die STEPHENSON
tot zijn verheven standpunt voerde, meer
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effen was dan die, welken zijn vader had
moeten afleggen; doch, mogen ook zijn verdiensten, uit dat oogpunt beschouwd, beneden
die v. zijn vader staan, a. d. anderen kant
heeft hij bewezen, hoezeer een wetenschappelijke vorming tot groote doeleinden kan voeren. Aan 't hoofd v. al wat STEPHENSON verricht
heeft, staat d. brug over d. Menai, meer
bekend onder d. naam Britanniabrug, een der
grootste werken, waarop onze eeu w room mag
dragon; in 1847 werden d. werkzaamheden
daartoe aangevangen en drie jaren later, in
1850, was zij voltooid. d. Brug verheft zich
ruim 30 M. boven d. waterspiegel, haar lengte
is 600 en die der buis zelf 500 M.; zij wordt
gesteund door d. hoofden a. d. einden, beneyens door di ie daartusschen geplaatste pijlers
d. binnenruimte is 10 M. hoog, d. wanden
der buis zijn v. duims plaatijzer. STEPHENSON
is d. ontwerper v. d. spoorweg, die d.Middellandsche met d. Roode Zee verbindt, v. vele
spoorwegen in Frankrijk en Zwitserland, v.
d. brug over d. Tyne, bij Newcastle, die v.
1846 tot 1849 gebouwd is, v. eon dergeltjk
work, dat in 1853 in Canada bij Montreal tot
stand k wam, on v. meer andere groote werken.
In 1847 word hij door d. kiezers to Whitby
tot lid v. 't parlement gekozen. In 1850 had
hij zitting in d. conimissie voor d. wereldtentoonstelling to Londen. Nog heeft hij zich
naam gemaakt door zijn geschriften, v. welke
voornamelijk mag genoemd worden „Report
on the atmospheric railway system" (1844).
Steppe is een oorspronkelijk Russisch
woord, etepj, d. i. woestijn, doch wordt ook
gebezigd voor ieder uitgestrekt onbebouwd
veld. d. Steppen in 't Rug-sische rijk, die veel
overeenkomst hebben met d. landen in 't voormalige Fransche Guyenne en d. heidevelden in
Noord-Duitschland, blijven ten deele, meestal
uit gebrek arbeidskracht, onbebouwd. d.
Grond zelf is niet altijd onvruchtbaar en levert
vaak voldoende weiden voor d. talrijke kudden
schapen of ander wee. In d. uitgestrekte steppen v. 't gouv. Astrakan, tuss. d. Wolga en
d. Jaik, trekken Kalmukken en Nogaische Tataren des zomers met hun kudden v. d. eene
plaats naar d. andere; men vindt in doze
steppen vele soorten v. bloemen, kruiden en
gewassen, alsmede hazen, Wilde bokken on
verscheidene soorten v. vogels; hier en daar ook
zoutmeren. Een gedeelte der steppen, door d.
Kozakken bewoond, is reeds voor een good
deel door ontginning voor d. landbouw gewonnen.
Ster is in 't algemeen d. benaming v. ieder
lichtend lichaam, dat zich buiten d. dampkring
der aarde bevindt, waarvan echter 't spraakgebruik, niet d. wetenschap, d. zon en d. maan
uitzondert. Wetenschappelij k gesproken, behooren d. zoogenoemde vallende of verschietende sterren alleen in zoover tot d. sterren,
als zij inderdaad buiten onzen dampkring
bestaan (zie Aerolithen). 0 verigens onderscheidt
men d. sterren 1°. vaste, 2°. planeten en
wachters of bijplaneten (zie Zonnestelsel) en
3°. kometen (zie Kometcn).
Steranijs (Ilicium anisatum) behoort tot
d. natuurl. fam. der Magnoliaceae, en volgens 't
sexueele stelsel tot d. 6e orde der Ve klasse
(Polyanflria Hexagynia). Doze altijd groene
heester komt in China en Japan voor en is
vooral v. belang om zijn vrucht, die als sterantjs (Anisum stellatum) in d. handel komt.
Die vrucht nu bestaat uit een aantal (gewoonlijk zes tot twaalf) harde, houtachtige vliesjes. die ieder een ovalen, roodachtigen zaadkorrel bevatten. Zij heeft d.reuk
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doch lets minder stark. Door
distillatie bereidt men er d. steranfisolie uit,
die soma gebezigd wordt om d. gewone anfjsolie to vervalsolien. ZU komt daarmee ook in
vele opzichten overeen, doch stolt minder
spoedig. In d. geneeskunde wordt d. steranij .s
in dezelfde gevallen aangewend ale d. ants
4zie Anys).
Stercoranisten was is in d. 9e eeuw
een scheldnaam dergenen, die 't gevoelen v.
Paschasius Radbertius (zie Paschasius Radbertus) aangaande 't avondmaal omhelsden.
Omdat zij met d. R.-Bath. kerk geloofden,
dat 't brood en d. wijn, door d. consecratie
in 't wezenlijk lichaam en - blood des Heeren
veranderen, ward a. daze sects voorgehouden,
dat zij dan ook dat lichaam en blood in d.
maag verteerden en met d. uitwerpselen (stercora) ontlastten — eon beschuldiging, die door
d. andere partij ward omgekeerd tegen hen,
die d. transsubstantiatie in geestelijken zin
wilden verstaan hebben. Zie Pfaff, „De stercoranistis medii aevi" (1750).
Stereochromie, een soort v. schildermanier, welke voor muurschilderingen gebezigd wordt on die d. gewone fresco's gedeeltelijk heeft vervangen. d. Schildergrond
wordt daarbij op een eigenaardige wUze toebereid, zoodat hij met. den muur den vast
lichaam uitmaakt. Daarop worden d. eenvoudige waterverven aangebracht, die zich
onoplosbaar vereenigen met d. schildergrond.
d. Kleuren zijn zeer fraai en bereiken d. voile
hoogte der lichten in d. fresco's on tevens d.
voile diepte v. d. olieverven, zonder nochtans
to blinken. Bovendien heeft daze manier 't
voofdeel, dat men niet als bij d. fresco's een
enkel gedeelte op een en denzelfden dag geheel
en onveranderiijk moot voltooien, maar d.
verschill. partijen tegelijk on langzamerhand
tegen elk. kan opwerken. Eindelijk kan men
haar door 't aanwenden eener chemische verbinding, 't zoogenaarnde waterglas, beschutten
tegen invloeden v. 't weder, tegen koude, hitte
of vochtigheid. Door verschill. Duitsche kunstenaars is doze manier, welke vooral voor ons
noordelijk klimaat zoo geschikt is, bij monumentale werken v. onzen tjjd in praktijk
gebracht.
Stereometrie, Zie Meetkunde.
Stereoscoop. Daze toestel, in 1838 door
Wheatstone uitgevonden, dient om d. nitworking v. 't zien met twee oogen merkbaar
to waken en aan to toonen, dat zU beide
noodzakelOk zijn om d. diepte-afmetingen
v. voorwerpen to zien. d. Stereoscoop, gewUzigd door Brewster, bestaat uit een kleine
houten doos of kast, waarvan 't dekstuk
voorzien is v. twee buizen, welke dienen om
d. optische assen to richten. Op d. bodem der
doos zUn twee teekeningen, die ieder afzondull* slechts met een oog worden gezien en
wel door een convergeerend glas, dat in iedere
buis geplaatst is. Doze teekeningen stollen
'tzelfde voorwerp, maar uit verschill. oogpunten genomen, voor, zoodanig, dat elk beeld
juist overeenkomt met 'tgee'n in elk der oogen
zou gevormd worden, zoo men 't voorwerp op
een korten afstand beschouw de. Hieruit volgt,
dat, als men door d. twee buizen ziet, ieder oog
een indruk ontvangt, alsof 't voorwerp zelf
zag, on daardoor wordt op d. beschouwer d.
boeiende indruk v. 't lichamelUke teweeggebracht; htj ziet niet alleen lbngte en breedte
der voorwerpen, maar- ook hun diepte, in
den woord werkelijke lichamen.
Wheatstone vervaardigde zijn eersten toestel met spiegels, doch nam spoedig d. thane
v. anijszaad,
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gebraikelijke, algemeen bekende inrichting
aan. Aanvankeltjk trok d. stereoscoop weinig
d. aandacht on eerst in 1850, twaalf Jaren na
gin ontdekking, begon hij algemeenen opgang
to maken, ten gevolge v. een bezoek v. d.
Schotschen natuurkundige Brewster to Parijs.
Dit lag hieraan, dat 't teekenen v. samengestelde voorwerpen uit verschill. oogpunten
zeer moeielUk was on 't vervaardigen v. dubbele afbeeldingen eerst gemakkelijk word,
toen men daarvoor d. photographic bezigde.
Hiertoe plaatst d. photograaf zich op verschill.
standpunten, die to voren bepaald worden,
naar d. afstand v. d. camera obscura tot 't
voorwerp on naar d. grootte der beelden, die
hij wil vervaardigen. Ook moot daarbij d.
natuur der voorwerpen, die men wil opnernen,
in acht genomen worden en zullen bOv. d.
standpunten voor een diep perspectief anders
genomen moeten worden dan die voor een
alleen staand monument. d. Onderlinge afstand
dier punten zal meestal bijzonder groot schijnen, als men niet in aanmerking neemt, dat
d. photographische toestel d. voorwerpen met
vergroote oogen bekijkt en dat met 't toenemen v. d. grootte dier oogen ook d. afstand
tusschen beide moot vergroot worden.
Stereotomie (d.) is een onderdeel der
beschrijvende meetkunde on houdt zich bezig
met 't voorstellen op een plat vlak en d.
eigenschappen v. d. doorsneden v. opperviak
ken. 't Aanschouwelijk voorstellen, met andere
woorden, het in teekening brengen v. d. lijnen,
volgens welke twee oppervlakken elk. snijden,
geschiedt met behulp v. haar projection op
platte vlakken, d. zoogenaamde projectievlakken; d. leer der projection is d. beschrUvende meetkunde. d. Stereotomie heeft een
belangrijke toepassing in d. bouwkunst, waar
't d. colinstructie v. gewelven betreft, in 't
geven v. d. juiste gedaante a. d. steenen, die
afhankelijk is v. d. vorm, then 't gewelf moet
hebben, om eon zekeren weerstand to kunnen
bieden. d. Juiste bepaling v. d. kromming
der verschill, lUnen is daarbij v. groot belang,
vereischt een nauwkeurige kennis v. 't onderwerp on niet minder zorg bij d. uitvoering.
Stereotypie. Dit woord, v. 't Grieksch
gevormd on wUzende op een vaststaanden
lettervorm, wordt gebezigd ter aanduiding
v. 't boekdrukken met letters, die in dune
platen zijn aaneengevoegd. Hoe onschatbaar
nuttig d. uitvinding ook zij met losse, beweegbare letters to drukken, toch heeft zij eenige
bezwaren voor werken, die op d. duur worden
gezocht on bij welke 't aankomt op een
zuiveren tekst, v. aile drukfouten vrtj. Dit
laatste doel kan slechts worden bereikt door
herhaalde en veelvuldige correctign; indien
echter eon steeds voortgaand debiet v. eon
onveranderde uitgave plaats heeft, gelijk met
bUbels, kerkboeken en classieke schrijvers
't geval is, dan heeft d. drukker, met losse
letters werkende, slechts d. keuze tuss. 't
bezigen v. d. eons gezetten vorm tot een zeer
groot aantal aldrukken en 't v. tUd tot ttjd
opnieuw zetten. Beide handelwkizen zijn kostbaar; eerste door 't groote kapitaal, dat in
d. groote hoeveelheid papier wordt gestoken
on dat eerst na 't verkoopen v. een op langen
tijd berekende oplage - terugkeert, 't laatste
door 't telkens opnieuw noodige zetloon.
Daarbij komt nog, dat elk nieuw zetten gevaar
doet loopen v. nieuwe drukfouten,terwtil die,
welke ook na d. zorgvuldigste correctie kunnen
zijn overgebleven, in een groote oplage ook
een groot getal afdrukken ontsieren. Dit een
en ander heeft 't denkbeeld doen ontstaan
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d. eenmaal met losse letters gezetten en door
nauwkeurige correctie zuiver gemaakten tekst

onwrikbaar vast to zetten, ten einde aldus
zonder verdere moeite of onkosten to worden
gebezigd tot 't afdrukken v. zoovele of zoo
weinigse exemplaren als men verkiest. Daartoe
wordt een gezette on tot 't nemen v. afdrukken geheel gereed liggende drukvorm vastgezet in een ijzeren raam, dat boven d. letters
uitsteekt. In d. aldus ontstanen bak giet men
een vrij dunne oplossing v. gips, na vooraf
d. letters tegen 't aankleven v. 't gips to
hebben geolied. Daarna strijkt men d. boven•
oppervlakte v. d. gipspap effen en laat men
't gips hard worden. Als dit 't geval is, wordt
d. gipsplaat voorzichtig v. d. lettervorm afgenomen. Zij vertoont nu, zooals v. zelf spreekt,
d. letters v. d. vorm recht en verdiept en is
d. matrijs (zie illatrifs), die, na eerst in d. zon
gedroogd en vervolgens in een oven gebakken
to zijn, dient tot gietvorm voor gewone letterspecie : welke na 't verbreken der gipsmatrijs
als een plaat met verhoogde en verkeerd
staande letters, volkonien geltjk a. d. oorspronkelijken vorm, uit losse en beweegbare
letters bestaande, to voorschijn komt. Ontdekte drukfouten worden, indien zij slechts
een enkele letter betreffen, gemakkelijk hersteld door uitboring v. 't verkeerde in d.
vasten vorm met invoeging der verbetering.
Voor grootere veranderingen kan 't to verwijderen gedeelte worden uitgestoken en een
evenals d. geheele plaat vervaardigd blokje
nauwkeurig worden in d. plaats gesteld.
In zoover d. stereotypie 't drukken met vaste
vormplaten is, kan men haar d. alleroudste
wijze v. drukken noemen, daar d. xylographie
of houtsnijkunst (zie Houtsnijkunst) a. d. typographie is voorafgegaan. Doch in haar tegenwoordigen vorm is zij, nadat vroeger d. v.
losse letters sarnengestelde drukvormen door
zekeren van der Meij in Leiden in d.17e eeuw
waren aaneengesoldeerd, eigenlijk uitgevonden
door een anderen inwoner dier stad, d. Duitschen predikant Johannes Muller, die in 't
begin der 18e eeuw verscheidene werken op
deze wijze drukken liet, o. a. een folio Bijbel
in 1718, waarvan nog twee stereotiepplaten
bestaan, d. een in d. koninklijke bibliotheek
to 's-Gravenhage, d. andere bij d. heeren Joh.
Enschede en zonon to Haarlem. Vooral echter
is d. stereotypie beoefend en verbeterd door
d. Parijschen boekdrukker Firmin Didot, die
zich sedert 1795 zeer heeft toegelegd op 't
leveren v. uitgaven v. classieke, benevens
veal gezochte national() schrijvers in stereotypic). Ook Tauchnitz to Leipzig e. a. uitgevers zijn daarvoor bekend.
In 't midden der 190 eeuw is men op 't
denkbeeld gekomen matrijzen to vormen v.
zeer dun onuelijmd papier, waarin zeer fraaie
stereotiepplaten worden gegoten. Men neemt
daartoe eenige vellen v. zulk papier, die, na
bestreken to zijn met een dunne pap, door
middel v. een borstel op d. gezetten vorm
worden geklopt, nadat d. laatste vooraf met
eon weinig olie is bestreken. Daarna wordt
d. letter verwarmd, waardoor d. matrijs
gedroogd on voor 't gieten geschikt gemaakt
wordt. Doze bewerking heeft boven die met
gips 't voordeel, dat men meer dan een plaat
in zoo'n matrijs kau gieten on -met minder
moeite gereed is voor d. pers.
Sterfte. Onder een sterftetafel verstaat
men een tabel v. getallen, uit welke blijkt,
hoevelen v. een aantal gelijktijdig geborenen
elk jaar sterven, hoe due dat aantal ieder
jaar kleiner wordt. Zoo'n tafel is op to maken
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uit d. getallen, die aangeven d. zoogenoemde
levenswaarschfinl0kheden v. personen v. verschill. leeftijden. Onder d. levenswaarschijnlijkheid v. een persoon v. n jaar verstaat men
d. waarschijnlijklieid, die die persoon heeft
voor 't doorleven v. 't volgende jaar, d. i.
voor 't bereiken v. d. ouderdom n + 1. d.
Directe weg om die waarschijnlijkheden to
bepalen zou bestaan in 't nagaan v. een groep
menschen, gelijktijdig geboren, tot d. dood v.
d. laatste dier groep. Dit nagaan is echter
met vele zwarigheden verbonden en daarom
neemt men zijn toevlucht tot een ander middel, tot d. volkstellingen. Uit deze kan men
dan een sterftetafel afleiden, niet v. gelijkttjdig
geborenen, maar v. gelijk levenden en die is
dan voor d. praktijk in d. meeste gevallen
voldoende. d. Eerste sterftetafel werd in 1693
door d. Engelschen sterrenkundige HALLEY
vervaardigd. Na dien tijd verschenen o. a.
die v. QUETELET in Belgic, VON HEYM in Sak.sen. BRUNE in Pruisen, DEPARCIEUX in Frankcijk, LOBATTO, VAN BAUMHAUER en VAN PESCH
in Nederland en MILNE in Engeland.
Uit d. statistieken is gebleken, dat over 't
geheel d. sterfte percentsgewijs afnemende is.
Tevens heeft men daaruit d. invloed trachten
op to sporen, welke verschill. omstandigheden, als levenswtjs, klimaat, bodem, rasseneigenaardigheden en maatschappelijke toestanden, op d. sterfte uitoefenen, en daarbij
is o. a. ook dit gebleken, dat d. gemiddelde
sterfte grooter is oij d. natuurvolken dan bij
d. cultuurvolken, grooter bij d. bewoners der
heete dan bij die der gematigde luchtstreek,
grooter bij d. mannen dan bij d. vrouwen,
grooter bij d. stedelingen dan bij d. bewoners
v. 't land, grooter bij d. behoeltige dan bij d.
welgestelde volksklassen, grooter bij d. onwettige kinderen (althans in d. twee eerste
levensjaren) dan bij d. wettige. Voorts dat d.
Slavische volken v. ons werelddeel over 't
algemeen een korteren levensduur genieten
dan d. Germanen, Romanen en Celten, alsmede dat 't sterftectjfer afhankelijk is v. 't
aantal geboorten in een land.
Volgens een statistiek, opgemaakt in 1889,
sterven or jaarlijks v. d. 1400 a 1500 millioen
menschen, die onze aarde bewonen, 33 millioen, d. i. gemiddeld 91,550 per dag of 3,730
per uur of 62 per minuut; dus elks seconde
iets meer dan een. d. Gemiddelde levensduur
v. d. mensch is 35 jaar. Een vierde gedeelte
v. d. bevolking der aarde sterft vOOr 't 7e
levensjaar, d. heift voor 't 17e jaar. d. Gehuw-

den leven langer dan d. ongehuwden, maar,
door elk. gekomen, bereikt v. d. 10 000 menschen niet meer dan een d. leeftijd v. 100
jaar, terwijl op elks 500 slechts een 80 jaar
oud wordt en op elks 100 maar een d. leeftijd
v. 65 jaar haalt. Geboorten zoowel als sterfgevallen komen 't meest des nachts voor. d.
Kinderen die in 't voorjaar geboren zijn, zijn
in d. regal lichamelijk meer ontwikkeld dan
zij die op een ander tijdstip 't levenslicht
aanschouwden.
Dat ook 't maatschappelijk beroep zijn in-

vloed op d. levensduur der individu6n uitoefent, blijkt hieruit, dat op 1000 personan,
die d. leeftijd v. 70 jaar bereiken, 43 geestelijken en staatslieden zijn, tegenover 40
boeren, 33 werklieden, 29 advocaten, 28 artisten, 27 professoren en 24 geneesheeren.
Sterkrade, eon dorp in d. Pruis. Rijnprov.,
regeeringsdistrict Dusseldorf, met groote tjzersmeltertjen en 10 000, voornamelijk Kath. inw.
Sterk water. Deze naam wordt dikwijls
gegeven a. salpeterzuur en a. spiritus.
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Sterling. In d. 12e eeuw kwam in Enge-

land een muntstuk in gebruik, dat sterling of
easterting genoemd werd, naar men zegt,
omdat Duitiche en dus voor Engeland Oostersche stempelsntjders overgekomen waren
om d. stempel to maken. Meer waarschUnlijk
evenwel is 't, dat deze naam in Engeland
ingevoerd is door d. schippers en kooplieden
der Hanzesteden, in Engeland veelal Oosterlingen genoemd. Van deze „easterlings" Bingen 240 op 't pond v. 12 onsen; voor 't pond
sloeg men een zilveren muntstuk, dat ale
zeldzaamheid nog in eenige kabinetten bewaard wordt. 't Pond sterling (waarover men
zie 't art. Pond) is overigens in d. loop der
eeuwen zeer in waarde gedaald en wordt nu
in goud geslagen onder d. naam Sovereign.
Sterling (ANTOINETTE), een Engelsche altzangeres, in 1850 to Sterlingville, in New-York,
gob. Z(j studeerde achtereenvolgens to Keulen,
.Baden-Baden en London en maakte zich vooral
in laatstgenoemde stad, waar zij sedert 1873
metterwoon gevestigd is, ale ballade-zangeres
grooten naam.
Sterlitanar, een stad in 't Russ. gouv.
Oefa, met talrijke fabrieken en ververijen en
10 000 inw.
Stern (Jutrus), een Duitsch toonkunstenaar, in 1820 to Breslau gob. en overl. in 1883
to Berlijn, waar hij d. „Sternsche Zangvereeniging" in 't leven riep en met Hullak
en Marx in 1850 't beroemde „Stern's Conservatorium" stichtte. In 1860 tot hoogl. benoemd,
was hp sedert 1871 ook directeur der Berlijnsche symphoniekapel.
Stern (ADOLF), een Duitsch dichter on letterkundige, gob. 14 Juni 1835 to Leipzig, sedert
1869 hoogl. a. d. polytechnische school to
Dresden. Hij schreef d. episch-lyrische gedichten ,SangkOnig Hiarne" (2e dr. 1857), „Jerusalem" '(2e dr. 1866) en „Johann Gutenberg"
(1872), d. romans „Ohne Ideale" (1882), „Camoons" (1887), „Die letzten Humanisten" (3e dr.
1889) e. a., talrOke novellen, „Gedichte" (3e dr.
1882), voorts aiinfzig Jahre deutscher Dichtung" (1870, 2e dr. 1877), „Aus dem 18 Jahrhundert" („Bilder und Skizze", 1874), „Katechismus der allgemeinen Litteraturgeschichte"
(1874, 2e dr. 1876), „Geschichte der neueren
Litteratur" (7 din, 1882—'85), „Geschichte der
Weltlitteratur" (1887—'88) en „Die Musik in
der deutschen Dichtung" (1889).
Stern (ALFRED), een Duitsch geschiedkundige, gob. 22 Nov. 1846 to GOttingen, thans
hoogl. a. d. polytechnische school to Zurich.
H(j schreef „Milton und seine Zeit" (R dln,
1877-79), „Geschichte der Revolution in England" (in Onckens „Allgemeine Geschichte
in Einzeldarstellungen,' 1e31), „Abhandlungen und Aktenstficke zur Geschichte der
preuszischen Reformzeit 1810—'15" (1885) en
„Baseler Chroniken* (met Vischer, 1872).
Stern of lirster.n, Zie Vischdiefje.
Sternberg (CASPAR MARIA, graaf vox),
een beoefenaar der natuurl. historie, gob. to
Praag 6 Jan. 1761. Na eon zorgvuldige opvoeding genoten to hebben, betrad hp d. staatkundige loopbaan. In 1786 ward hp benoemd
tot hotraad on in 't volgend jaar tot raadslid
v. 't bisdom Regensburg en Freysing. Van
1803 tot 1807 bekleedde htj d. post v. vice- ,
president over 't landsbestuur onder d.prinsprimaat K. von Dalberg. Daarenboven was
14 president v. eenige letterkundige instel-

lingua to Regensburg. Ten gevadge cter Ws omstandigheden leefde 14 v. 1W7-1899 ale

ambteloos burger in laatstgenoemde steel. d.
Oorlog v. 1809 noodzaakte hem n. Bohemen
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terug to keeren, waar hij nu zUn boeken en
andere verzamelingen met die v. zijn overladen brooder, graaf Johann von Sternberg,
vereenigde. Rij woonde op zUn landgoed to
Brzezina, waar htj door vele natuuronderzoekers bezocht ward. Toen d. opper-burggraaf
Kolowrat-Liebsteinsky d. stichting v. 't Boheemsche Nationale Museum bewerkt had
en 't genootschap 23 Dec. 1822 geopend ward,
overreikte STERNBERG, die tot president verkozen ward en reeds 4000 boekdeelen over d.
natuurlUke historie, 500 voorwerpen, op Bohemen betrekking hebbende, en al zijn verzamelingen a. 't museum afgestaan had, d.
schenkings-akte daarvan a. 't genootschap.
Onder d. v. hem afkomstige verzamelingen
des museums is d. naar geognostische tUdperken gerangschikte v. versteeningen wellicht eenig in haar soort. Over 't algemeen
was zUn geheele leven zeer belangrijk on v.
veel nut voor d. natuurkundige wetenschappen. Men is aan hem verschuldigd d. eersten
doorwrochten arbeid over eenige plantengroepen uit d. voorwereld en men moat hem
als een der eerste grondleggers v. dozen tak
der plantkunde beschouwen. Hij schreef „Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt" (1820-1838); ook
leverde hij een monographic over d. steenbreeksoorten (Saxifragae). Voorts heeft men
nog v. zUn hand „Galvanische Versuche in
manchen Krankheiten" (1803), „Reise durch
Tyrol nach Italien im Jahr 1804" (1806),-en
eenige afzonderlijke verhandelingen. Hij overl.
20 Dec. 1838 op zijn landgoed te Brzezina.Een
uit ijzer, zilver en zwavel bestaand mineraal,
dat in Bohemen en Saksen gevonden
wordt, is to zijner eer met d. naam Sternbergiet bestempeld. Ook heeft men een plant,
Saxifraga Sternbergia, to zUner eer genoemd.
Sternberg, een stad in 't markgraafschap
Moravi6, a. d. Oskaw, een linkerzijrivier v. d.
March, met 16 000 inw. Men heeft or een oud
kasteel, vele katoenfabrieken, linnenweverpen,
pottenbakkertjen, een belangrijken ooftbouw
(kersen) en in d. nabtjheid groote leisteengroeven, benevens aanzienlUke minerale bronnen, wier water naar heinde on ver verzonden wordt.
Sterne (LAURENCE), een beroemd Engelsch
schrUver, 24 Nov. 1713 to Clonmell, in Ierland,
gob. HU ging in 1732 n. Cambridge, om in d.
godgeleerdheid to studeeren, doch onderscheidde zich Kier meer door zijn vroolijkheld dan door vlUt, meer door 't eigenaardige
ztjner denkbeelden dan door groote bekwaamheid. Echter kreeg hp met d. medewerking
v. zijn oom d. predikantsbetrekking to Sutton en later ook nog die to Stillington, beneyens een prebends btj d. kathedrale kork to
York, waarna hij in 1741 zich in d. echt begat.
Sutton was d. plaats v. zijn verblpf, waar hp,
geltjk zelf verhaalt, d. tijd met lezen; teekenen, schilderen en Hagen doorbracht, terwig hp Min predikdienst meestal door vicarissen list waarnemen. Van 1762—'64 reisde
hp voor zpn gezondheid n. Frankrijk en in
1765 n. Ital0; kort na zpn terugkomst,18Mrt
1768, overl. zonder lets v. d. vroolUkheid
verloren to hebben, welke hem in alle omstandigheden des levens steeds bljbleef. Zijn
eerste work was een roman, getiteld „the Life
and Opinions of Tristram Shandy", in 9 dln,
die v. 1759—'66 't licht zagon. In dit work,
dat bljua in ale beschaafde Wen is overgeset, speelt een bejaard landedelman, die zich
verbeeldt een wijsgeer to zip en gin wonderltjke grondstellingen in d. opvoeding v.
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een eenigen zoon a. d. dag legt, d. hoofdrol.

't Belacheltjke der schoolsche wijsbegeerte
en geleerdheid, d. vele grappige, met aandoenlijke trekken doormengde schilderingen v. tooneelen on karakters uit 't huiselijk leven, d.
schrandere opmerkingen- omtrent 't menscheltjk hart en 't luimige, dat overal in dozen
roman doorstraalt, maken 't work tot een bont
geheel, dat misschien in geen andere taal
zijns gelijke heeft. In 1767 gaf STERNE onder
d. naam YORIK (d. hofnar v. d. koning v.
Denemarken in d. Hamlet v. Shakespeare) zijn
„Sentimental journey through France and
Italy", in twee deelen, in 't licht, welke zich
door diepe kennis v. 't rnenschelijk hart, bevalligen iuim en teedere aandoeningen kenmerkt. Zijn „Leerredenen" verschenen reeds
in 1760, mede onder d. naam YORIK, in 2 dln,
waarop htj in 1766 nog twee liet volgen,
waarvoor hij echter zijn naam plaatste. Zij
bevatten leerrijke, zedelijke opstellen, waarih
ook zijn losse en luimige schrijftrant doorstraalt. STERNE behaagde niet alleen door zijn
vernuftige invallen, maar men verlustigde
zich ook in zijn in 't oog vallende gestalte en
in zijn zonderlinge kleeding. Vele lieden v.
verstand, zoowel in Engeland als Frankrijk,
waardeerden hem hoog en droegen hem achting toe; doch, in weerwil der aanzienlijke
inkomsten zijner vaste jaargelden on 'tgeen
hij als schrijver door zijn werken verdiende
(d. laatste uitgave bracht hem 24 000 p. st.
op), von len zijn vrouw er, dochter bij zijn
overlijden in 1768 slechts schulden; zij werden
echter door geschenken v. zijn familie voor
gebrek bewaard. ran dochter, die met een
Fransch edelman gehuwd was, gaf in 1775 een
verzameling v. haars vaders „Brieven" in 't
licht, waarvoor gedenkwaardigheden v. zijn
leven en zijn familie geplaatst zijn. In'tzelfde
jaar verschenen ook d. „Lettres from Yorik
and Eliza", welke voor een briefwisseling tuss.
STERNE en Mistress Draper, een West-Indische
dame, gehouden worden en in d. toon der innigste vriendschap gesteld zijn. 't Is to betreuren,
dat zijn huiseltjk en burgerltjk leven zoo weinig met d. zachtmoedige, goedhartige en grootmoedige gevoelens overeenstemden, waardoor
zijn werken zich veelal kenmerken. Zie d.
levensbeschrijvieg v. Traill (London 1882).
Sterren (Vallende). Zie Aerolithen.
Sterren (Vaste) worden aldus genoemd,
omdat zij voor d. oppervlakkige waarneming
noch op haar zelf, noch onderling v. plaats
veranderen; zij worden dikwijls ook enkel
sterren genoemd en zijn lichamen, zich vrij
bewegende in d. hemelruimte, eigen licht uitstralende en waarschijnlijk alle, behoudens
poolafplatting ten gevolge der aswenteling,
bolvormig v. gedaante. Haar aantal mag veilig
oneindig worden genoemd. Imrners, hoe krachtiger kijkers men heeft vervaardigd, des to
meer vaste sterren zijn in d. ruimte ontdekt.
Gelijk d. melkweg uit millioenen sterren
bestaat, vindt men a. d. hemel talrijke sterrenverzamelingen, die wegens d. verbazend
grooten afstand voor ons oog ineensmelten
tot lichtende wolkjes (zie Nevelvlekken), en
't is nog niet bewezen, dat dit ook niet 't geval
is bij alle nevelvlekken, die zelfs niet door
d. sterkste kijkers in afzonderlijke sterren
worden ontbonden.
Even verbazend als 't getal vaste sterren
is ook haar afstand v. onze aarde. Slechts v.
eenige weinige is die afstand met genoegzame
zekerheid bekend (zie Parallaxis), maar bij
verreweg d. meeste kan men dien slechts bij
gissing of hoogstens bij waarschijnlijke gevolg-

STE.

trekking bepalen. En door deze komt men tot
afstanden, die geheel buiten onze voorstelling
liggen.
Gewis bestaat er een groot onderscheid in
d. grootte dozer hemellichamen. Tot rechtstreeksche metingen daarorntrent is d. wetenschap niet bij machte, daar alle vaste sterren,
ook die, welke schtjnbaar 't grootst zijn, geen
meetbare rniddellijn hebben, maar alleen in
lichtende punten bestaan. Bij sommige kan
men echter weten, hoe veal meer of minder
weegbare stof zij bezitten dan onze zon, die
insgelijks in sterrenkundigen zin tot d. vaste
sterren behoort. Er zijn namelijk een menigte
zoogenoemde dubbele of meervoudige sterren
a. d. hemel, namolUk twee of meer sterren v.
gelijke of verschill. schijnbare grootte, die zoo
dicht bij elk. staan, dat 't ongewapende oog
niet in staat is ze to onderscheiden. Dat onder
die vele zijn, welke inderdaad onderling in
betrekking staan, zoodat beide zich om haar
gemeenschappelijk zwaartepunt bewegen,
maakt 't, door vergelijking v. d. uit waarnerningen afgeleiden omloopstijd met een uit
d. parallaxis bekenden onderlingen afstand
dier sterrenparen, door toepassing der voor
zoover ons bekend is in 't gansche heelal
werkende. wetten v. Newton, mogelijk d.
massa's v. zoodanige sterren to zamen met
die v. onze zon to vergelijken.
Volgens d. schijnbare grootte der vaste
sterren worden zij yerdeeld in klassen, d. i. in
sterren v. d. eerste, tweede grootte enz. Met
betrekking tot 't bloote oog neemt men
algemeen zes grootten aan. Tot d. eerste
grootte behooren 14 in onze gewesten zichtbare sterren: Aldebaran, in d. Stier; Alphard,
in d. Waterslang; Antares, in d. Schorpioen;
Maturus, in Bootes; Athair, in d. Arend;
Betelgeuze, in Orion; Capella, in d. Wagonman; Fomahaut, in d. Zuidervisch; Procyon,
in d. Kleinen Hond; Regulus, in d. Leeuw;
Rigel, in Orion; Sirius, in d. Grooten Hond;
Spica, in d. Maagd; Wega, in d. Lier. Voorts
rekent men tot 't voor ons zichtbare gedeelte
v. d. sterrenhemel 51 sterren v. d. tweede
grootte, 153 v. d. derde, 325 v. d. vierde, 661
v. d. vijfde en 1871 v. d. zesde grootte. 't
Getal sterren v. d. zesde grootte kan echter
niet juist worden bepaald, omdat v. deze, voor
't bloote oog zichtbare sterren d. een veal
meer ziet dan d. ander. Doch ook die sterren,
welke voor 't sterkste ongewapende oog niet
zichtbaar zijn, worden in klassen verdeeld.
Zij heeten telescopische; Herschel rekende
ze v. d. zevende tot d. twintigste grootte,
Struve v. d. zevende tot d. twaalfde grootte.
d. Laatste verdeeling wordt tegenwoordig vrij
algemeen aangenomen.
Zeer verschillen d. vaste sterren in kleur.
Sommige hebben een wit licht, andere een
groen, geel, blauw of oranje. 't Is niet met
zekerheid to zeggen, waaraan dit verschil is
toe to schrijvea, maar dit is zeker, dat sommige sterren in dit opzicht veranderingen
ondergaan, bestendige of periodieke. Sirius,
die nu fonkelt met veelkleurige lichtstralen,
had voor tweeduizend jaren een rood licht.
Maar ook in andere opzichten ondergaan
sommige vaste sterren merkwaardige veranderingen, to weten in haar schijnbare
grootte. Ofschoon er waarschijnlijk vele zijn,
bij welke een geregelde lichtafwisseling plaats
vindt, dat echter moeieli,jk bij zoovele duizenden kleine sterren kan worden waargenornen, zijn die ten aanzien v. slechts 18 sterren
nauwkeurig genoeg bekend. Drie daarvan behooren tot d. telescopische; v. d. overige zijn
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in gemiddeld 332 dagen lichtafwisselingen
ondergaat, waarbU zU v. d. tweede grootte tot
geheele onzichtbaarheid afdaalt; deze periode
is echter a. groote veranderingen onderhevig;
Algol, in Perseus, die in haar grootste helderheid v. d. tweede, in haar kleinste v. d. vierde
grootte is en welker periode 2 dagen 21 uren
bedraagt; een ster in Cepheus, die wel slechts
v. d. vierde tot d. vUfde grootte afdaalt, maar
merkwaardig is wegens d. buitengewone regelmatigheid dier afwisseling, welke tot op een
halve seconde na met zekerheid bekend is en
5 dagen 8 uren 47 min. 39,5 sec. bedraagt. Tot d.
veranderrUke sterren in 't grout behooren waarschUnlijk ook die, welke nu en dan, meestal
onverwacht, in een holder licht ztjn verschenen
en na een korteren of langeren tijd v. zichtbaarheid weer verdwenen. d. Bekendste dozer
sterren is die, welke in 1572 in Cassiopeia
schitterde en door Tycho de Brahe ward waargenomen. Op ongeveer dezelfde plaats a. d.
hemel verscheen een nieuwe ster in 1260, alsmode in 945. Vermoedeltjk is 't een veranderlijke ster, die na 314 of 315 jaren zichtbaar
wordt. Ook ten tijde v. Kepler verscheen een
ster, die v. 1600 tot 1619 in helderen glans
schitterde, maar sedert dien tijd in licht afnam
en na onderscheidene afwisselingen thans
onveranderlijk blijft schijnen ale een ster,
die zich ternauwernood met 't bloote oog laat
onderscheiden. DergelUke sterren zijn er meer,
doch onbekend is 't, a. welke oorzaken deze
veranderingen zijn toe to schrijven. Mon heeft
gedacht a. aswentelingen, waarbU dan d. eene
ztjde veel meer licht zou afwerpen dan d.
andere, en a. 't onderscheppen v. 't licht der
ster door een om haar wentelend donker
lichaam; doch d. perioden laten dargelijke
verklaringen niet alttjd toe en d. zaak is nog
volstrekt niet opgehelderd.
d. Ongeregelde wijze, waarop zich d. sterrenhemel aan ons oog vertoont (d. sterren
schijnen op d. eene plaats veel dichter op elk.
gepakt dan op d. andere), is wel gedeeltelijk
hieraan toe to schrijven, dat niet alle sterren
op gelijke afstanden v. elk. geplaatst zijn, maar
toch gewis ook hieraan, dat wij op sommige
plaatsen des uitspansels meer v. nabtj staren
op d. grenzen v. 't ons bekende sterrenstelsel,
'twelk met zijn millioenen sterren een der
gewis ontelbare is, welke in d. ongemeten
ruimte bestaan, en waarin wij voorzeker daar
d. verste en dichtste sterrenruimten voor ons
hebben, waar d. melkweg 't schitterendst zich
vertoont. Volgens d. vele onderzoekingen houdt
men 't voor waarschUnlUk, dat ons sterrenstelsel een lensvormigo gedaante heeft. Een
oppervlakkige berekening toont aan, dat d.
doorsnode v. ons sterrenstelsel een ruimte
beslaat, die door 't licht eerst in 4800 jaren
wordt doorloopan. En waarschUnitjk zijn d.
sterrenhoopen on nevelvlekken ook zulke
sterrenstelsels, op ondenkbare afatanden v.
ons geplaatst. Inderdaad, 't aantal vaste sterren
gaat ons stoutste denkvermogen ver te boven.
zijn d. groepen, in
Sterrenbeelden
welke men d. vaste sterren verdeelt. Reeds
in d. Oudheid had dit plaats, 'tzU om 't aanduiden en zoeken a. d. hoogst onregelmatig
met sterren bezetten hemel gemakkelUker te
maken, 'tzU om d. gedachtenis v. belangrijke
personien of gebeurtenissen to bewaren. Tot
't aannemen v. 't laatste wordt men gedrongen, indien men opmerkt, dat a. d. hemel
verscheidene sterrenbeelden zoodanig met
elk. in verband staan, ale overeenkomt met
geschiedenissen, die in 't fabelkised der myth.
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gehuld tot ons zijn overgebracht, on dat
slechts bij uitzondering eenige overeenkornst
bestaat tuss. d. gedaante v. 't voorwerp, welks
naam een sterrenbeeld draagt, en d. figuur,
die door 't trekken v. lUnen v. d. eene ster
naar d. andere in dat sterrenbeeld ontstaat.
Indian men, om slechts een voorbeeld to
noemen, op een winteravond 't prachtige
sterrenbeeld Orion beschouwt, zal men er bij
geen mogelUkheid d. vorm v. Orion in terugvinden. Ook is d. verdeeling v. d. sterrenhemel in sterrenbeelden hoogst onregelmatig;
sommige zUn groot, andere klein en 't eene
slingert zich some zonderling tuss. 't andere,
waardoor die verdeeling weinig geschikt is
om 't geheugen to hulp to komen en d. plaatselijke verkenning a. 't uitspansel to vergemakkelijken. Niettemin is 't waar, dat vele
sterrenbeelden, afgescheiden v. 't door d. naam
aangeduide voorwerp, vrij kenbare groepen
hebben, bijv. d. gordel v. Orion, 't Zevengesternte in d. Stier en d. zeven grootste sterren in d. Grooten Beer.
d. Oudste sterrenbeelden, thans nog in
gebruik, zijn ons door d. Grieken nagelaten
on wel ten getale v. 48. Daartoe behooren
vooreerst d. 12 in d. dierenriem (zie Dierenriem); ten tweede d. sterrenbeelden t. N. v.
dozen : Andromeda, d. Arend, d. Groote Beer,
d. Kleine Beer, Bootes, Cassiopeia, Cepheus, d.
Dolfijn, d. Draak, d. Driehoek, Hercules, d.
Kleine Hond, d. Noorder-Kroon, d. Lier, Ophiuchus, 't Kleine Paard, Pegasus, Perseus met
't hoofd v. Medusa, d. P(/, d. Slang, d. Wagenman en d. Zwaan; ten derde d. sterrenbeelden
t. Z. v. d. dierenriem : 't A ltaar, 't schip Argo,
d. Beker, Centaurus, d. rivier Eridanus, d. Haas,
d. Groote Hond, d. Zuider-Kroon, Orion, d. Raaf,
d. Zuider-Visch, d. Walvisch, d. Waterslang en
d. Wolf. Twee andere, Antinous (vereenigd
met d. Arend) en 't Hoofdhaar van Berenice,
ook v. d. Oudeii afkomstig, geraakten in
onbruik, maar werden door Tycho de Brahe
hersteld. Na 't ontdekken v. d. waterweg om
Kaap de Goode Hoop werden d. volgende
sterrenbeelden in d. nabijheid der Zuidpool
samengesteld d. Bij, d. zuidelijke Driehoek,
d. Indiaan, d. Kameleon, d. Kraanvogel, d.
Pauw, d. ParadUsvogel, d. Phoenix, d. Toukan,
d. Vliegende visch, d. Mannelijke waterslang
en d. Zwaardvisch. d. Sterrenkundige Bartsch.
.-voegde nog eenige in Europa zichtbare sterrenbeelden bij d. v. ouds bekende, samengesteld
uit gedeelten v. d. oude: d. Eenhoorn, d.
Euphraat, d. Giraffe, d. Jordaan, d. Tiger en d.
Vlieg. Hevelius voerde in d. 17e eeuw nog
in: Cerberus, d. Kleine Driehoek, d. Hagedis,
d. Jachthonden, d. Kleine Leeuw, d. Lynx, d.
Berg Maenalus, 't Schild v. Sobiesky, 't Sextant
en d. Vos met d. gars. Halley vermeerderde
in 1677 d. sterrenbeelden met d. eik v. Karel II ;
Royer twee jaren later met 't Kruis on d.
Duif; Lacaille vulde eenige a. 't zuider halfrond opengebleven plaatsen aan met d. Beeldhouwerswerkplaats, 't Dradennet, d. Graveerstift1 't Kompas, 't chemisch Laboratorium,
d. Liniaal met d. Winkelhaak, d. Luchtpomp,
d. Microscoop, 't Octant, d. Passer, d. Schildersezel, d. Tafelberg, 't Uurwerk on d. VerrekUker. Voorts werden in d. 18e eeuw a. d.
hemel geplaatst door Kirch d. Brandenburgsche schepter, door Poczobut d. Stier v.
Poniatowski, door Lemonnier 't Bendier en
d. Solitairvogel, door Hell d. Georges-ham en
d. Telescoop v. Herschel, door Lacande d. Kat,
d. Luchtbol, Messier of d. Oogstbewaarder en
't Muurquadrant, door Bode d. Boekdrukkerswinkel, d. Electrisoermachine en d. Glorie
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v. Frankrijk. Vele der sterrenbeelden v. lateren
tijd hebben zich niet staande kunnen houden.
Alleen die, welker namen hierboven cursief
zijn gedrukt, zijn algemeen in gebruik geblev on ; deze aanwijzing heeft echter slechts
betrekking op d. sterrenbeelden, die hier to
lande zichtbaar zijn.
Met een woord zij nog gezegd, dat zekere
Schiller in d. 17e eeuw d. voorslag deed d.
heidensche namen door bijbelsche to veranderen. Zoo wilde hij d. twaalf sterrenbeelden
v. d. dierenriom veranderen in d. twaalf
apostelen, Cassiopeia vervormen in Maria
Magdalena, enz. Doch dit plan verwierf even
weinig bijval als later eon ander v. zekeren
Weigel, die d. oude sterrenbeelden wilde herscheppen in wapens der Europeesche vorsten.
Nog in d. 19e eeuw gaf vleierij d. naam
Napoleonsgesternte a. d. drie sterren, welke
d. gordel v. Orion aanwijzen.
Sterrenkaarten zijn of beeldingen v. d.
sterrenhemel of v. gedeelten v. dien, op welke
d. sterren zijn aangeduid volgens haar relatieven stand en haar grootte. Een verzameling
v. zulke kaarten, die met elk. een geheel
uitmaken. beet een sterrenatlas. d. Oudste v.
dien aard, die v. eon wetenschappelijke zijde
vermelding verdient, is die v. Bayer, onder
d. titel „Uranometria" (Augsburg 1603, herdr.
Ulm 1648) uitgegeven. Hij bestaat uit 51
bladen en bevat 1706 sterren. In 1627 gaf zekere
Schiller een atlas in 55 bladen uit, op welke
hij d. oude namen der sterrenbeelden in d.
door hem uitgedachte bijbelsche (zie Sterrenbeelde n) veranderde. He velius gaf onder d.
titel „Firmamentum Sobiescianum" (Dantzig
1690) eon hemel-atlas v. 54 bladen uit, die
meer uitmuntte door fraaie uitvoering dan
door wetenschappelijke nauwkeurigheid. d.
Atlas v. Flamsteed (London 1729, kleinere
uitgave Parijs 1776, vermeerderde Parijs 1793)
heeft op 28 bladen 2919 sterren, to Greenwich
door d. auteur waargenomen. Bode gaf in
1782 een verbeterde uitgave v. Flamsteeds
kaarten in 34 bladen, later een eigene „Uranographie" in 20 bladen. Vollediger zijn d.
kaarten v. Harding, die op 27 bladen een
of beelding geven v. d. sterrenhemel tot 30°
ter weerszijden v. d. aequator, op welke d.
sterren tot a. d. 8e en 9e grootte voorkomen.
Ook Argelander gaf een voortreffelijke „Uranographie" (Berlijn 1843) en Schwinck een verzameling v. 5 groote sterrenkaarten. Uitvoerig zijn ook d. sterrenkaarten, door Hind
to London uitgegeven; zij bevatten tot d.
sterren der 10e grootte, doch d. meeste
strekken zich niet verder dan tot 3° ter
weerszijden v. d. ecliptica uit.
Voortrefrelijke sterrenkaarten zijn die, welke
op kosten der Berlijnsche academie werden
uitgegeven en onder d. naam Berl ijner sterrenkaarten bekend zijn. d. Academie ontwierp
tot dien veelomvattenden arbeid 't plan in
1825. Verder is nog vermeldenswaard Heis'
„Neuer Himmelsatlas" (1872, 12 bladen).
Sterrenkamer

(Camera Stellata, Star

Chamber) is d. naam v. een Engelsch gerechtshof, dat bevoegd was misdrijven te straffen,
die buiten 't bereik der strafwet vielen. 't Was
ingesteld door Hendrik VIII Tudor en word
zoowel door hem als vooral ook door d. Stuarts
Jacobus I en Karel I gebruikt tot bevordering
v. d. onbeperkte koninklijke macht, reden
waarom d. sterrenkamer in 1641 door 't Parlenient word opgeheven. Haar naam ontleende
d. kamer a. 't met sterren beschilderde plafond
der vergaderzaal.
Sterrenkijker, Zie Telescoop.
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Sterrenkunde noemt men d. wetenschap,

welke handelt over d. lichtende lichamen buiten d. dampkring der aarde, hun bewegingen,
toestand en betrekking tot d. aardbol. Men kan
haar in 't algemeen verdeelen in theoretischa
en practische, zij onderzoekt met behulp der
wiskunde d. wetten, volgens welke d. hemellichamen zich bewegen, bedient zich v. werktuigen om die bewegingen waar to semen,
maakt uit 't een en 't ander gevolgtrekkingen
on tracht door doze onze kennis v. d. hemellichamen nit to breiden, te volmaken on a.
verschill. doeleinden dienstbaar to maken.
d. Oudste geschiedenis dozer wetenschap
ligt goeddeels in 't duister. 't Ligt in d. aard
der zaak, dat tot d. eerste waarnemingen der
hemelverschtinselen aanleiding gegeven is door
't belang, dat men daar14 had voor landbouw
on scheepvaart. Er was ook slechts een oppervlakkige waarneming noodig om d. steeds
voortschrijdende schaduw v. een door d. zon
beschenen voorwerp als een geschikte verdeelingsmaat v. d. dag te doen aanmerken,
terwij1 d. verschill. hoogten der zon zelf en
nog veel meer d. afwisselende schijngestalten
der maan als v. zelf d. middelen a. d. hand
gaven tot 't vormen on verbeteren v. voorstellingen aangaande d. betrekking der aarde
tot doze on andere hemellichamen.
't Oudste yolk, dat d. sporen zijner sterrenkunde heeft nagelaten, is 't Chineesche, 'twelk
deze wetenschap ook als een zaak v. godsdienst on staat in hooge sere hield. d. Oudste
waarneming, die v. d. conjunctie v. Saturnus,
Jupiter, Mars, Mercurius on d. Maan, welke in
't jaar 2460 v. Chr. zou hebben plaats gohad,
schijnt naar alle waarschijnlijkheid verdicht,
maar als vrij zeker mag men aannemen, dat
ten tijde v. keizer Yao, 23 eeuwen veer onze
jaartelling, d. sterrenkunde daar te lande reeds
ijverig beoefend werd. Reeds teen tech kende,
men in China met vrij groote juistheid d.
lengte v. 't zonnejaar (365 1/4 d.) on d. Metonsche
periods (zie Guldengetal). Een zonsverduistering,
2155 jaar v. Chr., vermelden d. Chineezen ook;
doch d. eigenlijke bruikbare waarnemingen
vangen eerst aan met d. tijd v. keizer TschoeKong (1104-1098 v. Chr.); zij betreffen d. zonnestanden, waargenomen a. een gnomon to Loyang, 't tegenwoordige Ho-nan-foe. Kong-fu tsee
gaf nauwkeurige berichten aangaande 36 zon-

eclipsen (722-480 v. Chr.). Nog meer oude
Chineesche waarnemingen zouden wij bezitten, had niet keizer Tsin-si-hoang, twee on
een halve eeuw v. Chr., alle boeken in zijn
rijk laten verbranden, in d. mooning, dat d.
wetenschappen d. kracht des yolks verlamden. Later, vooral in d. Middeleeuwen, verhief zich d. Chineesche sterrenkunde weer, doch
nooit heeft zij zich bij dit volk opgeheven uit
d. laagte der bloote waarnemingen en d. theorie
heeft zich bij hen uit deze nooit ontwikkeld.
Ook d. Indiers maakten in oude tijden belangrijke vorderingen in deze wetenschap. Zij
kenden d. siderischen omloopstijd v. zon en
maan met groote nauwkeurigheid, berekenden
d. eclipsen met juistheid en hadden vrij geed&
planetentafels. Bij d. Chaldeen en Egyptenaren
was d. sterrenkunde 't uitsluitend eigendom
v. bepaalde kasten, die haar tegenovert yolk
in een geheimzinnig duister hulden. d. Eerstgenoemden beweerden in 't bezit to zijn v..
waarnemingen, die tot meer dan 2200 jaren
v. Chr. opklimmen; doch Ptolemaeus haalt v.
hen goon oudere waarnemingen aan dan die,

welke 't jaar 720 veer onze jaartelling betreffen.
Tech weten wij, dat zij bekend waren met d.
eclipsen-periods v. 223 maneschijnen (6585 d.),

STE.

192

die door hen d. periode v. Saros genoemd ward
on slechts v. zeer langdurige waarnemingen
't gevolg zUn kan. Dat ons aangaande d.
sterrenkunde der oude Egyptenaren niet meer
bekend is, schUnt alleen toegeschreven to
moeten worden a. d. geheimzinnigheid, died.
priesters to baron aanzien in acht namen.
d. Geschiedenis der latere sterrenkunde
neemt haar •aanvang bU d. Grieken, die haar
v. d. Egyptenaren leerden. Thales voorspelde
ten gevolge eener wetenschappelUke berekening eon zoneclips, 610 jaren v. Chr.; ook
droeg hU d. stalling voor, dat d. aarde eon
rondo gedaante heeft. 't SchUnt met zekerheid
to mogen worden aangenomen, dat d. Grieken
kort voor d. aanvang onzer jaartelling d.
hemel in sterrenbeelden hebben afgedeeld.
Over 't geheel bestond d. oudste sterrenkunde
der Grieken hoofdzakelijk in eon theoretische
natuurbeschouwing, die niet v. nauwkeurige
waarneming uitging on dus ook tot geen
juiste gevolgtrekkingen kon leiden, on 't kan
derhalve geen verwondering baren, dat Socrates haar v-orwierp als eon onnutte zaak.
Wat d. oude Grieksche wijsgeeren dan ook
als sterrenkunde voordroegen, bestond bUkans
alleen in bespiegelingen on redekavelingen,
hoewel sommigen hunner, vooral Pythagoras,
helderder denkbeelden hadden. In d.. 50 eeuw
v. Chr. maakte zich Meton bekend door d.
ontdekking der naar hem genoemde maansperiode, later door Calippus verbeterd. d.
Alexandrijnsche school ontsloot d. weg tot
meer ontdekkingen en helderder voorstellingen
door zich toe to leggen op nauwkeurige waarnemingen. Op die wijze word d. weg voor
Aristyllus en Timocharis geopend om bijna
3 eeuwen v. Chr. d eerste sterrenlijsten samen
to stollen, voor Aristarchus om d. wetenschap
rnet eon schoone reeks v. ontdekkingen to
verrUken, voor Erathosthones om eon proeve
to wagon tot bepaling v. d. grootte der aarde
en inzonderheid voor d. onsterfelUke waarnemingen v. Hipparchus, d. grootsten sterrenkundige der Oudheid. In zUn voetspoor trad
vooral Ptolemaeus, wiens „ Almagestrum" eon
volledig overzicht bevat v. d. toenmaligen
stand der sterrenkundige wetenschap on wiens
voorstelling v. 't zonnestelsel eeuwen lang
als d. ware ward aangemerkt (zie Zonnestelsel). d. Romeinen waren, gelUk in 't wetenschappelUk leven in 't algemeen, ook in d.
sterrenkunde d. volgers der Grieken; en, zoo
a. Julius Caesar d. eer gegeven wordt eener
hoogst belangrUke verbetering v. d. almanak,
moot men niet uit 't oog verliezen, dat hij
zich daartoe bediende v. d. hulp des Griekschen wijsgeers Sosigenes.
TerwUl 't grootste gedeelte v. Europa na d.
val des Westerschen rUks in onwetendheid
terugzonk, waren 't d. Arabieren, bij welke d.
sterrenkunde eon wUkplaats vond. Tot haar
Verigste beschermers behooren d. kaliefen
Almansoer (754-775), d. beroemde Haroen-AlRaschid (786-809) on zUn zoon Almamoen
(813-833); d. laatste nam zelf deal a. sterrenkundige werkzaamheden on liet Grieksche
werken over daze wetenschap in 't Arabisch
vertalen ; ook liet hij eon rneridiaangraad meten
en d. belling der ecliptica bepalen. Ook in
't destUds Moorsche Spanje bloeide d.sterrenkunde, vooral in d. lle eeuvr, toen zij er beoefenaars had in Arsachel, Alharen, Almansoer en Averrhoes. Voorts telde doze wetenschap gedurende d. Middeleeuwen ook in Perzig
tiverige voorstanders, o. a. in Omar-Schrian,
die in 1030 eon nieuwen kalender invoerde,
welke d. Gregoriaanschen in nauwkeurigheid
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overtreft, en vooral in Oeloegh-Beigh, die in
d. 15e eeuw leefde on wiens Uver voor d.
sterrenkunde dien v. alle vroegere vorsten to
boven gaat.
Weinig valt er to zeggen v. d. lotgevallen
der sterrenkunde bij d. Westersche voiken
gedurende d. Middeleeuwen. Keizer Frederik
II was in d. eerste helft der 13e eeuw eon
beschermer der wetenschappen in 't algemeen
on zoo ook v. d. sterrenkunde. Vooral echter
verdient Alphonsus X, koning v. Castilie,
genoemd to worden; d. op zUn bevel door
Arabische sterrenkundigen vervaardigde en
naar hem genoemde tafels zUn eigenlUk d.
eerste sterrenkundige arbeid na d. nacht der
Middeleeuwsche onwetendheid. Behalve bij
d. grooten Baco vindt men weinig eigenlUke
sterrenkunde voor Regiomontanus, wiens verdiensten, hoe groot ook voor zUn tUd, echter
ver overtroffen worden door die v. Copernicus,
d. vader der hedendaagsche sterrenkunde,
alsmede door die v. Tycho de Brahe, eon
onovertroffen waarnemer bij al zijn verkeerde
denkbeelden aangaande d. bouw des zonnestelsels. In d. leeftUd des laatstgenoemden
valt d. almanak•verbetering v. 1582 op last
v. paus Gregorius XIII ; d. naam des pausen,
a. d. nieu wen kalender gegeven, moat d.
verdiensten niet in d. schaduw stollen v. d.
sterrenkundige Aloys Lulius, die hem ter zOde
stond. In d. eerste helft der 17e eeuw ontdekte
Kepler d. wetten, volgens welke d. hemellichamen zich bewegen, deed Galilel schitterende
ontdekkingen door middel der kort to voren
in ons vaderland uitgevonden verrekijkers,
verklaarde Huygens d. zonderlinge gedaanten
v. Saturnus en verrijkte doze d. praktische
sterrenkunde met 't slingeruurwerk. In d.
tweeds helft dier eeuw trad Newton op met
zUn theorie der algemeene aantrekkingskracht,
uit welke d. wetten v. Kepler voortvloeien.
Onder d. latere sterrenkundigen, die d. wetenschap hebben vooruitgezet, verdienen vooral
vermelding: d. Cassini's, wegens hun waarnemingen, even talrijk als nauwkeurig, Halley
wegens zijn berekeningen der kometenbanen,
Bradley wegens zUn ontdekking der aberratie
v. 't licht, Flamsteed wegens zijn gewichtige
sterrenlijsten, Lalande wegens zijn nauwkeurige geschriften ter verklaring der wetenschap, Herschel wegens zijn ontdekking v.
Uranus en zUn onvermoeid doorzoeken v. d.
diepten des heelals met d. telescopen, door
zUn onvermoeide vlUt• on vindingrUke schranderheid vervaardigd, Bode wegens zUn uitveerige afbeeldingen v. d. sterrenhemel,
Olbers wegens zijn planeetontdekkingen,
Schrester wegens zijn vlUtige waarnemingen
aangaande d. natuurlUke gesteldheid der
lichamen v. ons zonnestelsel, Laplace wegens
zUn onsterfelijke werken ter blootlegging v.
't mechanism° des heelals. Slechts met eon
woord kunnen hier vermeId worden : Gauss,
dat buitengewone genfe, die door nieuwe
berekeningen eon nieuwe baan ontslOot om
d. waarnemingen vruchtbaar to maken voor
d. wetenschap; Encke, die evenals Bessel in
alle deelen der sterrenkunde, d. berekenende
zoowel ale d. waarnemende, schitterde; Brandes, die, terwijl d. sterrenkunde populair
• beha.ndelde, haar als wetenschap vooruitzette ten aanzien der vroeger verwaarloosde
vallende sterren; Argelander, die met zoo
gelukkig gevolg d. taak heeft ter hand
genomen d. kennis v. d. waste sterren uit
to breiden; Kaiser, die jaren lang getoond
heeft- wat een sterrenkundig genie met d.
ellendigste hulpmiddelen tot stand kan bren-
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gen en die in ons vaderland d. sterrenkunde
heeft opgeheven tot een vereerde wetenschap;
Madler, wiens waarnemingen en redekavelingen een onoverzienbaar veld v. onderzoek
hebben geopend; Leverrier, wiens verdiensten
omtrent d. berekenende sterrenkunde niet behoeven in d. schaduw te staan, al is d. schitterende ontdekking v. Neptunus geholpen
door een allergelukkigst Coeval; Struve, vader
en zoon, die door een roemrtjke loopbaan getoond hebben hun eereplaats waardig te zijn
a. 't hoofd v. een der voorn. sterrenwachten;
Secchi, Faye, Lockyer, Janssen, Oppolzer,
Peters en v. d. Sande Bakhuyzen. Doch 't
is onmogelijk alien te noemen, die zich in
d. 19e eeuw verdienstelijk hebben gemaakt
ten aanzien der sterrenkundige wetenschap.
Sterrenlijsten noernt men lijsten der
vaste sterren met haar plaatsen op een aangegeven tijdstip. Doorgaans geschiedt die aanduiding in rechte klimming (zie Rechte kli
ming) en declinatie. 't Denkbeeld v. zulke
lijsten ontstond reeds bij d. Ouden. Hipparchus vervaardigde er een v. 1022 sterren, ons
in 't „Almagestrum" v. Ptolemaeus bewaard.
d. Groote man kreeg daartoe aanleiding door
't verschijnen eener nieuwe ster en zijn arbeid
had ten doel, d. nakomelingschap in d. geiegenheid te stellen kennis te erlangen v. d.
veranderingen, die a. d. sterrenhemel plaats
grijpen. Ook na d. herleving der wetenschappen wend 't catalogiseeren der vaste sterren
ijverig ter hand genomen door Tycho de
Brahe, d. landgraaf Willem v. Hessen-Cassel
en Hevelius. Hun arbeid word overtroilen
door dien v. Flamsteed, die na meer dan
dertigjarige waarnemingen een catalogus v.
3000 in Engeland zichtbare vaste sterren gaf,
die eerst door hemzelf („Historia coelestis
Brittannica", London 1712), later verbeterd
door Halley (London 1725) is uitgegeven.
Tobias Maijer heeft in zijn sterrenlijst wel
slechts 998 sterren, maar hij bepaalde zich
ook alleen' tot d. dierenriem. Zeer uitvoerig
en nauwkeurig is d. groote sterrenlijst, door
Lalande met behulp v. zijn neef bewerkt; zij
geeft d. plaatsen v. d. sterren tot a. die der
9e grootte (Parijs 1801) op. d. Britsche Academie deed die lijst d. noodige herleidingen
ondergaan on aldus onder d. leiding v. Bailly
uitgev en; zij bevat 47 390 sterren. Piazzi gaf
eon lijst v. 6748 sterren, door hem to Palermo
waargenomen (1803); later vermeerderde hij
Naar tot 7646 sterren (1814). Nauwkeurig is
ook d. sterrenlijst v. Bode (Berlijn 1801), die
17 240 sterren met inbegrip v. een menigte
sterrenhoopen en nevelvlekken bevat. Rilmker
!overdo een catalogus v. 12 000 sterren, door
hem to Hamburg waargenomen (1843—'52).
Later verscheen die van Weisse (s. Petersburg, 1846), welke 31 900 sterren bevat en
tot welke d. grondslag gelegd is door Bessel, die v. 10 Aug. tot 21 Jan. 1833 en later
nog ruim 75 000 waarnemingen deed ter bepaling der plaatsen v. d. sterren tot d. 9de
grootte en wel tot 15° Z. en 45° N. Decl.;
doch slechts d. sterren tot 15° Z. en 15° N.
Decl. zijn in d. door Weisse uitgegeven lijst
opgenomen; Cooper en Graham gaven een
lijst (Londen 1851), welke alleen v. d. sterren
uit d. nabijheid der ecliptica 14 888 bevat.
Argelander gaf waarnemingen ter plaatsbepaling v. 22 000 sterren v. 45° tot 80° N.
Decl. Doch v. dergelijke, meer plaatselijke en
dus onvolledige lijsten kunnen wij zonder to
groote uitvoerigheid geen melding maken; wij
noemen nog slechts d. lijsten v. Bradley (3200
sterren), Lacaille voor d. sterren op 't zui-
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deltjk halfrond, a. d. Kaap de Goode Hoop
zichtbaar (10 000 sterren), Brisbane v. sterren,
ook op 't zuidelijk halfrond on to Paramatta
waargenomen (omtrent 7000 sterren), Groombridge voor d. sterren om d. Noordpool (ruim
4000 sterren) on Taylor to Madras (11 000
sterren).
DergeltIke lijsten zijn zeer nuttig voor d.
wetenschap. Niet alleen maken zij 't evenals
nauwkenrige sterrenkaarten mogelijk 't verdwkjnen, verschijnen en verplaatsen v. sterren
na to gaan; maar meerrnalen is 't gebeurd,
dat eon vervaardiger eener sterrenlijst een
hemellichaam waarnam on als vaste ster op
zijn lijst plaatste, dat naderhand bleak een
planeet to zijn geweest, welker plaats dan
op een tijdstip, toen men haar nog niet als
planeet kende, een made-hulpmiddel is tot
verbetering v. d. berekening harer loopbaan.
Sterrensteenen, Zie .Encrinieten.
Sterrenwacht of Observatorium is
d. naam v. ieder gebouw, dat tot 't doen v.
sterrenkundige waarnemingen ingericht en
v. d. noodige werktuigen voorzien is. In vropgeren tijd placht men daartoe torens,althans
zeer hooge gebouwen to verkiezen; maar, ofschoon 't eon vereischte is, dat 't gebouw naar
alle zijden, iinmers zooveel mogelijk, een vrijen
horizon heeft, acht men met recht d. kleine
trillingen, a. welke hooge gebouwen meer dan
lagere blootstaan, nadeelig voor d. juistheid
der waarnemingen, waarom men zich dan ook
tegenwoordig meer op vastheid, vooral v. d.
toestellen tot 't dragon v. vaste werktuigen,
dan op hoogte toelegt. Voorts moot d. atmospheer v. een welingerichte sterrenwacht vrij
zijn v. dampen v. steden, moron, moerassen,
lage vochtige plaatsen enz.; en ook moot 't
observatorium verwijderd staan v. straten,
waar 't gedreun der rkjtnigen nadeel toebrengt
a. d. nauwkeurigheid der waarnemingen.
't Aantal en d. soort der sterrenkundige
werktuigen hangt gedeeltelijk of v. d. uitgebreidheid, die a. een sterrenwacht gegeven
wordt, gedeeltel(jk v. d. soort v. waarnemingen, voor welke zij vooral wordt ingericht.
In 't algemeen behooren er toe: meridiaancirkels, passage-instrumenten, equatorialen,
theodolieten, heliometers, krachtige, vooral
door zuiverheid uitmuntonde ktjkers op parallactische voeten en met uurwerken, die d. as
d. schijnbare beweging des hemels doen volgen,
alsmede eenige draagbare instrumenten (kometenzoekers o. a.) en vooral nauwkeurige uurwerken. Alles behoort zoo geplaatst te zijn,
dat 't gemakkelijk in d. vereischten stand kan
gebracht en gehouden worden, tegen d. invloed
v. 't weer beveiligd is on door d. waarnemer
met weinig omslag kan worden gehanteerd.
Ook voor 't houden v. aanteekeningen en 't
voeren der noodige administratie moet 't geheel
zijn ingericht en d. noodige vertrekken niceten
aanwezig zijn tot 't doen der vereischte be-

rekeningen.
Groot is tegenwoordig 't aantal sterrenwachten in Europa en in andere werelddeelen.
In Nederland zijn twee observatoria, een to

Leiden en een to Utrecht.
Sterrenwichelarij (astrologie) is d. kunst

uit d. stand on d. beweging der hemellichamen d. toekomst en 't lot der menschen to
voorspellen. Zij ontstond in Chaldaea on verbreidde zich vandaar over Klein-Azit5 en
Egypte n. Europa. In Griekenland hechtte
zelfs Plato gewicht a. d. sterrenwichelarij,
maar Aristoteles verwierp haar. Voor d.
astrologie kwamen vooral d. zon, d. maan,
d. planeten en d. teekens v. d. Dierenriem
13
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aanmerking. Zelfs d. Grieksche geneesheeren
namen tot hear hun toevlucht bU 't bepalen
en genezen v. ziekten. d. Romeinen hechtten
weinig waarde a. d. sterrenwichelarU en ook
d. Christeltjke kerk in 't begin der Middeleeuwen verwierp haar, maar d. Arabieren
maakten v. haar veel work. Na d. 13e eeuw
kreeg zikj ook bU d. Christenen meer en meer
gezag; zelfs bloeide zU nog onder Hendrik III
en Hendrik IV, koningen v. Frankrtjk, en
begunstigde Melanchton haar. Ook Paracelsus, Cardanus, Tycho de Brahe en Kepler,
overigens zeer verdienstelijke lieden, wat d.
wetenschap aangaat, behoorden nog tot haar
aanhangers. Copernicus gaf haar echter door
zUn leer een gevoeligen knak, waarna zij zich
in Europa niet meer verhief, hoewel zU hier
en daar in andere werelddeelen nog haar gezag
doet golden.
Moest d. astroloog een voorspelling omtrent
een persoon doen, dan bepaalde hij eerst voor
oogenblik v. diens geboorte d. horoscoop,
d. i. 't punt der ecliptica, dat op dat tijdstip
!Avon d. horizon rees; vervolgens sloeg htj
d. twaalf huizen des hemels gade ; doze werden begrensd door groote cirkels, die d. aequator in twaalf gelUke deelen verdeelden. Aan
elk huis waren bepaalde eigenschappen verbonden en in ieder ward ook d. plaats der
planeten nagegaan. Na nog eenige waarnemingen maakte d. astroloog zijn voorspelling.
Sterverschieten, Zie Aerolithen.
Stesichorus, een beroemd Grieksch dichter, gob. to Himera, op SicilM, waar hij omstr.
600 v. Chr. leefde en, blind geworden, in een
zeer hoogen ouderdom to Catana overl. d.
LiefelUkheid en kracht zijner gezangen boeiden zoozeer d. gemoederen ztjner tijdgenooten,
dat dozen in hun verhalen zijn geboorte on
Ain dood met d. mantel v. d. mythe omhangen
hebben en zoo 't verhaal hebben doen ontstaan,
dat een nachtegaal zich op zUn mond, toen hij
een pas geboren wicht was, zou hebben gezet
om to slaan en dat hij in zeer hoogen ouderdom
als Apollo's zwaan d. laatsten adorn in zangen
zou hebben uitgeblazen. 06k ztjn blindheid
ward door d. volkssage met zip palinodie op
Helena in verband gebracht. Zijn gedichten,
waarvan alleen fragmenten tot ons zijn gekomen, waren in Dorischen tongval en behandelden epische onderwerpen in lyrischen vorm.
Stethoscoop, Zie Auscultatie.
Stettenhein2 (JuLms), een Duitsch humoristisch en satirisch dichter v. Joodsche
afkomst, gob. 2 Nov. 1831 to Hamburg, sedert
1867 to BerlUn woonachtig. Vooral maakte
hi zich naam door 't weekblad „Berliner
Wespen", in 1867 door hem opgericht. Voorts
gaf hij o. a. uit „Berliner Blaubuch" (2 dln,
1869—'70), „Wippchens stmtliche Berichte"
(5 dln, 1878—'86), „Muckenichts Reden and
Thaten" (1885) en „Brotlose Kfinste" (1890).
Stettin, d. boofdstad der Pruis. prow.
Pommeren, grootendeels op d. linkeroever v.
d. Oder gebouwd, ter hoogte v. 5 M. boven d.
zee. ZU is een der voorn. zeehavens v. Pruisen, was vroeger een vesting en bestaat uit
d. oude stad, d. in 1848 regelmatig gebouwde
nieuwe stad en d. voorsteden Lastadie on
Silberwiese op d. rechteroever der rivier,
welke beide laatste met d. oude en d. nieuwe
stad door drie gewoite bruggen en een spoorwegbrug verbonden zijn. Stettin heeft eon
koninklit* slot uit d. 16e eeuw, vele kerken
(o. a. d. op een heuvel gebouwde Jaeohikerk
uit d. 14e eeuw en d. in 1124 gestichte Gothi.
eche Peter- en Paulkerk, d. oudste christeltjke kerk v. Pommeren), een doofstommen.
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en een blindeninstituut, een groot ziekenhuis,
vele inrichtingen V. onderwijs en 116 300 inw.
Op 't Koningsplein heeft men een door Schadow in 1793 vervaardigd marmeren standbeeld v. Frederik d. Groote on een v. Frederik
Wilhelm III door Drake. Als eerste fabrieksstad v. Pommeren heeft Stettin groote
machinebouwwerkplaatsen, scheepstimmerwerven, fabrieken v. zeildoek en scheepsankers, suiker-, zeep-, kaarsen-, tabak- on
cementfabrieken. Nog belangrijker is d. handel, welke vooral na d. ophefting v. d. Sondtol zeer in bloei is toegenoinen. Met d. belangrijkste havens v. d. Oost- en d. Noordzee,
London en New-York staat Stettin door
stoombooten in directe verbinding. d. Voorn.
artikelen v. uitvoer ztjn graan, hout, spiritus,
meel, olijven, aardappelen en suiker; die v. d.
invoer koloniale waren, vooral koffie en rUst,
steenkolen, i,jzer en ijzerwaren, haring, palmen kokosnootolie, wijn en guano. — Stettin
ward in d. lie eeuw gesticht, was reeds in d.
12e eeuw d. eerste zeehandelsplaats a. d. Oder
on voegde zich in 1360 btj d. Hansa. Btj 't
uitsterven v. d. Pommersche hertogen in
1637 maakte Zweden aanspraak op Stettin en
bj d. Westphaalschen vrede ward 't a. dit
land afgestaan. In 1672 kwam Stettin in
handen v. d. Grooten Keurvorst v. Brandenburg en in 1720 ward 't bij d. vrede v. Stockholm met VOOr-Pommeren a. Pruisen toegewezen. In 1806 gaf generaal Romberg d. ste•ke
vesting over a. d. Franschen, die haar tot
5 Dec. 1813 bezet hielden. d. Vestingwerken
v. Stettin ztjn in 1873 vervallen verklaard. —
Zie Berghaus „Geschichte der Stadt Stettin"
(2 dln, 1875-76). 't Regeeringsdistrict Stettin
heeft een oppervl. v. 219 vk. mijlen en
750 000 inw.
Stettiner Haft, ook Pommersche Haff
geheeten, een strandmeer a. d. mond v. d.
Oder, door d. oil. Usedom en Wollin v. d.
Oostzee gescheiden. maar door drie zeegaten
met daze in verbinding gesteld (Peene, Swine,
Dievenow). 't Bestaat uit twee deelen, 't westelijke of Kleine en 't oostelUke of Groote Haff,
samen een oppervl. v. ongeveer 800 KM.2 beslaande.
Steub (LuDwzG), een geestig Duitsch schrijver, gob. 20 Febr. 1812 to Aichach, in OpperBeieren. Van 1834—'36 was hij Grieksch
beambte to Nauplia en Athena, sedert 1845
advocaat to Munchen en hij overl. 16. Mrt
1888 aldaar. HU schreef o. a. „Bilder aus
Griechenland" (2 dln, 1841, 2e dr. 1885), „Drei
Sommer in Tirol" (2e dr. 18'71), „Das bayrische
Hochland"- (1860), „Wanderungen im bayrischen Gebirge" (1862), „Herbsttage in Tirol"
(1867), „Altbayrische Kulturbilder" (1869),
„Kleinere Schriften" (4 din, 18'73 e. v.), „Sangerkrieg in Tirol" (1882), „Mein Leben'' (1883),
„Zur Ethnologie der deutschen Alpen" (1887),
d. roman „Deutsche TrEtume" (3 dln, 1858),
„Gesammelte Novellen" (2e dr. 1883) on „Lustspiel e" (1873).
Steuben (calm), een Fransch schilder,
in 1791 to Mannheim gob., doch reeds in zijn
vroege jeugd n. ParUs gekomen, waar htj 't
onderwtjs genoot v. David, Lefevre on baron
Gros. In 1813 verraste hij d. kunstwereld met
een schilderU, voorstellende „Peter d. Grooten,
die btj een storm op 't Ladoga-meer zelf 't
roer v. ztjn vaartuig grtjpt en zUn metgezellen
mood inspreekt". Ook a. Duitsche dichters
ontleende htj eenige onderwerpen voor zUn
sehildertjen, die echter niet v. overdriving
in d. voorstelling en v. conventie zUn vrt)
to pleiten. Daar. zijn geestkracht en phantasms
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steeds gelijken tred hielden met zijn hoer-
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1.00pt vervolgens in een smallen zoom. d. Steur
kan een lengte v. btjna 4 M. bereiken en een
zwaarte v. een paar honderd KG. Hij houdt zich
op in d. Noordzee, uit welke hij in d. winter

schappij over d. hulprniddelen der kunst,
werden die werken om 't zeerst bewonderd
of scherp gelaakt. Een v. zijn gelukkigste
grepen op 't gebied der romantiek is zijn
onze rivieren opkomt, waar hij eerttjds in zeer
voorstelling v. d. eed der drie Zwitsers op
groote menigte gevangen werd; thans worden
d. Ruth in d. maneschijn. In 1819 schilderde
er slechts enkelegevangen. Ztjn voedsel bestaat
hij, op last v. d. prefectuur der Seine. d. bishoofdzakelijk uit visch, inzonderheid kleine
schop s. Germain, wien door koning Childerik
zalmen, makreelen, haring on karpers; voorts
zijn schatten ter verdeeling onder d. armen
uit alles wat hem voorkomt, zelfs aas. d. Rijworden overgegeven; in 1822 een mytholotijd dozer visschen valt in 't voorjaar; zij
gische voorstelling: „Mercurius in Argos", die
schieten hun kuit in d. rivieren. In d. herfst
horn veel roem deed verwerven. Daarna
voegen zij zich in diepe plaatsen to zamen en
schilderde hij d. kolossale voorstelling uit d.
zwemmen zij op hunne tochten in lange rijen
jeugd v. Peter d. Groote (d. opstand der Streachter elkander.
litzen, waarbij Peter door zijn moeder gored
d. Steur levert voor vele volken, zoowel om
wordt), welke in 1828 een plaats in 't museum v.
zijn vleesch als om d. kaviaar (zie Kaviaar),
Luxemburg verkreeg. Toen men doze schildertj
een belangrijke visscherij op. d. Steuren zijn
voor 't eerst zag, wekte zij niets dan bewonzeer vruchtbaar; hun kuit weegt wel 100, hun
dering; later word zij gestrenger beoordeeld.
horn wel 75 KG. d. Eieren hebben d. grootte
Zij werd ook in d. fabriek der Gobelins op
v. hennepzaad en zijn zwart v. kleur. Behalve
een tapijt overgebracht. Daarna schilderde
doze gewone soort komen nog in Europa d.
STEUBEN twee tooneelen nit 't leven v. Napotwee volgende soorten voor. 1°. d. Russische
leon, „keizerin Anna v. Oostenrijk, Broussel
steur (A. Ruthenus), met 15 schubben op d.
en Blanc Alesnil uit d. gevangenschap bevrtjrug en uitnemend srnakelijk vleesch, die zich
dende" (1648), „Mirabeau in d. Constitu ante" e. a.
't meest in d. Kaspische zee en d. rivier d.
Behalve deze historische schilderde STEUBEN
Wolga ophoudt en zelden meer dan 15 KG.
nog verschill. kleinere genrestukjes on porzwaar wordt; en 20. d. lijm- of huizenblaastretten, benevens fresco's in d. zaal v. d.
visch (A. .Huso), met op d. rug 13 en op d. buik
staatsraad, die v. zijn meesterschap ook in
43 schubben. Hij heeft met d. vorigen 'tzelfde
dit vak getuigen. Voorts bevat d. historische
vaderland, wordt wel 1000 KG. zwaar en is
galerij v. Versailles v. zijn hand o. a. eenige
inzonderheid bekend wegens d. vischlijm of
historische portretten en voorstellingen, d.
huizenblaas, die men voornamelijk uit zijn
veldslagen v . Tours, Poitiers on Waterloo,
zwemblaas bereidt, doch die ook zoowel uit
welke door d. kritiek verschillend werden
d. gewonen steur als uit nog een andere soort
beoordeeld, maar waarin men toch steeds d.
v. deze familie, d. gestarden steur (A. stellatus),
meesterhand erkende.
welke ook goede kaviaar oplevert, ja zelfs uit
Van zijn kleinere schilderijen verwierven
d. zwemblaas v. d. schelvisch getrokken wordt.
vooral zijn „Esmeralda, zijn „•udith" on zijn
Steurharing is een groot ras v. d. gewonen
„Johanna v. Castilie" veel bijval. In 1845
haring, dat in 't laatst v. Sept. en in Oct. ten
exposeerde STEUBEN twee beroemde schildeoosten der Engelsche kust gevangen wordt.
rijen, „Jozef en d. vrouw v. Potifar" en „'t
Zie voorts 't art. Haring.
A fscheid v. Abraham en Hagar" voorstellende,
Steurkrab. d. Steurkrab (Palaemon Squilla)
beide door d. gravure algemeen bekend.'t Valt
behoort tot d. orde der tienpootige schaalMet to ontkennen, dat zij a. romantische en
dieren (decapoda) on tot d. farm. der garnalen.
theatrale overdrijving lUden, maar a. d. andere
Men treft haar in zee, in d. Schelde en in d.
zUde bevatten zij veel schoonheden v. detail,
brakke wateren v. Zeeland aan. Steurkrabben
welke d. opgang verklaart, dien zij mochten
worden iets grooter dan garnalen en hebben
genieten. STEUBEN overl. in Nov. 1856; sedert
levend dezelfde vale of grijswitte kleur, doch
1828 was hij ridder v. 't Legioen v. Eer.
zijn met smalle, roode, dwarse streepjes verSteubenville, een stad in d. Amerikaansierd; gekookt nemen zij een meer geelachtig
schen bondstaat Ohio, a. d. Ohio, met vele
roode kleur aan. Zij onderscheiden zich voorfabrieken en 14 000 inw. In d. omstreken zijn
namelijk door een scherp beenachtig uitsteekbelangrijke kolengroeven.
sal op d. schaal v. 't hoofd, beginnende tuns.
Steur. d. Steur (Acipenser) behoort tot d.
d. oogen en zich ter lengte v. een vijfde v. d.
orde der glansschubbige visschen (ganoidei).
lengte des lichaams ver naar voren uitstrekd. Kop eindigt in een puntigen snuit; d. mond,
kende. Dit deel is a. d. bovenzijde door zes tot
die onder a. d. kop ligt, kan achterwaarts geacht insnijdingen zaagvormig getand. Ook
trokken worden en is meestal ongetand; onder
puilen d. oogen meer uit dan bij d. garnalen.
d. snuit zijn 4 baarddraadjes, die voor d. bek
d. Scharen zijn zwak en eigenlijk niet meer dan
liggen; d. losse kieuwen liggen onder een geeen paar nijpertjes. d. Doorn, die in 't midden
woon kieuwdeksel verborgen en 't lijf is lang
v. d. staart staat, draagt vijf scherpe stekeltjes.
uitgestrekt, met verscheidene rijen hoekige
Stevens (ALFRED), een Belgisch genreschilden gedekt. d. Bekendste soort is d. Acischilder, 11 Mei 1828 to Brussel gob. Hid begaf
penser Sturio Linn. d. Snuit is bij d. jongen
zich later metterwoon n. Parijs, waar hU 't
tamelijk puntig, bij d. ouden meer afgestompt;
leven in d. salons der hooge standen a. zijn
d. oogen zijn klein, d. iris is geel ; 't lijf is met
penseel dienstbaar maakte. — Zijn broeder
5 rijen beenstukken of schilden gedekt, v.
JOSEPH STEVENS, in 1822 to Brussel gob., maakte
welke die op d. rug uit 11 bestaat, waardoor
vooral als dierenschilder naam; hij overl.
d. visch zich als vijfzijdig vertoont; d. gewone
3 Aug. 1893 in zijn geboorteplaats.
kleur is doorgaans groenachtig grauw, met
een gemeente In d.
Stevensweerd,
bruine en zwartachtige stippen. d. Romp is
Nederl. prov. Limburg. 2 uur t. Z.-W. v. Roermeer dan tweemaal zoo lang als d. staart. d.
mond, op on a. d. Maas, met circa 1100 inw.
Aarsvin en d. buikvinnen zijn klein; d. v. boven
Steven van Holland, ook STEPHANUS
uitgeholde rugvin is een weinig grooter en haar
genoemd, was een beroemd
HOLLANDICUS
achtereinde staat tegenover 't begin der aarsstempelsnijder uit 't laatst der 16e eeuw. Men
yin d. staartvin is onder d. staart aangehecht,
vindt v. zijn hand penningen met d. beeltevormt in d. beginne een hoekigen lap en vernissen v. Corn. v. Meyerop, Walter v. Yler,

STE.
George, graaf v. Egmond en A. v. Blockland,
eenige gedenkpenningen v. koning Sigismund
August v. Polen, op een v. welke 's konings
portret voorkomt met a. d. keerztjde een
ruiter, die an zwaard opheft, en 't opschrift
„Da Mihi - Virtutem Contra Hostes Tuos",
terwill een andere 't portret des konings en
v. zijn gemalin Elisabeth vertoont. STEVEN
schijnt geruimen tijd in Engeland vertoefd
to hebben, daar er eenige medailles bestaan
met d. beeltenissen v. Richard en Dorcas
gglestone, Maria Newce, gemalin v. J. Dimork,
William, markies v. Northampton, e. a., die
door hem moesten zijn vervaardigd.
Stevin (simoN), een groot wiskundige, ttjdgenoot v. prins Maurits, die hem wegens zijn
geniale talenten zeer genegen was en hem
tot ingenieur v. d. waterstaat benoemde, meer
bepaaldelijk belast met 't toezicht over d.
dijken. Hij werd geb. te Brugge omstr. 't
midden der 16e eeuw en overt. in 1620.
Allen, die over hem geschreven hebben,
komen hierin overeen, dat hij een uitstekend
geleerde was.
Hij heeft veel gedaan om d. leer v. 't evenwicht v. vaste lichamen en v. vloeistotren,
die langen tijd zeer verwaarloosd was, te
maken tot wat zij sedert geworden is. Meer
bepaaldeltjk heeft hij zich bezig gehouden
met onderzoekingen betreffende 't evenwicht
v. een vast lichaam op een hellend vlak, 't
evenwicht v. drie krachten, werkende op een
punt, 't parallelogram der krachten, d. drukking
v. vloeistotren in gesloten vaten en d.ligging
v. 't perspunt. Later is men op d. door hem
gelegen grondslagen gaan voortbouwen en
aldus is 't gebouw der tegenwoordige mechanica opgetrokken. Andere uitvindingen, o. a.
die v. 't gebruik der exponenten in d. algebra
en d. invoering der tiendeelige breuken in d.
rekenkunde, worden hem betwist; dit vermindert echter d. waarde v. STEVIN'S verdienste
niet in 't minste.
Bijzonderheden uit zijn privaat leven zijn
er weinig bekfind. Ten bewijze, dat d. werken
V. STEVIN ook buitenslands naar waarde geschat zijn, kan strekken, dat zij door Snellius
in 't Lattjn en door Albert Girard in 't Fransch
vertaald sun.
Stewart (DUGALD), een Engelsch wijsgeer
v. d. Schotsche school (zie Schotsche Wfisbegeerte), hoogl. a. d. hoogeschool v. Edinburgh,
geb. 20 Nov. 1753 en overt. 11 Juni 1828. Niet
zonder verdienste trachtte hij d. wijsbegeerte
tot een meer grondig onderzoek v.'t menscheljk kenvermogen uit een empirisch standpunt terug te voeren. (Zie zijn „Elements of
the philosophy of the human mind", 1794).
Als letterkundige en geschiedschrtjver deed
hij zich kennen door gin „Histoire abregee
des sciences metaphysiques, morales et politiques depuis la renaissance des lettres. Traduite de l'Anglais de D. S. et prOcedee d'un
discours preliminaire par J. A. Buchon" (1820,
3 vol). 't OorspronkeltIke diende als inleiding
voor 't le deel v. 't supplement der „Encyclopedia britannica". Ook heeft hij een kort
levensbericht v. Adam Smith geschreven.
Dozen kundigen en voorzichtigen wtjsgeer
moet men niet verwarren met zekeren James
Stewart, die zich als staathuishoudkundig
schrtjver door zijn „Enquiry into the principles
of political oecomomy etc." bekend mate.
DUGALD STEWART was in sUn Wit** AVM
in Frankrijk, waar destijds d. Schotsche wpsbegeerte veel opgang maakte, seer bekend en

geliefd, waartoe niet alleen d. bovengemelde
vertaling, maar vooral an „Esquisses de
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philosophie morale" met d. voortreffelijke
voorrede v. Joutlroy veel btjdroeg.

Stewart (BALFOUR), geb. 1 Nov. 1828 to
Edinburgh, studeerde daar in d. wis- en
natuurkunde, werd in 1859 directeur v. 't
observatorium te Ken, in 1867 secretaris v.
't meteorologisch comite en in 1870 hoogl. in
d. physica a. Owen's college to Manchester.
Hij schreef o. a. „Elementary treatise on heat"
(3e dr. 1876), „Lessons in elementary physics"
(1871), „Physics" (1872) en „The conservation
of energy" (1874).
Steyer, Zie Skier.
St Helena, Zie Helena.
Sthenelus, zoon v. Perseus en Andromeda,
koning v. Mycenae en Tiryus, gemaal v.
Nicippe, die dochter was v. Pelops, werd
door Hyllus, d. zoon v. Hercules, gedood.
Zijn kinderen waren Eurystheus, Alcinoe en
Medusa. — Een andere THENELUS, d. soon v.
Actor, begeleidde Hercules op zijn tocht tegen
d. Amazonen, werd in Paphlagonie begraven
en verscheen daar later a. d. Argonauten. —
Een derde STHENELUS, zoon v. Capaneus, trok
met Diomedes n. Troje en was eon dergenen,
die in 't houten paard verborgen zaten. Bij
d. verdeeling v. d. buit viel hem een standbeeld v. d. drie-oogigen Jupiter ten deel, dat
hij in Argos weder oprichtte.
Stibium of antimonium (Sb; atoomgew.
119,6) is een metalloid, dat in physische eigenschappen op d. metalen geltjkt. 't Komt in d.
natuur hoordzakelijk in verbinding met zwavel
als grauwspiesglanserts (Sb 2 S3 ) en in verbinding met zwavel en metalen, bijna altijd door
arsenicum begeleid, in vele ertsen voor. Om
't te bereiden wordt grauwspiesglanserts in
een vlamoven geroost, d. i, onder toetreding
v. lucht verhit, waarbtj d. zwavel verbrandt
en antimoniumoxyde (S13 2 03) achterblijft. Dit
oxyde wordt daarna met kool gegloeid, waardoor 't stibium vrtj komt. Men kan ook 't
antimonium uit 't zwavelantimonium afscheiden door middel v. ijzer. 't In d. handel gebrachte ruwe antimonium wordt in 't laboratorium gezviverd door smelting met salpeter,
waardoor bijmengselen (arsenicum, zwavel en
lood) verwijderd worden.
Antimonium is een zilverwitte, sterk glanzende stof v. bladerig kristallijne structuur;
zn soort. gew. bedraagt 6,715. 't Kristalliseert, evenals arsenicum, in rhomboOders en
is seer bros. 't Smelt bij 430° C. en distilleert

in d. witgloeihitte. Bij d. gewone temperatuur
verandert 't niet in d. lucht; bij verhitting

verbrandt 't met een blauwachtige vlam onder
vorming v. witte dampen v. antimoniumoxyde (Sb2 Os). Evenals phosphorus en arsenicum kan 't zich direct met d. halogenen verbinden; poeder v. antimonium ontvlamt in
chloorgas. In zoutzuur is 't onoplosbaar en
door salpeterzuur wordt 't tot antimoniumoxyde geoxydeerd.

Antimoonwaterstof (Sb H3) is een kleurloos
gas met een eigenaardigen reuk, dat, aangestoken, met een groenachtig witte vlam verbrandt. Met d. halogenen vormt stibium o. a„
d. volgende verbindingen: Sb C1 3 , een kleurloose, bladerig kristallijne, weeke massa(Butyrum Antimonii), die btj 73° C. smelt en bjj
223° C. kookt, Sb CIb, een gedlachtige, a. d.
lucht stork rookende vloeistof, Sb Br,, een
witte, kristallijne stof, Sb J3, een roods. stof,
en 8134, een donkerbruine stof.
Antimonium vormt twee zuurstolverbindingen, S1)2 03 en Sb2 0,. 't Berets ontstaat bid
't verbranden v. antimonium in d. lucht en
bU d. oxydatie daarvan door middel v. wat
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verdund salpeterzuur. 't Kristalliseert in 't
regelmatige en in 't rhombische stelsel en
vormt met zuren zouten in welke 't dus als
basis optreedt. 't Tweede oxyde (Sb 2 0,)is een
gele amorphe rnassa, die met water zuren
vormt, nl. metadntimoonzuur (Sb 0 3 H) en pyredntimoonzttur (Sb2 0 7 't Eerste zuur is een
wit poeder, dat in water en in salpeterzuur
bijna onoplosbaar is en blauw lakmoespapier
rood kleurt. 't Is een zwak, eenbasisch zuur,
welks zouten grootendeels onoplosbaar zijn.
't Tweede zuur is ook een wit poeder.
d. Zwavelverbinding Sb 2 S, komt in d.
natuur onder d. naam grauw spiesglanserts
in stralig kristallijne massa's voor, die een
donker grauwe kleur en een metaalglans
hebben. 't Kunstmatig verkregene, uit antimoniumoxyde en zwavelwaterstof, is een
amorph, rood poeder, dat na smelting vast
wordt tot een massa, die op grauw spiesglanserts gelijkt. Zie ook d. art. goudzwavel,
kermes minerale en Schlippe's rout.
Stichornantie heat d. waarzeggerij uit
gedichten, welke reeds in d. oudste tijden
werd aangewend, 'tzij om d. toekomst to
leeren kennen, 'tzij om in twijfelachtige omstandigheden een besluit to kiezen. Bij d.
Romeinen bestond d. stichomantie hierin, dfit
men dichterrollen op goed geluk opende en
't 't eerst in 't oog vallende vers voorlas of
wel verzen of spreuken op staafjes of plankjes
schreef, daze in een urn wierp en er een uit
liet trekken, walks inhoud dan een soort v.
orakelspreuk werd. V oornamelijk werden
daartoe gebruikt d. Sibylltmsche boeken en
d. verzen v. Virgilius. Ook later onder d.
Christenen, voornamelijk onder d. Hernhutters
en Methodisten, was een soortgelijke waarzeggerij in zwang, waarbij men d. bijbel met
gesloten oogen opsloeg en een vers met d.
vinger, een naald of een dergelijk werktuig
aanwees, welks vers dan ook eenigermate,
als v. hooger hand aangewezen, geeerbiedigd
werd.
Sticht ('t) is d. naam, waarmee nog dikwijls d. Nederl. prov. Utrecht bestempeld
wordt. Oorspronkelijk strekte zich 't Sticht
v. Utrecht, waarin d. bisschoppen ook 't
wereldlijk gezag uitoefenden, veel verder uit;
ook d. prov. Overijsel was or bijv. een deel
van. .'t Werd gewoonlijk in 't Nedersticht
(d. i. nagenoeg d. prov. Utrecht) en 't Oversticht onderscheiden. Nadat d. bisschop v.
Utrecht in 1528 't wereldlijk gebied a. Karel
V had moeten afstaan, vaardigde daze een
verordening uit, waarbij 't Nedersticht onder
denzelfden stadhouder als Holland werd gesteld. Sedert dien tijd is 't Oversticht (in.
hoofdzaak Overijsel) ook meer als een afzonderlijk landschap beschouwd geworden. Zie
ook d. art. Overijsel on Utrecht.
Stieglitz (CHRISTIAAN LODEWIJK), geb. to
Leipzig 12 Dec. 1756 on aldaar overl. 17 Juli
1836, bekleedde onderscheidene betrekkingen
in zijn vaderstad en maakte zich vooral bekend als vItjtig onderzoeker on onderhoudend
schrijver op 't gebied v. d. geschiedenis der
beeldende kunsten. Zijn voorn. werk is een
„Geschichte der Baukunst vom frithesten Alterthume bis in die neuern Zeiten" (1827). Belangrijk is made zijn „Encyclopaedia der
Baukunst der Alten" (1792-1798, 5 dln). Zijn
gedichten zijn in onderscheidene verzamelingen verspreid.
Stieglitz (JOHANN), een beroemd geneesheer, word in 1767 to Arolsen, in 't vorstendom Waldeck, uit Israelitische ouders gob.,
ontving zijn eerste wetenschappelijke opleiding
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a. 't gymnasium to Gotha, legde zich vervolgens to Berltjn op d. wijsgeerige wetenschappen toe on ging eindelijk, om d. heelkunde to
bestudeeren, n. Gottingen, waar hij in 1789 d.
doctoralen graad in d. medicijnen verwiesf.
Nadat hij zich in 'tzelfde jaar als praktiseerend
geneesheer to Hannover had gevestigd on in
1800 tot d. protestantsche kerk was overgegaan (waarbij hij zijn vroegeren naam Israel
in dien v. Johann verwisselde), werd hij
in 1802 hofmedicus, in 1806 eerste lijfarts, in
1820 hofraad en in 1832 opper-medicinaalraad.
Hij overl. 31 Oct. 1840. In zijn praktijk on
ambtelijke betrekking reeds bij zijn naaste
omgeving in groot aanzien staande, strekte zijn
werkzaamheid zich ook nog in ruimeren kring
uit door zijn geschriften, welke inzonderhoid
d. medische werken v. zijn tijd a. een grondige
en scherpzinnige kritiek onderwerpen. Vooral
verdienen genoemd to worden: „Versuch einor
Prilfung and Verbesserung der jetzt gewOhnlichen Behandlung des Scharlachfiebers" (1806),
„Ueber den thierischen Magnetismus" (1814),
„Pathologische Untersuchungen" (1832, 2 dln)
on „Ueber der Hornoopathie" (1835).
Stieglitz (HEINRICH), een Duitsch lyrisch
dichter, geb. 22 Febr. 1803 to Arolsen. In 1828
werd hij to Berlijn als leeraar a.'t gymnasium
on secretaris der koninklijke bibliotheek aangesteld. Reeds als student to Leipzig gaf hij
met Ernst Grosz() zijn eerste ,Gedichte zum
Besten der Griechen" uit (1823), later gevolgd
door „Bilder des Orients" (4 dln, 1831-33).
Doch doze pennevruchten zoomin als d. „Stimmen der Zeit in Liedern" (1832, 2e dr. 1834)
bezorgden d. reeds naar lichaam kranken
dichter d. gewenschte voldoening. Ten einde
zijn ziekelijke gemoedsstemming door een
diepe smart to overwinnen, maakte zijn echtgenoote, Charlotte Wilheft (geb. 18 Juni 1806
to Hamburg), 29 Dec. 1834 een einde a. Naar
leven. Daze dweepzieke daad v. zelfopoffering
had echter niet 't gewenschte gevolg; STIEGLITZ werd door daze gebeurtenis geheel terneergeslagen en zijn later() gedichten staan verre
bij d. eersten ten achter. Hij overl. 24 Aug.
1849 to Venetia. Zie „Charlotte Stieglitz" (gedichten, brieven en bladen uit 't dagboek,
uitgeg. door Mundt, 1835), d. „Briefe von Stieglitz an Charlotte" (2 dln, 1859, uit 's dichters
nagelaten geschriften door Eurtze uitgeg.),
's mans autobiographic (1865) on „Erinnerungen
an Charlotte" (1865).
Stiehl (HEINRICH FRANZ DANIEL), een
Duitsch toonkunstenaar on orgelvirtuoos, in
1829 to Lilbeck geb. on in 1886 to Reval over!.
Hij ontving zijn opleiding a. 't conservatorium
to Leipzig, werd in 1853 organist a. d. „Petrikerk" en dirigent der „Singacademie" to s.Petersburg, ondernam vervolgens concertreizen
door Engeland, Italie en Duitschland, vestigde
zich in 1874 als directeur eener zangvereeniging to Belfast on kwam in 1880 metterwoon
n. Reval, waar hij ool:: a. 't hoofd eener zangvereeniging stond en les gaf a. d. muziekschool. Verschill. orkestwerken, kamermuziek,
klavierstukken on ook een paar opera's zagen
v. zijn hand 't licht.
Stieler (ADoLF), een beroemd Duitsch
cartograaf, 26 Febr. 1775 to Gotha geb. on
overl. aldaar 13 Mrt 1836. Hij bekleedde in
zijn vaderstad aanzienlijke staatsbetrekkingen
(raad v. legatie, regeeringsraad e. a.) en maakte
zich verdienstelijk voor d. studie der aardrijkskunde door 't leveren v. voortreffelijke
kaarten on atlassen; d. voorn. hiervan zijn
een kaart v. Duitschland en een groote handatlas der geheele aarde. Van daze laatste zag
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in 1891 een geheel nieuwe uitgave 't licht,
bewerkt door Berghaui3, Vogel, Habenicht
rten, 180
en Liiddecke, bestaan.de nit 95 kaa
bilkaarten en een • volledig naamregister v.
meer dan 200 000 aardrUkskundige namen.
Stieler MARL Joszra), een beroemd Duitsch
schilder, in 1781 to Mainz geb., waar zijn vader
een verdienstelUk stempelsnijder in dienst v.
d. keurvorst was. Reeds op 8-jarigen leeftUd
verloor hij dezen eersten leermeester in d.
kunst, maar htj oefende zich verder met zoo
goad gevoig, dat hij als knaap v. 12 jaar zijn
brood verdiende met 't schilderen v. miniaturen. Weldra won hij genoeg om zich in
1799 en 1800 onder d. bedding v. Fesel to
burg en v. Ftiger to Weenen in 't schilderen
met olieverf to kunnen oefenen. In 1805 begaf
hij zich n. Krakau, waar htj met portretschilderen zooveel verdiende, dat NI in 1806
een studiereis n. Pelts kon ondernemen, waar
hij onder d. leiding van Gerard zulke vorderingen maakte, dat hij reeds onder d. beste
historie- en portretschilders ward gerekend.
In 1808 begaf htj zich n. Frankfort a. M., waar
hij weer met portretten genoeg overwon om
zich in 1810 n. Italia to begeven. d. Portretten,
welke hij to Milaan en to Rome schilderde,
hadden ten gevolge, dat koning Maximiliaan
v. Beieren horn in 1812 a. 't hof to Milnchen
riep om er zijn porttot on dat der andere
laden v. 't vorstenhuis to schilderen. Vooral
zijn portretten der prinsessen waren uitnemend.
In 1816 door d. koning n. Weenen gezonden
om er d. beeltenissen der keizerlijke familie
to schilderen, keerde hij eerst in 1820 vandaar
terug, waar hij wederom meer dan eons d.
koning, d. koningin on onderscheidene vorsten
on aanzienlUken met groote gelijkenis en veel
bevalligheid schilderde. Ook toen koning Lodewijk in 1825 d. troon v. Beieren had beklommen, bleef 5TIELER a. diens hof als hofschilder
lauweren inoogsten. HU schilderde d. portretten
v. d. koning en d. koningin in kroningsgewaad,
alsmede d. beeltenissen v. andere vorsten,
welke hij in 1828 afwisselde met 't portret
v. d. grijzen Goethe, dat voor eon. v. zijn
schoonste werken gehouden wordt. Zeer fraai
is ook 't portret der tooneelkunstenares Hagn
els Thekla in Schiller's Wallenstein. Omstr.
dien tijd reisde STIELER n. Dresden, Berltjn,
Florence on Perugia; hij schilderde in 1829 't
portret v. Amelia, keizerin v. Brazili6, en begaf
zich in 1832 n. Weenen, waar hij wederom a.
't hof d. beeltenissen v. onderscheidene vorsten
en vorstinnen schilderde. Te Miinchen teruggekeerd, ward hem door d. koning d. vervaardiging opgedragen v. een reeks vrouwenportretten voor een zaal in 't paleis, welke later,
in verband daarmee, d. zaal der schoonheden
is genoemd. Doze reeks v. beeltenissen, dertig
in getal, pleiten in hooge mate voor 't talent
v. snELER in d. voorstelling v. vtouwelUke
schoonheid on bevalligheid. Baitendien ging
14 steeds voort met 't schilderen v. vorstelUke
p%rsonen, zooveel a. 't hof to Munchen als a.
dat to BerlUn, waar hij in 1813 vertoefde en
to dier gelegenheid ook d. portretten v. Alexander v. Humboldt, Tieck, Schelling e. a. schilderde. Tot zijn laatste werken bebooren onderscheidene portretten v. d. heruthte Lola Montez. H overl. to Miinchen 19 Apr. 1858.
Stieler (KARL), een Duitsch dichter, noon
v. d. voorgaande, geb. 15 Dec. 1842 to' Manama, overl. aldaar 12 Apr. 1885
beNilbte
a. 't koninkla archief Door ;#11 gedlchten
in d. tongval V. Opper-Beieren - heelt STIELER
zich een eerste plants verworven onder d.
diaIecten-dichters. noemen ervan „Berg.
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bleameln" (3e dr. 1882), „Weil's mi freut"
(4e dr. 1880), „Habts a Schneid?!" (1877) en
„Um Sunnawend" (1878). Voorts dichtte hij
„Hochlandslieder" (1879), „Neue Hochlandslieder" (1883) en „Wanderzeit" (1882). Na zijn
dood verschenen nog „Ein Winteridyll" (1885),
lder Krieg zum Frieden" (1886) on „Kultur,bilder
aus Bayern".
Mi
Stieltjes (THOMAS JOHANNES), een verdienstelijk Nederl. militair on waterbouwkundige, 19 Mei 1819 to Leuven geb. en in
1879 overl. Na v. 1834 tot '49 als officier bij d.
artillerie gediend to hebben, Was hij v. 1850
tot '60 als ingenieur-directeur der OverUselsche kanaalmaatschappU werkzaam; hij word
vervolgens belast met d. opneming der spoorwagon op Java, waar hi) drie jaar vertoefde,
en vestigde zich na zijn terugkeer als civielingenieur to Rotterdam, waar hij o. a. belast
was met d. leiding der groote werken op
Feijenoord. In Oct. 1866 word -STIELTJES tot
lid v. d. Tweede Kamer der Staten-Generaal
gekozen. Zeer belangrijke geschriften zagen
v. zijn hand 't licht; wtj noemen slechts
„Denkbeelden over een zuiniger on doelmatiger samenstelling v. 't Nederl. lager"
(1 13), Is Nederland to verdedigen?" (1849),
„d. Nederl. hoofdrivieren en hare verbetering"
(1851), „Nederland en Rusland" (1856), „d.
Nederl. land- en waterwegen" (1859), „Beschouwingen over spoorwegbruggen" (1860), „lets
over d. onderwaterzetting v. d. Grebbelinie"
(1865), „Militaire StudMn" en 't door hem gestichte en langen tijd geredigeerde tijdschrift
„Nieuwe Militaire Spectator". Vete zijner werken schreef hij onder 't pseudoniem Oud
Soldaat, andere onder zijn eigen naam, sommige met medewerking v. Staring on anderen.
Stier, Zie Rund.
Stier (d.), 't tweeds teeken v. d. dierenriem (zie Dierenriem). 't sterrenbeeld staat
tuss. d. Ram en d. Walvisch t. W. on d. Tweelingen on Orion t. 0., t. Z. v. Perseus en d.
Wagenman, t. N. v. d. rivier Eridanus.
Dit sterrenbeeld is in verschill. opzichten
merkwaardig. 't Bevat d. groepen: d. Pleiaden
('t Zevengesternte) en d. Hyaden. Ook bevat
't verscheidene dubbele sterren; d. voorn. dearvan is Aldebaran, een star v. d. eerste grootte
in d. Hyaden, die op d. afstand v. 1' 49* eon
sterretje v. d. elfde grootte nevens zichteeft.
d. Stier gaat bier to lande in 't begin v.Dec.
to middernacht door 't zuiden.
Stier (d.) v. Poniatowski, een sterrenbeeld,
in 1777 door d. sterrenkundige Poczobut samengesteld uit eenige sterren, meerendeels tot
Ophiuchus behoorende. Thans is dit sterrenbeeld bij d. sterrenkundigen weinig meer in
gebruik.
Stiere.ngevechten (Spaansch corridas de
toros) noemt men d. gevechten v. menschen
tegen dieren, welke 't lievelingsvermaak der
Spanjaarden gin en door dezen n. d. voormange Spaansche proymcies v. Amerika zijn
overgebracht. In vroegere dagen werden zU
trouwens ook reeds in Griekenland on 't
Romeinsche keizerrUk gehouden. Meer dan
eens door pausen en keizers .verboden, werden
zij telkens weer hersteld. Bljna elke stad in
Spanje, Mexico on Cuba heeft haar „Plaza de
Toros". Te Madrid heeft men verreweg 't
schoonste, en 't Kier in 1874 voltooide nieuwe
am hitheater, waaraan nagenoeg een millioen
ten koste ward gelegd, bevat ruimte
voor niet minder dan 12 700 toesehouivers.
d. Stierengevechten worden bier geregeld
elks week gehouden, veelal des Maandags,
on stl vertoonen bier d. uiterste pracht.
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d. Strjjders, die dit werk als hun eigenlijk
handwerk drijven, begeven zich in een
gemengden, statigen optocht, door een magistraats-persoon geleid, naar 't strijdperk;
zij zijn v. verschill. soort en bestaan uit
picadores (pikeurs), to paard, die als oude
Spaansche ridders gekleed zijn, chulos of
vechters to voet, in een kort wambuis v.
verschill. kleuren, en matadores, eerste strijders, meestal in zijde gekleed, to voet en
met een lang Spaansch rapier gewapend. Zoodra d. corregidor of hoofdschout 't teeken geeft,
wordt d. stier uit d. stal gelaten. d. Picadores,
die zich in d. nabijheid geplaatst hebben, doen
d. eersten aanval, waarbij soms een paard
gewond wordt, wanneer d. ruiter zich door
een snelle vlucht moat redden. d. Chubs ondersteunen d. ruiters door d. stier met hun
vaandels bezig to houden; ter wijl zij zich in
geval v. nood door een sprong over d. schutting, welke d. circus omringt, kunnen redden.
Wanneer d. stier, na geruimen tijd door 10 of 12
picadores aangevallen en geprikt to zijn, einclelijk afgemat stil blijft staan, trachten d.
chulos hun banderillas (uitgeholde, met kruid
gevulde en met papier omwonden houtjes, a.
beide einden v. weerhaken voorzien) a. d.
stier vast to hechten en, als hun dit gelukt,
branden d. vuurwerken, die zich in d. koker
bevinden, los en d. stier loopt woedend in
't rood. Thans treedt d. matador met zijn
ontbloot zwaard to voorschijn on doze tracht
d. stier d. laatsten stoot toe to brengen. Is
dit gebeurd en 't woedende dier gedood, dan
wordt 't door muilezels weggesleept en een
nieuwe stier wordt in 't strijdperk gelaten. Is
d. stier to traag, dan worden honden op hem
afgezonden; maar, is hij to woedend, dan gaan
bij deze gevechten somtijds vele paarden
verloren. Hoe zwakker d. hitte is, des to
woedender zijn d. stieren. Niet zelden worden
op eon dag acht of tien stieren op die wijze
afgemaakt.
Stiermarken (Duitsch Steiermark) is d.
naam v. een hertogdom in d. OostenrijkschHongaarsche monarchie, groot 408 vk. mijlen,
waarop een bevolking v. 282 850 inw., d. i. 57
op 1 vk. mijl (1890). In 't N. wordt't begrensd
door 't aartshertogdom Oostenrijk, in 't O. door
Hongarije en Kroati6, in 't Z. door Krain on
in 't W. door Karinthie en Salzburg. 't Geheele
land behoort tot 't gebied v. d. Oost-Alpen en
bestaat uit d. dalen v. d. boven-Enns en haar
zijrivier d. Salza, d. boven-Mur on haar zijrivier
d. Id urz, 't heuvelland v. d. Freistritz on d.
boven-Raab, d. dalen v. d. boven-Drau v. Unterdrauburg tot Polsterau, d. Sau en haar linkerzijrivier d. San. In 't N.-W. is 't gebied v. d.
boven-Traun en bij Aussee een deel v. 't Salzkammergut. d. Dalen v. Enns on Salza worden
in 't N. begrensd door d. Dachstein, 't Kammergebirge, 't Totengebirge, d. Grimming, d. Hohe
Burgas e. a. deelen v. d. Ennsalpen. Tuss. d.
Enns en d. Mur liggen d. Noord-Stiermarksche
Alpen, die zich naar d. Oostenrijksche grans
tot d. omstreken v. d. Semmeringpas uitstrekken. Tuss. d. boven-Mur eenerzijds en
d. Murz anderztjds liggen d. Zuid-Stiermarksche Alpen met d. Eisenhut (2441 M.) en d.
Zirbitzkogel (2397 M.), d. Poszruk en d. Windische heuvels, tuss. Drau en Sau d. Karawanken, d. Sannthalergroep, d. Cillibergen
(Windische Schweiz) en 't Bachergebergte. In
't N. en N.-W., waar d. wildste on hoogste
bergen gevonden worden (hier verheft zich
o. a. d. Dachstein tot 3002 M.), hoeft men
weiden en houden d. bewoners zich bezig met
veeteelt. 't Grootste deel v. Stiermarken echter
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(d. omstreken v. 't Murdal) draagt geen grootsch
alpenkarakter, maar is zeer liefelijk, met bekoorlijke dalen, boschrijke on met burchten
gekroonde hoogten; hier is d. hoofdzetel v. d.
landbouw. 't Klimaat is zeer verschillend; in
d. dalen is 't vrij zacht (Aussee 6° C., Cilli
10° C.). Men heeft er ongeveer 20 pet bouwland,
1 1, 2 pet wtingaarden, pct hoof- en weiland
en 49 pet bosch. d. Voorn. voortbrengselen zijn
haver, rogge, tarwe on ma'is, voorts gerst,
peulvruchten, boekweit, aardappelen, vlas,
hennep, ooft on wijn. Van veel belang is d.
veeteelt, vooral d. paardenfokkerij; 't wild is
zeer talrijk en in d. rivieren on meren vangt
men uitmuntende visch. Belangrijk zijn d.
minerale schatten; men delft voornamelijk
ijzer, kopet, zout, aluin, steenkulen, ook wat
lood, zilver, goud, zink en vitriool en o vervloedig marmer on bouwsteen. Beroemde
minerale bronnen zijn to Rohitsch, Gleichenberg, Tilfler, ROmerbad, Neuhaus, Tobelbad on
Einod. d. Nijverheid v. Stiermarken bepaalt
zich hoofdzakelijk tot 't verwerken v. 't uitmuntend ruw ijzer tot staal en allerlei voorwerpen; d. handel is niet v. belang. d. Inw.
bestaan voor 67 pct uit Duitschers; alleen in
't Z. wonen Slowenen, die 33 pct uitmaken,
d. bevolking is grootendeels Kath. Voor d.
volksontwikkeling is goad gezorgd. d. Hoofdstad v. 't land is Gratz. — Zie Janisch „Topographisch-statistisches Lexikon von Steiermark" (3 dln, 1875—'85); Jauker „Das Herzogtum Steiermark" (1880); Roseggger „Das
Volksleben in Steiermark" (1888).
Ten tijde der Romeinen, toen Celtische
stammen 't tegenwoordige Stiermarken bewoonden, behoorde 't oostelijk deel v. dit
land tot Pannoni6 en 't westelijke tot Noricum; zoowel 't Norisch ijzer als 't Norisch
rundvee was oudtijds bekend. TUdens d.
groote volksverhuizing ward ook Stiermarken
door verschill. stammen bezet, die elk. verdrongen, totdat in d. 6e eeuw d. Slaven zich
eerst v. Beneden-, daarna ook v. Opper-Stiermarken meester maakten. Nadat Karel d.
Groot° doze streken a. zich onderworpen had,
werden er graven on markgraven over aangesteld; doch onder d. zwakke opvolgers v.
genoemden vorst en gedurende d. verwarring,
welke in d. eerste jaren der 10e eeuw in
Duitschland heerschte, was Stiermarken ten
prooi a. d. plundertochten der naburige Magyaren e. a. binnenlandsche twisten. Onder
d. grooten des lands onderscheidden zich d.
graven v. Styre of Steier, die zoowel a. d.
stad Steier, welke thans tot't aartshertogdom
OostenrUk behoort, als a. 't hertogdom Stiermarken hun naam gaven. Graaf Ottokar VI
ward in 1180 tot hertog verheven en sloot
een verdrag met Leopold I v. Oostenrijk, volgons 'twelk laatstgenoemde na d. dood v.
Ottokar Stiermarken met zijn landen vereenigde. In 1246 brak weder een nieuwe strijd
over Stiermarken uit, dat zelfs voor korten
tijd koning Ottokar v. Bohemen als landsheer
erkende; in 1276 werd deze echter door koning
Rudolf v. Habsburg v. zijn gebied beroofd,
die nu zijn oudsten zoon, Albrecht I, als stadhouder v. Stiermarken aanstelde om hem er
later moo to beleenen. Van nu of bleef 't
land in 't bezit v. Habsburg; d. grenzen hebben echter op verschill. tijden vele wijzigingen ondergaan. Stiermarken deelde sedert
dien tijd in d. lotgevallen v. Oostenrijk en
Duitschland. d. Hervorming vond er vele aanhangers, maar 't gelukte aartshertog Karel,
met behulp v. d. Jezuieten on d. in 1586 opgerichte hoogeschool to Gratz, 't land weer a.
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d. Kath. kerk terug to brengen. Een groot
deelv. d. Protestanten, die hun leer niet wilden
verloochenen, verlieten toen hun vaderland;
slechts enkele personen slaagden erin, zich
a. d. vervolgingen to onttrekken en hun godsdienstige begrippen ongemerkt onder bun
nakomelingen voort to planten, totdat d.
grootere verdraagzaamheid v. Jozef II d. geheime aanhangers v. d. nieuwe leer in d.
gelegenheid stelde d. grond to leggen tot d.
kleine Protestantsche gemeenten, die men
er tegenwoordig vindt.
Stieve (rEmx), een Duitsch geschiedkundige, geb. 9 Mrt 1845 to Munster, sedert 1878
lid v. d. Beiersche Academie v. Wetenschappen, sedert 1866 prof. a. d. polytechnische
school to MUnchen. Hj schreef o. a. „Der
Ursprung des Dreiszigjahrigen Kriegs" (dl 1,
1875), „Bayerns Politik 1591-1607" (1878—'82)
en „Wittelsbacher Briefs aus den Jahren
1590-1610" (8 dln, 1885—'88).
Stig/ina.yer (JOHANN BAPTIST), metaalgieter, beeldhouwer en medailleur, ward 18
Oct. 1791 to FUrstenfeldbruck, in Opper-Beieren,
geb. Na in zijn jeugd eenig teekenonderwps
to hebben genoten, kwam hp in d. leer bij d.
zilversmid Strausel to Munchen, waar hij door
zijn arbeid en zijn talent d. aandacht trok v.
d. directeur der munt, Leprieur, die hem in
1810 a. d. academie v. beeldende kunsten deed
opnemen en hem v. 't noodige voorzag, om
onbezorgd zijn studien to kunnen voortzetten.
Hil modelleerde nu Wrong in klei on was en
een v. zijn grootere werkon in gips stelde
Mozes voor, water uit d. rots slaande. Tegelijk
begon hij eenige medailles to graveeren en
had hij 't geluk in 1814 door koning Maximiliaan tot graveur bij d. munt benoemd to
worden; ook ward hij in staat gesteld om tot
zijn verdere ontwikkeling n. Italie to reizen.
Daar trachtte hij v. d. metaalgieter Righetti d.
bests method° of to zien om kunstwerken in
brons to gieten. Htj beproefde haar op sun beurt
in toepassing to brengen on na eenige mislukte
pogingon slaagde htj erin goede afgietsels to
waken v. eenige door hem of door andere
kunstenaars gemodelleerde busten of beelden.
Tevens verzuimde hij niet zijn studien naar
d. classieke kunstwerken, vooral to Rome,
voort to zetten. Na eon vierjarig verblijf in
Italia keerde hij naar zijn vaderland terug,
waar htj enkele medailles vervaardigde on
a. d. beeldversiering der pinakotheek meewerkte. In 1824 reisde hij naar Berlijn, waar
hp door d. metaalgieter Reizinger ward
ingewpd in een nieuwe method°, welke hij
to Mtinchen op door hem zelf geboetseerde
kunstwerken met goad gevolg toepaste. In
1825, bp d. troonbeklimming v. koning Lodewpk, word hti tot inspecteur der metaalgietertj
benoemd on a. dat yak gaf hp nu een geheel
nieuw leven. Onderscheidene door hem geboetseerde busten, groepen,ja geheele monumenten
werden door hem met gunstig gevolg in metaal
weergegeven. Er ward nu een nieuwe gieteril
gebouwd, in welke 't bronzen monument v.
Rauch voor koning Maximiliaan word gegoten,
dat in 1835 op 't naar dien worst genoemde
paleis to Munchen ward onthuld. In 1836 wing
It gieten der 12 kolossale beelden v. vorsten
nit 't huis Wittelsbach in d.troonzaal,naar d.
modellen v. Schwanthaler, aan, waarin STIGLzArsa zjin artistieke en industrieele vaardigheld ten toon spreidde. Voorts werden onder
ztjn biding in d. reeds benoemd geworden
gieterti to Miinchen een aantal beelden v.
vorste.W-etiberoemde mannen naar d. modellen
V. Thorwiddsen, Schwanthaler en anderen
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voor verschill. Duitsche steden gegoten. Dat
silos vorderde echter groote inspanning en,
ofschoon hp in gin neef F. Miller een krachtigen helper had gevonden, die later d. door
hem gegrondveste inrichting tot d. °erste in
Duitschland opyoerde, was zijn gezondheid
daardoor zoo geschokt, dat hp 2 Mrt 1844 a.
een langdurige ziekte bezweek.
Zie Zetmeel.
Stijl. d. Sti/us der Ouden was d. schrijfstilt, a. 't sane eind met een scherpe punt
voor 't schrilven op tafeltjes, met was bestreken, a. 't andere met een plat staafje tot 't
gladstrijken on dus tot 't uitwisschen v. 't geschrevene. Vandaar noemt Horatius („Sat." I)
't beschaven v. een opstel „d. schrijfstift
omkeeren" (stilum vertere ; zie Saepe). Naar
d. bestemming dier schrijfstift, d. vorm to
given a. d. gedachte, wordt 't woord rstijl
gebruikt ten opzichte v. d. uitwendigen vorm,
waarin d. voorstelling v. d. geest wordt uitgedrukt, on zulks zoowel in gesprokene on
geschrevene volzinnen (proza on poezie) als
in d. muziek on in d. beeldende kunsten. Die
stijl kan in meer algemeenen zin 't schoonheidsbegrip bij een bepaald yolk of in een
bepaalden tijd uitdrukken of ook a. afzonderlijke voortbrengers v. kunstgewrochten eigen
on naar dozen genoemd zijn. Zoo spreekt men
met betrekking tot een aaneengeschakelde
rode, in spraak of schrift, v. een wijsgeerigen,
historischen still; v. een verheven, deftigen,
gemeenzamen, platten still; in d. muziek v.
d. kerk-, d. opera-stijl enz.; in bouwgewrochten
v. d. Griekschen, Romaanschen, Gothischen
stijl; — alles ter aanduiding v. 't karakter
der vormen, waarin zich d. ideeen uiten. Voor
zoover 't individueele v. afzonderlijke kunstbeoefenaars zich in d. vorm hunner voortbrengselen afdrukt, spreekt men bpv. v. d.
(proza-) stijl v. Hooft, d. (muzikalen) stijl v.
Bach, d. (schilder-) stijl v. Rafael. In daze
laatste beteekenis wordt ook 't woord „manier" gebruikt, dat echter nog eenigermate
v. stiji verschilt, in zoover iemands manier
d. wijze aanduidt, waarop hij zijn individualiteit in 't algemeen in zijn kunstgewrochten
openbaart, terwijl zijn stijl d. wijze is, waarop
hij een soort v. kunstgewrochten behandelt.
Zoo heat in d. muziek d. Stijl v. Bach d.
deftige voordracht v. kerkmuziek,
indien Bach zulk een of ook een anderen
muziek-stijl op een hem bijzonder kenmerkende wpm had uitgevoerd, dit d. manier
v. Bach zou moeten heeten.
In elk geval, waarop ook toegepast, d. stijl
is een uitdrukking v. iemands individualiteit;
vandaar 't bekende zeggen v. Buffon „le style
c'est l'homme". Dit neemt echter niet wag,
dat d. aesthetische regels v. goeden smaak,
m. a. w. d. opvatting v. 't schoonheidsdenkbeeld, 't geheel en al individualiseeren v. d. sttjl
uitsluiten, zoodat Aid, land, omstandigheden,
ontwikkeling enz. een algemeen gevoelen ten
aanzien v. d. sttjl vestigen, en, ofschoon men
a. genieen vergeeft, dat zij zich tot zekere
hoogte boven dat algemeene gevoelen verbeffen en er in hun still buiten treden, is
't in 't algemeen to ontraden, dat iemand zich
't vervaardigen v. eenig kunstgewrocht
willekeurig v. die algemeene regels ontsla,
walks uit 't aangeduide algemeene gevoelen
voortvloeien.
Over d. stijl on zijn regels met toepassing
op d. voortbrengselen in verschill. kunstvakken zie men d. art. over die kunstvakken
zelf. Voor d. schrijfstijl, doorgaans alleen stijl
genoemd, bestaat meer dan een handleiding.
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onverzwakt, zelfs met hoogere krachtsinspanStijl (stmoN). Deze uitmuntende dichter,
kunstkenner en schrijver ward 25 Febr. 1731
Ding voortgaat met aderltjk blood in d. lonto Harlingen gab. Te Franeker legde hij zich
gen to drijven. Dit ondergaat daar d. gewone
eerst toe op d. oude letterkunde, onder d. leiverandering niet, maar blijft aderlijk en, in
ding v. Valckenaer, on beoefende hij tevens met
d. aanvang nog vrij langs d. kleinen omloop
good gevolg d. dicht- on d. declameerkunst. Na
terugkeerende, geraakt 't in d. linker helft
voorbereidende studien wijdde hij zich a. d. gev. 't hart on 't stroomt vandaar, aanvankeneeskunde en hij promoveerde, na ook eenigen
ltjk zelfs met grootere snelheid, in alle ortijd to Leiden gestudeerd to hebben, to Fraganen. Dit gaat zoo lang voort, totdat d. geneker met een dissertatie „De motibus mus- 1 heels bloedmassa eon aderlijke hoedanigheid
culorum automaticis", waarna hij zich in zijn
heeft aangenomen, waarvoor approximatief
1 1 2 tot 2 minuten toereikende zijn. Omstr.
geboortestad als arts nederzette en er bleef,
totdat hij in 1795 't staatstooneel betrad on
dien tijd nemen d. opwekkende invloed der
ale lid der Staten-Generaal n. 's-Gravenhage
zenuwcentra op 't hart en d. stofwisseling
vertrok. Als voorzitter der commissie tot 't
in 't hart meer on meer af, waardoor d.
ontwerpen eener nieuwe staatsregeling bracht
energie der hartcontractien gebroken wordt
hij daze met 't houden eener schitterende
on verzwakking en vertraging in d. bloedsredevoering bij zijn lastgevers in en sedert
beweging ontstaan en wel 't eerst in die v.
was hij lid der nationale vergadering, totdat
d. kleinen omloop. 't Blood uit d. rechter
hij in 1797 n. Harlingen terugkeerde, waar
helft v. 't hart kan zich niet meer geheel in
hij 24 Mei 1804 overl.
d. longvaten ontlasten. Dit heeft eensdeels een
't Voornaamste v. zijn werken is .,d. Opkomst
passieve bloedsophooping binnen d. schedel
en bloei der Vereenigde Nederlanden" (1774),
ten gevolge, daar 't blood uit d. hersensinus
een meesterstuk v. historische pragmatiek, dat
en aderen niet meer naar behooren kan worbij d. 2e uitgave verrijkt werd met een „Slotden afgevoerd, anderdeels vermindering v.
zang ter liefde v. 't Vaderiand", een der
bloedtoevoer in d. linker helft v. 't hart. Geschoonste voortbrengselen onzer didactische
volgelijk wordt telkens een kleinere hoeveelpoezie. Ook gaf hij nog vele andere dichtheld blood in d. grooten oml000p gedreven.
stukken in 't licht, meerendeels opgenomen
Zoo treedt eindelijk bloedledigheid in v. 't
in „Nagelaten Gedichten" (18;35) en „Mengelgeheele slagaderlijke vaatstelsel on volgt nu
poeztj" (1837). In 't bijzonder was 't tooneel
volkomen stilstand v. 't hart bij overvuleen lievelingsuitspanning v. STIJL. Hij was
ling v. zijn rechter helft, d. longen on d.
niet alleen oprichter on werkend lid v. een
aderen.
lief hebberij-tooneel to Harlingen; maar hij
't V erblijf v. menschen on dieren in een
gaf ook onderscheidene stukken in 't licht
beperkte, afgesloten ruimte, waarin d. lucht
(ten deele onder zijn zinspreuk „Sensim
d. voor d. ademhaling benoodigde zuurstof
scandendo"), v. welke 't treurspel „de Mitymist on in plaats daarvan met koolzuur on
loners" letterkundig 't baste on 't kluchtspel
dierlijke uitwasemingen bezwangerd is, of
„Krispijn philosooph" 't meest ten tooneele
't verbltjf in vergiftige gassen (zwavelwatergevoerd is. 's Mans bovengenoemde „Nagestofgas, arsenikwaterstotgas e. a.) veroorzaakt
laten gedichten" behelzen ook zijn „Tooneelonder dergeltjke verschijnselen d. dood.
poezie". ,Ztjn „Levensschets" gaf Scheltema,
Sti.kstof(Nitrogenium, N, atoomgewicht
„Geschied- on Letterk. Mengelw." I, 1; hij prijst
14) is in vrijen toestand in d. lucht aanwezig,
hem daarin als „geneesheer, taalkundige,
die uit een mengsel v. ongeveer 415 volumen
dichter, teekenaar, tooneelspeler, wiskundige,
stikstof en volumen zuurstof bestaat. In
geschiedschrijver, wijsgeer on kunstkenner".
gebonden toestand komt ztj hoofdzakelijk in
Verder heeft over hem geschreven J. G.
ammoniak, amtnoniumverbindingen, salpeterOttema, „Gelegenheidsrede bij 't monument
zuur, nitraten on vele organische stollen v.
v. Simon Stijl" (1860).
't dieren- on 't plantenrijk voor.
Stijltje (Stylus), Zie Stamper.
Om stikstof nit d. lucht af to scheiden moot
Stikken. Wanneer 't intreden v. d. lucht
men daze haar tweeds bestanddeel, d. zuurin d. longen bij een dier gedurende eenige
stof, onttrekken. Men bereikt dit met behulp
minuten belet wordt, kan 't leven niet bltjven
v. stollen, die zuurstof kunnen opnemen zonbestaan en volgt d. dood door stikken. Drieerder op d. stikstof in to werkon. 't Gemaklei oorzaken kunnen op daze wijze d. dood
kelijkst geschiedt dit door 't verbranden v.
bewerken; 1". eon belemmering in d. verrichphosphorus. In een op water drijvend portingen der inademings spieren ; 2.. werktuigeseleinen schaaltje steekt men eenige stukjes
iijke oorzaken; 3.. 't verblijf in een medium,
phosphorus aan on over dit schaaltje houdt
waarvan d. lucht d. ademhaling niet kan
men dan een glazen klok. Na eenigen tijd,
onderhouden (bedorven lucht en schadelijke
nadat alle zuurstof a. d. lucht onder d. klok
gassen).
onttrokken is, houdt d. phosphorus op met
Treedt ten gevolge v. werkeloosheid der
branden; het gevormde phosphorpentoxyde
inademingsspieren goon lucht in d. longen,
lost in 't water op on 't overblijvende gas
wordt d. gemeenschap der luchtwegen met
onder d. klok bestaat bijna alleen uit stikd. dampkringslucht afgesneden door indomstof, wier volumen 4/, v. d. oorspronkelijke
pelen v. 't hoofd onder water (bij 't verdrinhoeveelheid lucht bedraagt. Een andere meken) of d. hats zoo stark samengedrukt, dat
thods bestaat hierin, dat men lucht door een
d. luchtpijp gesloten wordt (bij 't worgen of
gloeiende, met koperspanen gevulde buis
hangen) of zijn d. luchtpijpstakken door binleidt; het koper verbindt zich dan met d.
nengedrongen vreemde lichamen of ziekteprozuurstof on er ontstaat zuivere stikstof. Ook
ducten gevuld, dan volgt d. dood spoedig
bij d. gewone temperatuur kan men d. zuuronder d. verschijnselen v. oorsuizen, beneveld
stof uit d. lucht wegnemen, o. a, door phosgezichtsvermogen, groote benauwdheid, verphorus, zwavellever of pyrogallol. Eon zeer
geefsche pogingen tot ademhaling, duizelingemakkeltjke methods om stikstof to bereigen, waarop eindelijk verlies v. bewustztjn
den is d. verhitting v. ammoniumnitriet in
volgt. Met betrekking tot d. stoornissen in d.
een kleine glazen retort, waarbij 't zout in
bloedsomloop valt op to merken, dal; terstond
water on stikstof ontleed wordt. Ook door d.
na d. belemmering d. rechter helft v. 't hart
inwerking v. chloor op een oplossing v. am-
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moniak in water is stikstof to bereiden. 't
Chloor verbindt zich met d. waterstof v. d.
ammoniak tot chloorwaterstof, die met 't
overechot v. ammoniak salmiak vormt, en
d. stikstof wordt vrU.
Stikstof is een kieurloos gas, zonder reuk
en smaak. Haar dichtheid bedraagt 0,9701 (die
v. lucht 1). Haar kritische temperatuur ligt
bij — 146' C., haar kritische druk bedraagt 33
atmospheren. Vloeibare stikstof is kleurloos
en wordt bjj —214°C. vast, bU welke temperatuur d. spanning v. d. verzadigden damp
60 mM. bedraagt. Onder een druk v. 4 mM.
kookt stikstof bij — 225° C. Stikstof verbindt
zich direct met slechts weinige elementen
en neemt over 't algemeen moeiltjk a. chemische reacties deel. Zij onderhoudt noch 't
branden, noch 't ademen ; een brandende kaars
gaat in stikstof uit, dieren stikken in dit
gas. Dit berust niet op een actieve working
der stikstof, maar slechts op d. afwezigheid
v. zuurstof, d. voor 't branden en 't ademen
onontbeerlUke stof. Haar aanwezigheid in d.
lucht matigt d. stork oxydeerende eigenschap
der zuivere zuurstof.
Er bestaan vijf verbindingen v. stikstof met
zuurstof, namelijk: stikstofo xyduul (N2 0)., stikstofoxyde (NO), salpeterigzuuranhydride (N203,
zie dat art.), stikstofperoxyde (N204) en salpeterzuuranhydride (N206, zie dat art.).
Stikstofoxyde (NO) ontstaat bij 't oplossen v. sommige metalen in verdund salpeterzuur, omdat d. vrij komende waterstof
dadelijk een ander deel v. 't zuur reduceert.
't Gemakkelijkst verkrUgt men 't, als men
stukjes koperdraad met verdund salpeterzuur
v. 't soort. gew. 1,2 overgiet. d. Reactie geschiedt reeds bij d. gewone temperatuur. Er
ontwijkt een kleurloos gas, dat in d. lucht
dadelijk bruine dampen vormt, omdat 't zich
met d. zuurstof uit d. lucht tot stikstofperoxyde (NO2) verbindt.
Stikstofoxyde is een kleurloos gas, dat 't
soort. gew. 1,038 (dat v. lucht = 1) heeft. 't
Behoort tot d. gassen, die moeiltjk tot een
vloeistof verdicht kunnen worden; zijn kritische temperatuur bedraagt — 93' C. en zijn
kritische druk 55 atmospheren. In water is 't
weinig oplosbaar; 't is evenwel gemakkelijk
oplosbaar in een waterige oplossing v. ferrozouten, waarbtj die roodbruin gekleurd wordt.
Met zuurstof vereenigt stikstofoxyde zich
dadelijk tot bruine dampen v. stikstofperoxyde.
Met weinig zuurstof ontstaat echter salpeterigzuuranhydride (N203).
Stikstotoxyduul (N20) is een kleurloos
gas, met een zoeten smaak en een zwakken
reuk, dat ontstaat naast stikstofoxyde bU d. inworking v. sink en tin op verdund salpeterzuur
v. 't soort. gew. 1,1.1 GemakkelUkst verkrUgt
men 't in zuiveren toestand door ammonium.
nitraat to verhitten, dat btj ongeveer 170° C.
direct in water en stikstofoxydu-ul uiteenvalt.
d. Dichtheid v. dit gas bedraagt 1,26, als die
v. lucht = 1 genomen wordt. In koud water
is 't tameltik gemakkeltik oplosbaar. Bij —88' C.
onder d. gewonen druk of btj 0° C. onder d.
druk v. 30 atmospheren wordt't tot een kleurlooze vloeistof verdicht, die 't soort. gew.
0,937 heeft.
Stikstotperoxyde (N204 of NO2) vormt
eigenitlk twee stoffen; Ng 0,1 bestaat slechts
lag. temperaturen en anderaat bij verwarming een ontleding in d. mole ell NOR, die
btl afkoeling weer N204 vormen. N204 is
kleurloos, terwUl N O2 roodbruin gekleurd en
gaavormig is. 't Stikstofperoxyde (N2 04)is b4j
d. gewone temperatuur een gole vloeistof met
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't soort. gew. 1,46. Afgekoeld tot — 20° C.,
wordt 't vast tot een kleurlooze, kristallijne
massa, die bU — 12° C. smelt. Bij Oe C. ontstaat
reeds een begin der dissociatie, die d. oorspronkelijk kleurlooze vloeistof geel kleurt,
welke kleur toeneemt bij 't sttjgen der temporatuur. BU 26°C. begint d. vloeistof to koken
en verandert zip in een geelbruinen damp.
Stikstofperoxyde ontstaat door verhitting
v. droog loodnitraat, dat dan uiteenvalt in
loodoxyde, zuurstof en NO 2.
Stilbiet is een monoklien kristalliseerend,
kleurloos of wit (maar dikwijls ook door btjmengselen gekleurd) mineraal, dat iets harder
is dan gips, 't soort. gew. 3,5 a 4 heeft en uit
een water bevattend silicaat v. calcium en
aluminium bestaat. 't Komt o. a. voor bij Arondal, Konigsberg on Andreasberg, op d. Far-oer,
IJsland en Skye on op vele plaatsen in NoordAmerika.
Stilfser Joch (Ital. Giogo di Stelvio), een
steile bergpas in Tyrol, in 't N. v. Valtellina
(Veltlin), op d. grans v. Oostenrijk, Zwitserland
on ItaliO gelegen. 110 draagt zijn naani naar
't dorp Stilfs en wordt ook wel naar 't naburige Worms (Ital. Bormio) Wormser Joch
genoemd. Doze bewonderenswaardige weg
ward in 1824 geopend en is in Europa d. hoogste
baan voor rijtuigen, daar zijn hoogste punt
meer dan 2700 M. boven d. zee ligt.
Stilke (HERMANN), een Duitsch historieschilder, gab. 29 Jan. 1803 to Berlijn, waar htj
't onderwijs v. Kolbe genoot. HU vertoefde
v. 1828—'34 to Rome on vestigde zich daarna
to Dusseldorf, waar hij in Schadows romantische manier stukken in olieverf schilderde,
die v. buitengewoon veel schoonheidsgevoel
getuigen. Van 1840—'46 schilderde htj fresco's
in 't slot Stolzenfels a. d. Rijn. Hij overl.
22 Sept. 1860 to Berlijn. Van zijn schilderUen
noemen we „Rinaldo's afscheid", „Pelgrims
in d. woestijn", „Tristan en Isold
e on „d.
Wegvoering v. d. zonen v. Eduard".
Stills of Groote Oceaan, ook Stills
Zuidzee of enkel Zuidzee genoemd, is d. naam
v. d. uitgestrekte watermassa, welke zich
tuss. AziO on Australi6 t. W. on Noord- en
Zuid-Amerika t. O. bevindt en zich uitstrekt
over meer dan 1/3 der geheele aardoppervlakte.
Haar grootte bedraagt 3 300 000 vk. mUlen,
haar afmeting v. noord naar zuid meer dan
2000, die v. west naar oust (nabU d. linie)
omstr. 2500 mjjlen. Naar 't N. toe wordt d.
breedte echter steeds geringer, totdat se bij
d. Beringstraat, tuss. Azig en Noord-Amerika,
geen 10 milieu meer bedraagt. d. Voorn.
inhammen naar d. kant v. Azig-Australia
zUn: d. Beringzee, ook Zee v. Kamtsjatka
genoemd, d. Zee v. Ochotsk, d. Japansche
Zee, d. wateren v. China (Gels Zee, Oost- en
Zuid-Chineesche Zee), d. Soeloe- of CelebesZee, d. wateren v. Micronesia en Polynesia
en d. Koraalzee-; naar d. tegenovergestelde,
Amerikaansche Ode stIn 't: d. San Juan d.
Fucastraat met d. Pugetsound, d. Golf v.
California, d. Golf v. Tehuantepec, d. Golf v.
Panama, d. Baai v. Guayaquil (a. d. kust
v. Ecuador) en ' d. Golf v. Arica (kust v.
Bolivia). Tot d. voorn.- eilandengroepen v. d.
Grooten of Stillen Oceaan behooren die v.
Polynesia, Micronesia on Melanesia, benevens
die v. Japan, d. Aleoeten, Van Couver, d.
Galapagos on d. PhilippUnen. Wat d. stroomingen in 't wijde bekken v. dozen oceaan
verdient opgemerkt to worden, dat
htl we ig of geen water door d. Beringstritat
nit d. Noordel. IJszee ontvangt, maar dat
er veel meer een strooming uit d. Oceaan
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naar die Poolzee plaats grijpt. Daarentegen
oefenen d. stroomingen, die v. d. Zuidel. IJszee
uitgaan, een .grooten invloed op deze wijde
watervlakte uit. Hoewel nog niet alles wat
die stroomingen betreft volledig bekend is,
staat toch vast, dat in d. Grooten Oceaan
alleen polaire en aequatoriale stroomingen
heerschen, waarvan al d. overige vertakkingen zijn. d. Zuidpoolstrooming loopt als
„antarctische drift" tuss. 55° en 40' Z. Br. in
d. richting v. W.-Z.-W. naar 0.-N.-0. en stuit
op d. westkust v. Zuid-Amerika, waarlangs
zij als Chili-lieruaansche of Hum boldtstroom
haar koud water naar d. aequatoriale streken
voert. d. Groote aequatoriaal-strooming, die
zich tuss. d. beide keerkringen bevindt, heeft
een westwaartschen loop, doch neernt, stui.
tende op d. kusten v. Z.-0. Azle en Z.-0.
Australia een gewijzigde richting aan. Op
't noordelijk halfrond gaat zij als Japansche
stroom of Koero-Siwo noordoostwaarts, op
't zuidelijk halfrond als Oost-Australische
stroom zuidoostwaarts. Wat d. heerschende
winden betreft, vinden wij t. N. v. d. linie,
tuss. 5° en 23' N.-Br. bijna onafgebroken d.
N. O. passaat, terwijf t. Z. v. d. linie, tot
omstr. 26' Z.-Br., d. Z.-0. passaat waait; tuss.
die twee ligt, over een uitgestrektheid v. 5",
doch in ligging door d. seizoenen gewijzigd,
d. streek der windstilten of dat gedeelte der
zee, waarin d. winden zeldzaam en onregelmatig zijn. In d. zeeen v. d. Indischen archipel
en op d. kusten v. China hebben d. winden
vaak zulk een kracht, dat zij 't karakter v.
stormen aannemen.
Een ander merkwaardig verschijnsel in d.
Stillen of Grooten Oceaan is, dat zich in dezen
niet zooveel groote rivieren ontlasten als bijv.
in d. Atlant. Oceaan. Op d. geheele kust v.
Amerika ontvangt hij, met uitzondering v.
d. Columbia en d. Oregon, bijna geen rivieren
v. beteekenis. Op d. westzlide daarentegen
worden hem uit Azio d. aanzienlijke stroomen
v. dat werelddeel (Amoer, Hoangho, Yangtsekiang, Sikiang, Cambodja) toegezonden.
d. Ouden was deze grootste aller Oceanen
geheel onbekend. d. Eerste, die hem zag, was
Vasco de Balboa, een Spaansch zoevaarder
uit 't begin der 16e eeuw, die hem v. 't bergland v. Panama uit aanschouwde en hem d.
naam Zilidzee („Mar del Sur") gar. Fernando de
Magelhaens, die deze wereldzee in 1520 't eerst
bevoer, althans voor 't eerst in haar voile
breedte overstak, schonk haar d. naam Stille
Zee („Mare Pacifico"), wegens d. gemakkelijkheld, waarmee htj deze vaart — in d. streek
der windstilten — volbracht. Voor 't overige
was geen v. deze beide namen, gelijk later
blijken zou, gerechtvaardigd, daar noch stilte,
noch een uitsluitend zuidelijke ligging a. deze
zee eigen is. Na Magelhaens waren 't vooral
Mendana, De Quiros, De Torres, Abel Tasman
en Dampier, allen in d. 16e en 17e eeuw, die
d. pas ontdekte wereldzee nader onderzochten
en a. 't licht brachten. Gedurende d. 18e eeuw
werden d. verschill. deelen v. dezen Oceaan
verkend door Bering, Bougainville, Cook,
Roggeveen, Wallis, Van Couver, La Perouse,
Flinders, Bass e. a.; in d. 19e eeuw door
Krusentern, Beechy, Fitzroy, Dumont d'Urville, Von Bellinghausen, Wilkes, James Ross,
A. von Humboldt, Denham, Darwin, Nares,
e. a. Laatstgenoemde was in 1874—'76 a. 't
hoofd der Engelsche „Challenger-expeditie"
geplaatst, die in d. verschill. deelen des
Oceaans een onderzoek instelde naar d. temperatuur, winden, diepten, flora en fauna v.
zijn water, terwijl nagenoeg terzelfder tijd d.
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Amerikaansche „Tuscarora-expeditie" en d.
Duitsche „Gazelle-expeditie" op tal v. plaatsen
evenzeer 't dieplood uitwierpen. d. Grootste
diepte vond men bij die gelegenheid t. 0.
v. d. Koerielen, in d. nabijheid v. Kamtsjatka
en Japan, waar 4655 vadem of bijna 9000 M.
water stsnd (een M. Everest-afstand). Groote
ondiepten bevinden zich over een breeden
gordel langs d. N.-O. kusten v. Australis%
wanneer men althans d. zoogen. „Thomson."
en „Gazelle." diepten uitzondert, en langs
d. westkusten v. Noord- en Zuid-Amerika.
Ook bijna al d. Oceanische eilanden worden
in hun nabijheid door groote ondiepten gekenmerkt.
Tot d. 19e eeuw kon men zeggen, dat d.
Stille of Groote Oceaan ten opzichte v. d.
scheepvaart in waarheid een „Stille" zee was;
ook haar kusten bleven als met een dicht
gordijn omhangen. Van d. Beringstraat tot
d. landengte v. Panama en v. hier tot kaap
Hoorn was weinig leven to bespeuren. Op
d. kust v. Azle hadden d. Russische bezittingen nog geen enkele haven en Japan en
China waren voor d. overige wereld als
gesloten. Verschili. omstandigheden hebben
in d. laatsten tijd die stilte afgebroken: in d.
eerste plaats d. toepassing v. d. stoonikracht
op d. scheepvaart, verder 't leggen v. telegraafkabels langs d. bodem ook v. dezen Oceaan,
voorts d. ontdekking v. goudmijnen zoowel
in California als in Australis, d. uitbreiding
der Russische macht naar d. Amoerlanden en
eindelijk d. verplaatsing v. d. walvischvangst
naar d. wateren v. d. Stillen Oceaan (potvisch
of cachelot). Door dit alles ontwaakte in d.
„Stille Zee" een nieuw en krachtig leven en
„sloeg zij hare pols opeens met voile slagen".
„Waar voorheen alleen d. kangoeroe haar voedsel zocht, gilt thans d. stoomfluit en bloeit d.
fabriekntjverbeid; waar eens d. Indiaan zijn
vijand scalpeerde, sticht men scholen en
universiteiten als paleizen; uit roovernesten
en woestenijen ontstaan geordende staten
met welvarende steden als San Francisco,
Melbourne, Sidney, Auckland" enz. Met deze
in d. laatste jaren ontloken handelspunten
drijven d. geopende havens v. China en Japan
een levendig verkoer; zelfs zijn Otaheite en
Honoloeloe middelpunten geworden voor d.
stoomvaart tuss. Australia en Amerika. Zie
Petermanns Mitteilungen, 1857, „Der Grosse
Ocean; ein phys.-geographische Skizze", en in
jaarg. 1877 een opstel, getiteld „Die Bodengestaltung des Grossen Oceans".
Stilleven is d. niet zeer eigenaardige uitdrukking voor d. voortbrengselen der beeldende kunst, welke onbezielde voorwerpen,
uit d. natuur of door menschenhanden vervaardigd, ten onderwerp hebben, als bloemen,
vruchten, dood wild en gevogelte, wapens
en boeken. Soms worden deze voorstellingen
uitsluitend ter ornamentatie v. gebouwen,
vertrekken, boven schoorsteenen of deuren
aangebracht en zijn ze als 't ware a. d. architectuur ondergeschikt. soms echter maken
zij schildertjen op zich zelf uit en zij ontleenen
dan natuurlijk haar hoogste waarde en verdienste a. d. wijze. waarop d. natuur is opge.
vat en voorgesteld, a. d. compositie der voorwerpen, a. koloriet en a. d. behandeling, welke
ook een onbezield natuurvoortbrengsel of
een zeer gewoon voorwerp tot een waardig
en vaak dichterlijk kunstwerk vermogen om
to scheppen. Uit d. aard der zaak treedt in
dat genre 't realisme sterk op d. voorgrond
en zijn onze oude Hollandsche en Vlaamsche
meesters vooral daarin beroemd geworden.
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Snijders, Joh. Fijt, D. Boning, d. Weeninxen,
v. Aalst, Hondekoeter, Kalf en Rachel Ruisch.
Stilling, Zie Jung.
Stillwater, eon stad in d. Noord-Amerikaanschen bondstaat Minnesota, a. d. bevaarbare s. Croix, met vele kerken, eon staatsgevangenis en 12 000 inw. •
Stilpon of Stilpo van Megara, eon
Grieksch wijsgeer uit d. door Euclides in zijn
vaderstad gestichte Dialectische school. 't Is
echter niet waarschijnlijk, dat hij eon onmiddellijk leerling v. dozen zal geweest
omdat hij omstr. honderd jaren later leefde.
Ofschoon zijn geboorte- on sterfjaar nietjuist
bekend zijn, west men, dat hij omstr. d. 120e
olymp. (nagenoeg 300 v. Chr.) leefde, terwp1
daze school reeds tijdens d. dood v. Socrates
(400 v. Chr.) bestond. Toen STILPON to Megara d.
wpsbegeerte onderwees, ward daze stad door
Ptolemaeus Soter en Demetrius Polyorcetes
achtereenvolgens veroverd. bij welke gelegenheid STILPON blpken gaf v. bijzondere vastheid
v. karakter, daar hij 't verlies v. Bade, kinderen
en bezitting met mannelijken mood en gelatenheid wist to dragon. In zijn jeugd moat zijn
ged rag niet zoo wijsgeerig geweest zijn. Volgens
d. berichten v. Diogenes Laertius overtrof STILPON alle Megarische philosophen zoozeer in
scherpzinnigheid en roam, dat hij vele leerlingen uit andere scholen tot zich trok en,
als hij eons n. Athene kwam, vele inwoners
hun huizen verlieten om d. beroemden man
to zien. Echter word hij door d. Areopagus
uit d. stad verbannen, omdat hij eons schertsenderwps 't beeld v. Minerva op d. burg v.
Athene eon dochter v. Phidias on niet v.
Jupiter genoemd bad. Hij stierf in hoogen
ouderdom, vele leerlingen nalatende, onder
welke zich ook Zeno v. Cittium, d. stichter
der StoIsche school beyond. Diogenes Laertiss
maakt v. negen wijsgeerige gesprekken v.
hem gewag, waarvan geen tot ons is gekomen. Zeer weinig is er dan ook maar v. zijn
leerstellingen bekend; d. zelfgenoegzaamheid
schijnt hij echter in 't zedelijke als 't hoogste
goad besclxmwd to hebben. Velen meenen
zelfs, dat STILPON d. onverschilligheid voor d.
uitwendige dingen on zinnelijke genietingen
nog verder dan d. Stoicijnen (zie StoIcjjnen)
heeft uitgestrekt, daar hij stelde, dat d.wtIze
't kwaad on 't ongeluk niet alleen overwinnen,
maar niet eons gevoelen moat.
Stimmer (ToBrAs), eon Duitsch schilder
on houtsnijder, die in 1534 to Schaffhausen
gob. ward on zich eerst op mannelijken leeftpd a. d. kunst schijnt gewijd to hebben.Aanvankelijk versierde hp d. buitenzijde der
huizen zijner geboortestad en ook to Frankfort 'en to Straatsburg met fresco's uit d.
Bpbelsche en d. Romeinsche geschiedenis. d.
Markgraaf v. Baden moeten ziJ zoozeer behaagd hebben, dat hp STIMMER a. On hof
riep om d. portretten ziiner voorvaderen in
olieverf to schilderen. Doze portretten verwierven, door hun natuurIpkheid v. teekening en kleur, grooten bijval. In d. verzameling v. d. deken Veith to Schaffhausen, in
1835 verspreid, vond men v. hem eenige portretten in olieverf en ook eenige teekeningen,
met d. pen en oost-indischen inlet bewerkt
en veelal met wit gehoogd. d. Fraaie randversieringen dozer teekeningen zijn v. ChristOph Maurer, .d. leerling en helper v. svntacca,
die onderscheidene teekenitigen v. dozen op
hout graveerde. Behalve hem had STIMMER
nog onderscheidene andere houtsntjders, onder
%vie Thomas Guerin en B. Jobin, tot zijn
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helpers. Toch heeft hij ook zelf eenige v. zijn
teekeningen gegraveerd. 't Sterfjaar v. dozen
meester is onbekend. In 1604 moot hij echter
reeds eenigen tijd overladen zijn geweest,
daar d. tweede uitgave der „jaagbare .dieren"
v. 1605 op d. titel vermeldt, dat wijlen TOBIAS
STIMMER en Chr. Maurer d. teekeningen hobben gemaakt. Gewoonlijk neemt men aan, dat
hp reeds vroeg, misschien in 1580, gestorven
is. Anderen beweren echter, dat hij niet voor
1587 oved. is.
Stinde (JuLms), eon Duitsch schriiver on
dicbter, gob. 28 Aug. 1841 to Birch-Michel, bij
Eutin. Hij schreef eon aantal populair-wetenschappelpke geschriften, o. a. „Naturwissenschaftliche Plaudereien" (1873) en „Aus der
Werkstatt der Natur" (3 din, 1880), voorts comedies in 't plat-Duitsch, d. novellen „Alltagsmarchen" (2 dln, 1874), d. roman In eiserner
Faust" (1872, onder d. pseudoniem J. Steinmann), „Waldnovellen" (2e dr., 1885), „Das
Dekamerone der Verkannten" (2e dr. 1886) en
d. meermalen herdrukte humoristische schilderingen v. d. Berlijnsche burgerij „Famine Buchholz" (1884), „Buchholzens in Italian" (1883),
„Der famine Buchholz zweiter und dritter
Toil" (1885—'86) en „Frau Buchholz im Orient"
(1888). Verder noemen we nog: „Die Perlenschnur und andres" (1887) on „Pienchens
Brautfahrt" (1891).
Stinkdier (Mephitis) is eon geslacht v.
zoogdieren, behoorende tot d. familie der marterachtige roofdieren (mustelidae). Hun naam
is afgeleid v. d. eigenaardigen on schier onver-.
dragelijken stank, dien zij verspreiden als uitwerksel eener afscheiding, die in d. omtrek
der voortplantingswerktuigen geschiedt. Zij
zijn 't naast verwant a. d. bunzing, doch hebben
ook veel overeenkomst met d. das, ten eerste
in d. worm der ledematen on ten tweede in
d. gewoonte met hun lange klauwen onderaardsche holen on loopgraven to delven. d.
Mephitis Zorilla Licht. heeft d. pals zeer donkerbruin of zw art gemarmerd met 8 witte strepen,
waarvan eon op d..nek begint on voorts, in
tweeen gedeeld, met eon bocht over d. zijden
v. d. rug naar d. heup loopt en vandaar langs
d. buikzijde n. d. buitenzijde v. d. voorpoot
terugkeert. Dit diertje leeft in Mexico. Van d.
8 of 9 overige soorten is d. fraaiste d. M. mesomelas uit Missouri, welke op d. bruine yacht
eon witten kol heeft en . eon breede witte
Y-vormige streep v. d. kop over d. rug naar
d. billen.
Stirt.k.kwarts, Zie Swarts.
Stinksteen. Aldus noemt men eon soort v.
bituminous kalksteen wagons d. eigenaardigen,
onaangenamen, ammoniakalen en op zwavelwaterstof gelpkenden reuk, welke ontwikkeld
wordt bij 't wrijven, verwarmen on vaneenslaan v. dit mineraal. 't Is dicht en splinterig
op d. breuk en meestal donker, leikleurig,
bruin, ups of zwartachtig v. kleur. 't Neemt
in eenige koperschiefer-gebergten onmiddellijk
boven 't zechsteen on ook boven of toss.
't gips zijn plaats in. Doze steen wordt aangewend tot 't bouwen v. huizen, waartoe hij
by uitnemendheid geschikt is, tot 't yervaardigen v. grafzerken on stoepsteenen
en tot 't plaveien v. wegen en straten. In
gebranden toestand levert hij eon voortreffeIpke metselspecie en hij is dan bekend onder
d. naam steenkalk. Voor d. landbouw is hij
in ontbonden toestand zeer geschikt voor
klaverteelt.
Sthystra (JOHANNES), gob. to Harlingen in
1709 en overl. aldaar 8 Jan. 1790, bekleedde
gedurende eon lange reeks v.jaren't leeraars-
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ambt btj d. Doopsgezinde gemeente in zijn
geboortestad. HU was een zees bekwaam godgeleerde, o. a. blijkens zip work „Onze voorspellingen adngaande den Messias" (1779, 3
dln), waardoor hij echter dermate ender verdenking v. socianisme kwam, dat hij door
d. invloed der toenmalige staatskerk v. zijn
ambt vervallen werd verklaard en eerst na
jaar hersteld werd. Ook schreef hij nog eenige
andere stukjes. Inzonderheid echter heeft hij
zich verdienstelijk voor onze letterkunde gemaakt door d. tijd zijner gedwongen rust te
besteden a. 't vertalen der beste romans v.
Richardson, waardoor d. baan geopend werd
voor betere voortbrengselen in die soort v.
werken dan d. ruwe en veelal zedelooze romans, welke vOOr dien did ten onzent't licht
hadden gezien. — Zijns brooders zoon PIETER
STINSTRA, 16 Dec. 1747 insgelijks to Harlingen
geb., studeerde te Franeker in d. letteren en
later a. d. kweekschool der Doopsgezinden te
Amsterdam. In 1771 predikant bij zijn kerkgemeente te Franeker geworden, bleef hij dit
ambt bekleeden tot 1800 en overt. hij er 18 Dec.
1819. Hij was een godgeleerde v. zoo'n uitgebreide kennis, dat hem 't hoogleeraarsambt
a. d. vermelde kweekschool werd opgedragen
(1786). Zie zijn „Levensschets" door prof. S. W.
de Crane in „Vaderl. Letteroefeningen", 1820.
Stipendium. Zoo noemde men bij d. Romeinen 't loon der soldaten; doch in d.
nieuweren tijd verstaat men onder dezen
naam vooral in Duitschland een bepaalde
som, welke a. jongelingen (die hierom stipendiaten genoemd worden) op zekere tijden ter
voortzetting hunner studien uit daartoe geschikte fondsen geschonken wordt; in 't algemeen elke vastgestelde bezoldiging.
Stiphout,
een kleine gemeente in d.
Nederl. prov. Noord-Brabant, a. d. Mierle en
bijna een uur v. Helmond gelegen, met 600 a
700 inw.
Stipriaan LuIscius
(ABRA HAM VAN),
geneesheer en scheikundige, werd 10 Oct.1763
te Oudewater geb. uit een aanzienlijk geslacht,
dat echter ten gevolge v. d. beruchten moord
en roof, door d. Spanjaarden in 1572 aldaar
gepleegd, was achteruitgegaan. Op zijn 13e
jaar werd hij a. d. leiding v. d. geneesheer
W. Servaas te Delftshaven toevertrouwd, die
in hem een leerling v. uitstekenden aanleg
vond en hem tot d. academische lessen voorbereidde. In 1784 a. d. hoogeschool to Leiden
gekomen, behaalde STIPRIAAN LU.SCIus er 3
jaren later reeds d. doctoralen graad in d.
geneeskunde met in 't openbaar een dissertatie („Observationes chernicae de quibusdam
salibus essentialibus vegetabilium") to verdedigen. In 1788 zette hij zich to Delft als
geneesheer neer en daar huwde hij mejuffrouw
T. J. LuIscius, wier naam hij bij d. zijnen voegde.
In 't volgend jaar ward hem d. betrekking
v. lector in d. scheikunde opgedragen. d. Tijd,
die hem v. zijn beroepsbezigheden overbleef,
wist hij, blijkens AM vele geschriften, nuttig
te besteden. Met zijn vriend Dr. A. Bondt to
Amsterdam beantwoordde hij een prijsvraag,
door d. maatschappij v. geneeskunde to Parijs
uitgeschreven, „Over d. natuur- en d. scheikundige eigenschappen v. d. melk der vrouwen,
koeien, geiten, ezelinnen, schapen en paarden",
welke verhandeling in 1790 met goud bekroond
werd. Een geliike eer verwierf in 1796 STIPRIA AN'S verhandeling „Over d. oorzaken der
verrotting in plantaardige en dierlijke zelfstandigheden", op een prijsvraag v. 't Bataafsch
genootschap der proefondervindeltjke wijsbegeerte te Rotterdam. In 1801 verscheen v. hem,
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in vereeniging met d. geneesheeren Ontijd,
Macquelijn en v. Heekeren, een tijdschrift
onder d. titel „Geneeskundig Magazijn", dat
tot in 1815 werd voortgezet on waarin hij
meermalen belangrijke bijdragen leverde. Zijn
beantwoording der prijsvraag „Welke nuttige
kundigheden kan d. geneeskunst trekken uit
d. nieuwe scheikundige kennis v. d. rotting,
ten aanzien v. d. aard, d. oorzaken, voorbehoeding en geneeswijze der rotziekten" werd
door bovengenoemd Rotterdamsch genootschap in 1801 met d. zilveren medallic, bekroond. In 1802 gaf hij een vertaling uit v.
't werk v. L. B. Guyton de Morveau Over d.
middelen om d. lucht to zuiveren, d. besmetting voor te komen en derzelver voortgang
te stuiten". Uitvinder v. een berookingtoestel
on v. een bathometer, deelde latj in 1805 daze
laatste uitvinding a. d. geleerde wereld mee
in een verhandeling, getiteld ,Zeepeiler of
bathometer, waarmede men alle diepten der
zeeen kan afmeten, voorafgegaan door een
kort geologisch overzicht v. d. aardkloot, in
zoo verre zulks bij dat onderwerp to pas
komt". In 'tzelfde jaar behaalde hij d. eereprijs v. f 2000, door d. Nederlandsche huishoudeltjke maatschappij to Haarlem uitgeloofd
voor 't schrijven der beste verhandeling Over
d. middelen, om rottend, bedorven, stinkend
water tot goad en drinkbaar water to herstollen". 't Overige v. d. toegezegden prijs, ter
som v. f 4000, zou eerst worden uitbetaald,
nadat door proefnemingen op een of meer
schepen in onderscheidene luchtstreken zou
zijn gebleken, dat d. opgegeven middelen a.
't oogmerk voideden; maar, nadat die proeven,
hoewel lang vertraagd, met d. besten uitslag
genomen waren, bleef d uitkeering v. d. prijs
achterwege. Twee andere verhandelingen v.
STIPRIAAN, Over 't bederf in stilstaand en
zuiver water en d. middelen om 'tzelve daartegen to bewaren" on „Over d. Guytonsche
berookingen", warden door d. maatschappij
v. wetenschappen to Haarlem, d. eerste in
1808, d. laatste in 1824, met goud bekoond.
STIPRIAAN was lid v. een aantal geleerde
genootschappen; moor dan eens was hem
't hoogleeraarsambt aangeboden, doch die eer
woes hij v. d. hand; evenzoo bedankte hij
voor d. betrekking v. geneesheer der infirmerie
en v. 't huis des konings, hem in 1807 door
6. toenmaligen koning v. Holland aangeboden;
sedert 1801 was hij lid on later voorzitter der
provinciale geneeskundige commissie, welke
betrekking hij tot aan ztjn dood, 2 Mei 1829,
bekleedde.
Stirling of Stirlingshire, een graafs. in 't
Schotsche West-Midland, groot 22 vk. millen,
met eon bevolking v. 126 000 inw. (1891). Ten
0. wordt 't begrensd door d. Forthbaai, ten
W. door d. hooglanden v. 't Grampiangeb.
on d. Lomond. 't Weston is eon kale berg
streak, terwijl 't oosten een vruchtbare vlakte
vormt, die tot 't Schotsche kolendistrict behoort; bier houdt men zich bezig met landbouw en veeteelt. Naast steenkool on ijzer zijn
graan en rundvee d. hoofdproducten v.'t land.
d. Nijverheid bepaalt zich tot d. vervaardiging
v. wollen, katoenen en linnen stoffen on d. verwerking v. ijzer; ook d. handel is v. belang.
Door 't zuiden v. 't graafs. gaat 't Forth-Clydekanaal, reeds door Agricola aangelegd, dat d.
Noordzee met. d. Iersche Zee verbindt. — d.
Hoofdstad, ook Stirling, op d. rechteroever v. d.
Forth, heeft 17 000 inw. (1891) on is door haar
ligging d. sleutel voor d. hoogvlakte on voor
't laagland. Zij heeft een fraai slot, op een
98 M. hooge basaltrots gebouwd, dat eons
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d. zetel was v. d. Schotache koningen, een
in 1494 gestichte Gothische kerk, een buitengewoon iraaie korenbeurs en een kleine haven.
BU Stirling ward in 1297 d. vermaarde slag v.
Bannockburn gelecerd.
Stirling (Jalms), een wiskundige, die in
d. tweeds helft der 17e en d. eerste helft der
18e eeuw leefde. HU studeerde to Oxford,
schreef o. a. „Lineae tertii ordinis newtonianae" (1717) en Methodus differentialis" (1730)
en ward lid v. d. Royal Society to London.
Stirling (ELISABETH), een Engelsche toonkunstenares, gab. in 1819 to Greenwich; ztj
muntte al vroeg uit in 't orgel- en klavierspel,
waarin zU onderricht ontving v. Wilson,
Holmes, Hamelton e. a., ward organists a.
verschill. kerken en word in 1856 door d. universiteit to Oxford met d. titel doctor in d.
muziek vereerd. Een aantal orgel- on zangcomposities zagen v. haar 't licht.
Stirling (JAMES HUTCHINSON), een Engelsch
wijsgeerig schrijver en criticus, gab. 22 Juni
1822 to Glasgow. Hij hield zich in Duitschland een tijdlang met d. studio der wUsbegeerte bezig en schreef o. a. „The secret of
Hegel: the Hegelian system in origin principle, form and matter" (2 din, 1865) en „FestBook of Kant" (1881). Ook leverde hij een vertaling v. Schweglers „Geschichte der philosophie".
Stirling-Maxwell (SIR WILLIAM), een
Engelsch geleerde, gab. in 1818 to Kenmure,
bij Glasgow, overt. 15 Jan. 1878 to Veneti6. Hij
was in 1866 tot baronet verheven en ward in
1872 rector der universiteit to Edinburgh en in
1875 kanselier der universiteit to Glasgow. Hij
schreef „The annals of the artists of Spain"
(3 din, 2e dr. 1853), „Choister-life of Charles V"
(1853), „Velasquez" (1856) on „Don John of
Austria" (1883).
Stirurn (MENNO DAVID, graaf VAN LIMBURG),
een Nederl. krijgs- en staatsman, gab. 30 Nov.
1807 to Wexford, in lerland, en overt. 22 Juli
1891 to 's-Gravenhage. ZUn vader was in dienst
v. d. prins v. Oranje en in 1813 met dozen
uit Engeland n. Nederland teruggekeerd. Acht
jaar later kwam mnioro DAVID met zUn moeder,
eon Iersche v. geboorte, in Den Haag en, 14 jaar
ward hij cadet-page op d. artillerie- on
gemeschool to Delft; vier jaar later ward htj
tot 2den luitenant-ingenieur en in Mrt 1831 tot
len luitenant bevorderd. BU 't beleg v. Antwerpen had ha 't ongeluk, dat zUn rechterbeen verbnizeld word, ten gevolge waarvan
dit lichaamsdeel geamputeerd moest worden.
d. Wakkere officier kon echter in dienst blUven
on ontving voor ztjn betoonde dapperheid d.
Militaire Willemsorde. 't Loopen op „d.stelt"
hinderde hem dan ook betrekkela weinig,
nog in 1870 ondernam d. ridderlUke graaf een
tocht naar 't Heilige land en 14 zwom bij
die .gelegenheid in d. Roode Zee.
In 1843 ward *VAN LIMBURG STIRUM als kapitein
bij 't Ministerie v. Oorlog geplaatst, waar hij
naar eigen getuigenis „14 jaren doorbracht
, met pengekras erg inktverbruik". Nadat 14 in
1868, op verzoek, als generaal-majoor op nonactiviteit was gesteld, ward litj in 1870, bU 't
ultbarsten V. d. Fransch-Dnitschen oorlog.opgeroepen om als commandant v. d. Utrechtsche
linie mee to werken tot 't in staat V. verdedigipg brengen v. 't vaderland. In 1872 was VAN
=aux korten td minister v. Oorkg en in
dose hoedanigheid bracht nix gait ontwerp ter tafel v. d.persoonlUken dienstplicht;
dit ' ward echter door d. Tw -eede Kamer met
43 tegen 25 stemmen v-erworpen. Met °averilanwden Uver bleef ht) echter tot a. Ain dood
-
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voor daze zaak strUden; vooral was hij onverdroten werkzaarn in 't belang v. d. door hem
opgerichten „Anti-dienstvervangingsbond". Algemeen was d. roues bU 't vernemen v. zUn
dood; want zoowel om ztjn cordaat karakter
en zUn edele geestdrift als om zijn beschaafde,
hoofsche manieren en zUn geestigen omgang was d. „generaal met 't houten been",
gen* men hem in d. wandeling noemde, bU
uitstek populair. Zijn leven is beschreven door
Dr. J. A. Van der Stok ('s-Gravenhage, 1892;
met drie portretten v. d. generaal).
Stoa heetten in Griekenland d. open
zuilengangen of galerUen, die to Athena tot
verschill. doeleinden ('t at kondigen v. wetten
on 't houden v. terechtzittingen) gebruikt
werden en eenigszins overeenkwamen met
d. porticus der Romeinen (zie Porticus). VoornamelUk ward met d. naam stoa aangeduid
't met fraaie schilderstukken versierde Poecile to Athene, dat d. wijsgeer Zeno bij zUn
voordrachten tot gehoorzaal diende en a. zijn
leer d. naam „Stoicisme" en ztjn aanhangers
then v. „StolcOnen" heeft gegeven.
Stobaeus Of JOHANNES VAN 5TOBI, naar
een stad in Macedonia, waar hU in d. 5e eeuw
onzer tijdrekening gab. ward. Van zUnlevensomstandigheden is niets bekend. WU bezitten
v. hem nog een bloemlezing of verzameling
v. uittreksels uit ongeveer 500 Grieksche
dichters en prozaschrijvers, welke v. groote
waarde is, omdat zU stukken bevat uit werken, die overigens geheel verloren zijn gegaan. Zij bestaat uit 4 boeken, waarvan 't 3e
on 't 4e onder d. titel „Eclogae physicae et
ethicae" een afzonderlUk werkje uitmaken en
eenigermate een geschiedenis der wUsbegeode, in verscheidene korte uittreksels v.
oude schrUvers, leveren. d..Inhoud v. 't geheele work is zeer leerzaam en belangrijk.
d. Baste uitgave der „Eclogae" is die v. Heeren (1792-1801, 4 dln). 't Geheele „Florilegium"
ward door Gaisford in 4 din (1822) en door
W. Dindorf made in 4 din (1823) uitgegeven.
Stobilus (JOHANN), een beroemd Duitsch
componist v. Protestantsche kerkgezangen,
ward in 1580 to Graudenz gab., bezocht in 1600
d. universiteit to Koningsbergen en ward aldaar
in 1602 tot cantor en in 1627 tot kapelmeester
der Domkerk benoemd. Hij overl. in 1646.
.Stober (DANIEL EHRENFRIED) was advocaat
to Straatsburg, waar hij 9 Mrt 1779 gab. word
on 28 Dec. 1835 overt. HU maakte zich vooral
bekend als krachtig bevorderaar v. d. Duitschen geest in d. Elzas tegenover 't Fransche
element, o. a. door d. uitgave v. een
sisches Taschenbuch" (1806 e. v.), benevens
door een ttjdschrift, „Alsa" (1816 e. v.). ZUn
„Gedichte" (1821, meermalen herdr.) en „Kleine
prosaisclie Schriften" (1836 vol g. 4 din ► ademen
denzelfden geest, die ook op zUn beide zon.en,
AUGUST, prof., on ADOLF, godsdienstleeraar,
hoiden to Mahlhausim, is overgegaan.
• Stober (DANIEL AUGUST EHRENFRI ED), een
Duitsch dichter on schrUver, gab. 9 Juli 1808
to Straatsburg, v. 1841—'71 hoogl. en sedert
lhau1864 tevens opper-bibliothec,aris to Mdh
sen. In 1874 ward ht conservator v. 't historische museum aldaar, waarvan hU zelf een
der stichters was. Hij overt. 19 Mrt 1884 to
Mehlhausen. Van zijn werken noemen we:
„Gedichte" (2e dr. 1859), „Aus alten Zeiten"
(2e dr. 1872), „Erzahlungen, Marchen u. s. w."

(MX iiiintGeschicbte des Volks -Aberglaubens
im 16 Sahrhundert" (Se dr. 1875) on „Drei

Ahren" (2e dr. 1877). Ook gaf hJ verscheidene
biographie8n in 't licht, aismede 't jaarboek
„Alsatia" (11 din, 1&55—'85). — ZUn broader
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LUDWIG ADOLF STOBER, geb. 7 Juli 1810 to
Straatsburg, overl. 8 Nov.1892 to Mithlhausen,
schreef o. a. „Reisebilder aus der Schweiz"
(2 dln, 1850—'57), „Gedichte" (1845), „Reformatorenbilder" (1857), „Einfache Fragen eines
elsassischen Volksfreunds" (1872).
Stochiometrie is 't onderdeel der scheikunde, dat over d. wetten handelt der gewichtsverhoudingen, waLrin d. elementen zich tot
samengestelde stoffen verbinden. Ofschoon
reeds d. Pythagoristen ales tot getal en maat
zochten terug to brengen en men reeds in d.
oudste scheikundige geschriften opgaven vindt
betreffende d. hoeveelheden, waarin men stoffen bij elk. moet brengen om nieuwe stoffen
te verkrijgen, is dit deel der scheikunde toch
betrekkelijk zeer laat ontwikkeld. Dit is hoofdzakelijk hieraan toe to schrijven, dat tot in
't laatst der 18e eeuw 't begrip element niet
vast stond, dat men langen tijd scheikundige
verbindingen niet v. mengsels wist to onderscheiden en dat men d. onveranderlijkheid der
grondstoffen in d. verbindingen niet erkende.
d. Naam stochiornetrie is ingevoerd door
Richter in 1792 on ontleend a. 't grieksche
woord atoiviov, dat groncistof beteekent. Aan
hem en zijn tijdgenooten Bergman, Kirwan en
Wenzel heeft men d. eerste stochiometrische
onderzoekingen to danken, die alle betrekking
hebben op d. verhoudingen, waarin zich d.
bases en zuren tot zouten vereenigen.
Een vasten grondsiag verkreeg d. stochiometrie eerst door d. onderzoekingen v. Proust,
die overwinnaar bleef in zijn beroemden
wetenschappeltjken strijd tegen - Berthollet.
Hij maakte 't eerst een onderscheid tuss.
eigenlijke scheikundige verbindingen, die uit
onveranderlijke hoeveelheden v. elementen
zijn samengesteld, en mengsels, die uit veranderlijke hoeveelheden v. elementen of verbindingen kunnen bestaan. Ook leerde hij, dat,
als twee stoffen zich in verschill. gewichtshoeveelheden verbinden, d. verandering der
hoeveelheden steeds sprongsgewijze, zonder
langzamen overgang, geschiedt. Hem ontging evenwel d. ontdekking v. d. wet der
veelvouden, die in denzelfden tijd door Dalton
werd ontdekt en dezen tot d. atomistische
theorie voerde. d. Sti-ichiometrie, die sedert
geheel samenvalt met d. leer der aequivalenten,
maakte v. toen of reuzenschreden, door d.
onderzoekingen v. Berzelius e. a.
Stocker (ADOLF), een Duitsch Evangelisch
godgeleerde, geb. 11 Dec. 1835 to Halberstadt,
achtereenvolgens predikant to Seggerde, bij
Halberstadt, in Harnersleben en to Metz on
sedert 1874 hofprediker to Berlijn. In 1879
werd hij lid v. 't Pruis. Huis v. Afgevaardigden, in 1881 tevens v. d. Duitschen Rijksdag,
waar hij tot d. conservatieve partij behoorde.
STOCKER is een der voorn. vertegenwoordigers
der positieve unie, doch meer nog maakte hij
zich naam door d. christelijk-sociale arbeiderspartij in 't levon to roepen. Bij zijn eerste
optreden op sociaal-staatkundig gebied werd
hij bijna algemeen bespot en, toen hij a. zijn
redevoeringen een sterke antisemietische kleur
gaf. vooral door d. pers vaak heft ig aangevallen.
Dock allengs werd hij in verschill. kringen
hoog gevierd en zijn gloeiende welsprekendheid trok overal duizenden toehoorders naar
zijn openbare redevoeringen. In 1889 legde
STOCKER zijn ambt als hofprediker neer. Een
verzameling zijner redevoeringen en opstellen
gaf hij uit onder d. titel „Christlich-sozial"
( l 885).
Stoc.khardt (JULIUS ADOLF), eon scheikundige, geb. 4 Jan. 1809 to Rohesdorf, bij
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Meiszen, studeerde to Berlijn en to Dresden.
Hij werd in 1838 leeraar in d. natuurkunde to
Dresden, in 1839 bovendien leeraar in d. scheikunde a. d. nijverheidsschool te Chemnitz en
in 1847 hoogl. in d. landbouwscheikunde to
Tharand. Hij schreef o. a. „Schule der Chemie"
(18e dr., 1877), „Chemische Feldpredigten fur
deutsche Landwirte" (3e dr., 1856) en „Guanobilchlein" (4e dr., 1856) en overl. 1 Juni 1886.
Stackhardt (.ERNST THEODOR), een landbouwkundige, geb. 4 Jan. 1816 to Bautzen,
werd in 1850 leeraar a. d. nijverheidsschool to
Chemnitz en in 1861 to Jena on zag zich in
1862 benoemd tot directeur v. een landbouwschool to Zwatsen. In 1871 kreeg hij een betrekking a. d. universiteit to Jena. Hij schreef o. a.
„Bemerkungen fiber das landwirtschaftliche
Unterrichtswesen" (1851), „Die Drainage" (1852)
en „Der angehende Pachter" (1869, 2 dr.).
Stockhausen (FRANZ), een Duitsch harpvirtuoos, in 1792 to Keulen geb. en in 1868 to
Kolmar overl. Met zijn echtgenoote, MARGARETHA SCHMUCK, die een verdienstelijke zangores was, deed hij verschill. concertreizen. —
Zijn noon JULIUS STOCKHAUSEN, in 1826 to Parijs
geb., was een uitstekend zanger on achtereenvolgens a. verschill. inrichtingen voor
muziek en zang to Hamburg, Stuttgart en
Frankfort a. M. werkzaam. Ook als concertzanger maakte hij in verschill. stederi naam. —
Diens broeder FRANZ STOCKHAUSEN, geb. in 1839
to Gebweiler, is thans directeur v. 't conservatorium to Straatsburg.
Stockholm, ook Stokholm (v. stock, stack =
sond, kanaal en holm = eiland; dus eigenitjk
„Sondeiland"), d. hoofd- en residentiestad v.
't koninkrijk Zweden, a. d. uitmonding v. d.
Malar in d. Oostzee. Zij is een der 't fraaist gelegen steden v. Europa en kan in monig opzicht
met Venetie, Lissabon on Constantinopol vergeleken worden. d. Stad is gebouwd in 't
kanaal, dat 't Malarmeer met d. Oostzee verbindt, op 7 of 8 eil., die door bruggen met elk.
verbonden zijn on zich in d. vorm v. een
halven cirkel om d. haven uitstrekken. 't
Oudste deel, d. eigenlijke stad (Staden), op
d. Gustavholm, heeft nauwe, morsige straten
en hooge huizen. 't Voorn. gebouw is hier
't koninklijk slot, een reusachtig bouwwerk,
v. 1697-1753 naar 't ontwerp v. Nicolaas
Tessin in een edelen, nieuw-ltaliaanschen sttjl
gebouwd. Aan d. zuidzijde verheft zich een
obelisk v. graniet en in 't O. 't door Sergel
vervaardigde metalen standbeeld v. Gustaaf
III. In Staden heeft men verder eenige kerken
on een fraai plein, 't Ridderhuisplein met 't
standbeeld v. Gustaaf Wasa. Van hier uit
bereikt men over eon brug Riddarholm met
d. Riddarhelmkerk, waar zich praalgraven der
Zweedsche koningen, eenige openbare gebouwen ('t gerechtshof e. a.) en d. in 18.54 opgerichte
beeldzuil v. Birgel Jarl, d. stichter der stad,
bevinden. Ten O. v. Staden liggen d.eilanden
Skeppsholm (Schepeneiland) en Kastelholm,
beide door bruggen met elkander verbonden;
bier heeft men d.marineetablissementen.Een
brug voert v. Skeppsholm n. Blasieholm, een
schiereiland v. Norrmalm (maim beteekent
voorstad), met 't in 1865 voltooide national&
museum. Norrmalm (noordelijke voorstad) is
eon voorname wijk; 't verheft zich op een
heuvelachtigen bodem, die naar 't N. toe
hooger wordt, is regelmatig gebouwd en
heeft vele groote pleinen en fraaie wandelplaatsen, o. a. d. KOnigsgarten; in 't noordelijk
deel hiervan staat 't bronzen standbeeld v.
Karel VIII, in 't Z. dat v. Karel XII, in 't
midden bevindt zich een fraaie fontein.
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't Berseliusplein draagt 't standbeeld v. d.
beroemden scheikundige v. dien naam, 't
Gustaaf-Adolfsplein 't ruiterstandbeeld v.
Gustaaf Adolf en d. koninklUkan schouwburg. Voorts heeft men op Norrmalm 't paleis
v. d. kroonprins, d. Adolf•Frederiks-, d. Kiaraen d. Johanniskerk, d. polytechnische school
en d. academie v. wetenschappen. Naar 't
W. gaande, komen we nu in d. fraaie wijk
Kungsholm (koningseiland), d. zetel v. d.
tockholmsche nUverheid en d. gezondheidsetablissementen, en oostelijk daarvan ligt
Ladugardslandet (Meyerland), tegenwoordig
Oster-Maim genoemd, met d. Hedwig-Eleonorenkerk en groote militaire gebouwen. Een
brug voert v. hier naar d. Diergaardenstad,
een voormalig schiereiland. Hier heeft men
vele smaakvolle villa's (o. a. 't koninklijk
lustverblijf Rozendaal) en 't standbeeld v. d.
Zweedschen dichter Bellman. Van d. Diergaardenstad voert een brug naar 't kleine
eiland Beckholm in Saltsjon. Aan d. noordzUde v. Norrmalm ligt d. groote Humletuin
en 't door Gustaaf III aangelegdo lustslot
Haga. Verder naar 't W. liggen op 't eiland
Lof6 Drottningholm, 't grootste koninkltjke
lustslot, benevens talrijke zomerverblUven v.
rjjke Stokholmers. d. Verbinding tuss. Norrmalm en Staden wordt bewerkstelligd door
d. 113 M. lange en 19 M. breede Slotbrug. d.
Groote wijk t. Z. v. Malar en Saltsjon is
SOdermalm (zuidelijke voorstad); men bereikt
haar door een brug met 't ruiterstandbeeld
v. Karel XIV Johan. SOdermalm is steil gebouwd tegen een hoogte, waarop zich d.
Katharinakerk verheft; op d. hoogte zijn ook
d. tuinen v. Mosebacke met een schouwburg. waarvan men een prachtig panorama
geniet. Geheel in 't Z. v. SOdermalm heeft
men een uitmuntende waterleiding, die sedert
1861 d. stad v. water voorziet. — Stockholm
telt 247 000 inw. en is d. eerste industriestad v.
Zweden; men vervaardigt er laken, katoenen,
linnen en zijden stollen, band, glas- on aardewerk waren, Uzerwaren, leder, stearine on talk;
voorts heeft men er suikerraffinaderijen en
bierbrouwertjen. Als handelsstad wordt zij
alleen door Gothenburg overtroffen. d. Hoofdartikelen v. uitvoer zijn tzar, hout, koren,
veldspaath, teer en lucifers; ingevoerd
worden hoofdzakelUk graan, meel, wijn, rust,
haring, katoen en olie. — Stockholm is
waarschUnlUk uit een visschersdorp ontstaan,
dat op een der eilanden lag. In 1187 bouwde
koning Knoet Erikson op d. plaats v. 't
tegenwoordige Stockholm een kasteel, waaromheen zich langzamerhand een vlek vormde,
hetwelk door koning Birger tot een stad
verheven ward. Ten tUde v. d. Kalmarsche
Unie ward Stockholm belegerd door Christiaan I en later door zUn zoon Johan, aan
wien 't slot) in 1497 overgaf. In 1520 opende
't hare poorten voor Christiaan II, die, ondanks
zUn belofte v. algemeene amnestie, op d.
groote markt in Staden 94 edele Zweden list
vermoorden (Stockholmer bloedbad). Na een
lange belegering rukte Gustaaf Wasa in 1523
Stockholm binnen., In 1720 word bier d.
vrede tuss. Zweden, Hannover,Pruisen,Denemarken on Polen gesloten. — Zie Lundin
en Strindberg „Gamla Stockholm"(d.1.'t oude
Stockholm, 1882) on Heurlin „Illustrated guide
to Stockholm" (1888).
StOCkirlar (CHRISTIAN FRIEDRICH, irrUbser
yoN), een Duitsch staatsman, gab. 22 Aug.
1787 to Coburg. In 1816 ward hij lUfarts v.
prins Leopold v. Coburg, wiens verkiezing
tot koning der Belgen hij, als Uverig raads-

man v. d. voert, wist to bevorderen, en in
1831 ward 14 in d. vrtjheerlUken stand verheven, na reeds in 1821 in d. adelstand to
zijn opgenomen. In 1834 verliet hij d. dienst
v. Leopold, in 1837 stond hU koningin Victoria
bij haar troonsbeklimming met zijn raad bij,
v. 1838—'39 vergezelde htj prins Albert v.
Coburg n. Italie on na 't huwelUk v. Victoria
on Albert bleef hij beider vertrouwde huisvriend. In 1848 was hij gezant voor Coburg
bij d. Bondsdag, waar hij voor d. eenheid v.
Duitschland onder d. leiding v. Pruisen Uverde,
on hij overl. 9 Juli 1863 to Coburg. ZUn „Donkwardigkeiten" gaf zijn zoon Ernst von Stockmar uit (1872). Zie voorts Juste, „Le baron
Stockmar" (1873).
Stockport, een fabriekstad in 't Engelsche
graafs. Chester, a. d. samenvloeiing v. d.
Theems on d. Mersey, over walk water hier
een brug v. elf bogen voert, on a. d. spoorweg n. London gelegen, met vele kerken en
kapellen on 75000 inw. d. Hoofdbezigheden zijn
katoenspinnerij, verven on woven v. katoen,
vervaardiging v. laken, katoenen on zijden
stoffen, hoeden on machines. In d. nabUheid
is d. spoorwog Manchester—Birmingham in
een grootsche viaduct over d. Mersey gevoerd.
Stockton, d. naam v. eon Engelsche on
v. een Amerikaansche stad. — Stockton on
Tees, een fabriekstad in 't Engelsche graafs.
Durham, a. d. linkeroever v. d. Tees, boven
haar uitmonding in d. Noordzee, met 50000 inw.
(1891). Men vervaardigt er machines, aardewerkwaren en zeildoek; voorts heeft men er
scheepsbouw on een levendigen handel, vooral
op Nederland. d. Kolenlagen v. Stockton behooren tot d. belangrijkste v. Engeland.
Stockton, een stad in d. N.-Amerikaanschen bondstaat California, graafs. San Joaquin,
a. een bevaarbaren arm v. d. San Joaquin en
a. d. Pacific-railroad, met een belangrUke
graanmarkt, scheepstimmerwerven en ongev.
15 000 inw.
Stockum (wILLEM PETRUS), een Nederl.
boekhandelaar en letterkundige, 22 Jan. 1810
to 's-Gravenhage gab. Na zijn opleiding bij S.
de Visser en vervolgens bij P. den Hengst & Zn
to Amsterdam ontvangen to hebben, vestigde
htj zich in 1833 to 's-Gravenhage, waar htj in
1878 zUn gunstig bekende zaak (Buitenhof 36)
a. ztjn;onen overdeed. Met S. J. v. d. Bergh,
N. Bosboom, W. J. Van Zeggelen on A. Van
Heel stichtte vex STOCKUM in 1834 't letterkundig gen ootschap „Oefening kweekt kennis",
dat sedert elm levendig aandeel in 't letterkundig leven der hofstad heeft gehad. Van zUn
eigen geschriften noemen wtj „'s-Gravenhage
in d. loop der tijdenh (2 din, 1889), v. zUn
weinige, maar degelUke uitgaven „d. Opkomst
v. d. Nederl. Republiek" door John Lothrop
Motley, met inleiding v. Dr. R. C. Bakhuizen
van den Brink" (laatste dr. 1878 e. v., in 12 dln).
Stoddard (RICHARD HENRY), een N.-A merikaansch dichter, gab, in Juli 1825 to Hingham,
in Massachusetts, v. 1852—'70 tolbeambte to
New-York. HU heeft zich o. a. bekend gemaakt
door „Poems" (1852), „Songs of summer", „The
children in the wood", „Abraham Lincoln. a
Horatian ode", The book of the East" en
andere dichtwerken.
Stoelenbies Zie Biezen.
eta, Zie Mater
ie.
M(111431

(EUGENE GEORGES HENRI CELESTE,

baron volt), een Fransch artillerieofficier,geb.
1./Art 1823 to Arbon, in Zwitserland. Ala boofdman trok htj in 1856 door zUn„DlilitArisches
WOrterbuch” d. opmerkzaamheid v. Napoleon
III on sedart hield d. keizer STOFFEL steeds
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in zijn onmiddellijke nabtjheid; o. a. was deze
hem behulpzaam bij 't opstellen v. d. „Vie de
Cesar" on ook werd hij meermalen met diplomatieke zendingen belast. In 1866 werd hij 't
Fransche gezantschap als militair attaché toegevoegd; zijn indrukken aangaande d. toestand v. 't Pruis. leger deelde hij 't kabinet
der Tuilerieen mode in d. „Rapports militaires"
(1871). Intusschen tot overste opgeklommen,
werd hij in 1870 a. Mac Mahons generalen staf
toegevoegd; vervolgens werd hij bevelhebber
der artillerie to Parijs, doch reeds in 1872
kreeg hij als aanhanger der Bonaparte's zijn
ontslag. STOFFEL zette 't „Leven v. Cesar" v.
Napoleon III voort (2 dln, 1887) on schreef
voorts „De la possibilite d'une future alliance
franco-allemande" (1890).
Stofilet (NrcoLAs) was d. zoon v. een
molenaar uit Luneville, waar hij in 1751 gob.
word. Nadat hij 15 jaren in 't regiment Lyonnais gediend had en in dien tijd onderofficier
bij d. grenadiers geworden was, had hij 't
geluk zijn kolonel 't leven to redden, waarop
doze hem zijn ontslag gaf en als houtvester
op zijn goederen in Anjou aanstelde. Ook
diens zoon behandelde hem na d. dood zijns
vaders met onderscheiding, zoodat STOFFLET
tot 't uitbreken der omwenteling een stil en
tevreden leven leidde. Met wrevel zag hij d.
onderdrukking, die d. adel en in 't bijzonder
ztjn meester en weldoener te *len had. Een
aantal jonge lieden uit Maulevrier on omstreken, die hem als een braaf mensch kenden.,
kozen hem 11 Mrt 1793 tot hun aanvoerder.
Nadat zijn schaar aanzienlijk uitgebreid was,
vereenigde hij zich met Castelineau en veroverde hij Chollet, in weerwil dat die stad v.
eon voldoend garnizoen voorzien was. Nadat
zich in 't gevecht bij Fontenay
STOFFLET
(24 Mei) had onderscheiden, word hij tot bevelhebber dier stad benoemd; hij verliet haar
echter spoedig om d. republikeinschen Ligonnier, die Chollet bedreigde, to gemoet te gaan.
Op zijn marsch had hij reeds Vihiers bezet,
dOch hij moest voor d. overmacht terugtrekken.
Eenige dagen later (9 Juni) was hij bij d.aanval op Saumur tegenwoordig; hij vereenigde
zich in Juli weer met Lescure in Chollet,
greep d. republikeinen bij Montgaillard aan,
sneed hun d. terugtocht of on bracht hun een
volslagen nederlaag toe (5 Juli). 15 Juli word
hij door d. Vendeesche hoofden tot majoorgeneraal v. 't koninklijk leger benoemd.
14 Sept. werd hij bij Doue geslagen on 16
Oct. deelde hij in d. groote nederlaag, die d.
Vendeeers bij Chollet leden. Nadat koninklijk leger over d. Loire gegaan was, nam
STOFFLET een groot aandeel a. d. overwinning
bij Laval. Hij volgde 't leger bij d. aanval op
Granville, die mislukte, en verder op d. tocht
n; Bretagne. Doze tocht trof geenszins 't doel
en, toen d. ongelukkige Vendeeifirs, geslagen
en verstrooid, niet meer naar hun bevelhebhers wilden hooren, was 't STOFFLET alleen,
die nog eenigen invloed op dozen hoop beMeld. BU Mars (12 Dec.) streed STOFFLET a.
a. zijde v. La Roche Jaquelin, doch hij moest
evenals deze d. vlucht nemen; d. nederlaag
bij Savenay, 10 dagen later, voltooide 't ongeluk der Vendeeers. Na dit onheil sloot
STOFFLET zich bij La ,Roche Jaquelin aan en
net dozen ging hij weer op d.linkeroever der
Loire over. Toen deze generaal gestorven was,
nam STOFFLET 't opperbevel v. 't leger v.
Anjou en Boven-Poitou op; hij tastte 6 Febr.
1794 d. stad Chollet aan, veroverde haar na een
kort gevecht, werd echter door een opdagende
versterking der republikeinen weer daaruit
IX.
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verdreven on moest op d. hoogtan v. Nuailki
terugtrekken. Met onvermoeiden Over verontrustte hij d. vijand door gestadige kleine
gevechten en htj dwong hem andermaal Chollet
to verlaten. STOFFLET kwam daardoor in 't
bezit der geheele landstreek en deed 11 Mrt
een oproeping, waarbij hij alle inwoners der
prov. Anjou en Boven-Poitou v. 15 tot 50
jaren onder d. wapens riep. Hierop vereenigde
htj zich met Charette ; hij kreeg echter spoedig
oneenigheden met hem en took n. Anjou terug.
Gedwongen papieren geld, door hem uitgegeven, wekte d. ontevredenheid der overige
aanvoerders op en daarom trad hij op 't
laatst v. 1794 in onderhandeling met d. republiek. Doze mislukte geheel en STOFFLET bezette daarop met 700 man d. Bocage, waar

htj voor eigen rekening met veel geestkracht

d. oorlog 'voortzette. Toen evenwel bijna alle
aanvoerders d. partij des konings verlaten
en zelfs d. Chouans vrede gesloten hadden,
besloot STOFFLET insgeltjks vrede to sluiten.
Hij kreeg 2 millioen francs voor oorlogskosten on beloofde zijn artillerie uit to leveren.
Kort daarna kwam een adjudant v. d. graaf
v. Artois n. d. Vendee en deze trachtte Charette
en STOFFLET to verzoenen. d. Laatste stemde
toe, doch was weer spoedig ontevreden over
zijn mededinger en besloot andeirmaal in

onderhandeling to treden. 12 Sept. 1795 had
hij een bijeenkomst met d. generaal Hoche,
in welke hij zijn onderwerping a. d. republiek
aanbood. Reeds in Jan. 1796 gaf hij opnieuw
gehoor a. d. dringende voorstellen v. Charette en v. d. zendeling v. d. hertog v. Artois,
welke laatste hem tot luitenant-generaal en
ridder der Lodewijksorde benoemde, en nu besloot htj d. oorlog to hervatten. d. Bewoners v.
Anjou hadden echter hun vroegeren krUgshaftigen geest niet meer; hij kon nauweltjks 400
man verzamelen, erkende 't gevaarlijke v. ztjn
toestand, trachtte nogmaals to onderhandelen,
doch werd gevangen genomen, naar Angers
vervoerd en aldaar 23 Febr. gefusilleerd. Ztjn
laatste kreet was: Love d. Koning!
Stofwisseling.
Gewicht der aarde blijft
steeds 'tzelfde en v. d. grondstoffen, die onze
planeet samenstellen, is thans nog evenveel
voorhanden als voor duizenden eeuwen, afge-

zien v. d. meteoorsteenen, die -nu on dan uit
't hemelruim ztjn neergevallen. Maar d. verbindingen, die d. elementen met elk. aangaan,
d. vormen, die d. stof aanneemt, zijn alle
slechts todelijk ; zij worden nu en dan verbroken om d. bouwstoffen te leveren voor
nieuwe verbindingen. Er gaat dus nirnmer
iets verloren in d. natuur on wat wkj vernietiging noemen is slechts wisseling v. vormen. Doze grootsche inrichting, door welke
d. natuur eeuwig jeugdig blijft, d. dood alleen.
ophofling is v. 't individueele bestaan v. stofgroepeeringen on elke vernietiging d. bron v.
nieuwe vormen, draagt d. naam stofwisseling.
Niet alle stof op aarde neemt een even
werkzaam aandeel a. doze wisseling v. vormen. In d. sneeuw- on ijsvelden der poolstreken kan d. ontbinding eeuwen lang vertraagd worden en 't harde graniet wordt
slechts langzaam onder d. invloed v. lucht,
water en temperatuurwisseling in vruchtbare
bouwaarde omgezet. 't Levendigst is d. stofwisseling tusschen d. dampkring, d. bebouwbaron bodem, 't water en d. planten- en dierenwereld. d. Zoogenoemde aschbestanddeelen
der planten (wat na verbranding overblilft
en niet d. gasvorm aanneemt) hebben vroeger
behoord a. d. bodem of 't water, waarin d.
planten gegroeid ztjn d. dieren ontleenen deze
14

STO.

210

stoffen wederom a. d. planten. d. Brandbare
stollen v. d. planten Ain uit d. lucht afkomstig; d. dieren ontvangen ook deze v. d. planten.
Door d. uitscheidingen gedurende 't leven en
d. verrotting na d. dood ontvangen lucht en
bodem terug wat zij ttidelijk hadden afgestaan. Een klein deel v. d. stof, uit welke d.
aarde beetaat, datgene wat men d. organiseerbare stof zou kunnen noomen, behoort
derhalve afwisselend tot 't bewerktuigde en
't onbewerktuigde rijk; 't legt kringvormige
wegen af en bevindt zich nu eens in lucht an
bodem, dan weer in plant en dier.
d. Verhouding, in welke d. organiseerbare
stof tuss. lucht en bodem, planten en dieren
verdeeld is, moet a. bepaalde wetten gebonden
zOn. d. Massa der op 't land groeiende planten
is afhankelijk v. d. toestand v. d. bodem, v.
d. hoeveelheid der in water oplosbare stollen,
die door verweering v. d. bodem uit onoplosbare gevormd worden, v. d. verdeeling v.
't water en v. andere omstandigheden. d. Massa
der plantenetende dieren moet steeds kleiner
zijn dan die der planten, maar grooter dan d.
massa der vleeschetende dieren. d. Toenemende
verspreiding v. 't menschelijk geslacht over d.
oppervlakte der aarde vermeerdert 't aantal
landbouwgewassen en huisdieren, maar vermindert in dezelfde mate d. massa v. 't „onkruid", d. planten, die d. mensch geen nut
aanbiengen, en die der roofdieren.
't Woord stofwisseling wordt niet zelden in
een meer beperkten zin gebezigd, om d. wisseling v. stoffen a. te duiden. die in een enkel
bewerktuigd wezen aanhoudend plaats grtjpt.
d. - Planten en dieren hebben alien zonder
onderscheid zoogenoemde levensverrichtingen,
die niet tot stand kunnen komen zonder stofwisseling. Wlj kunnen d. hand niet oplichten,
geen bloem ruiken, geen gedachte vormen,
geen woord uiten, in den woord geen enkel
teeken v. leven geven, zonder dat wij stof a.
d. buitenwereld afstaan. 'tGeen wij op deze
wAlze a. lichaamsgewicht verliezen, ontvangen
wij terug door voedsel, dat door verschill.
bewerkingen tot bestanddeelen v. ons lichaam
vervormd wordt. Wij verwisselen derhalve
voortdurend v. stof, maar d. afbraak en d.
aanbouw hebben ongestoord plaats, zonder dat
gebouw een oogenblik onbruikbaar behoeft
te worden. d. Stofwisseling is niet in alle
lichaamsdeelen even levendig. 't Blood en 't
voedingsvocht ondergaan meer wisseling dan
d. vaste deelen en v. deze is d. omzetting
sneller in d. hersenen dan in d. beenderen. d.
Grootte v. d. stofwisseling kan beoordeeld
worden uit d. hoeveelheid stoffen, die in een
bepaalden tVd worden uitgescheiden. Men heeft
gevonden, at des to meer stoffen 't lichaam
verlaten en dat btjgevolg d. stofwisseling des
to lOvendiger is, hoe krachtiger d. levensverschUnselen zich uiten. Btj werkzame, levendige
menschen wordt in denzelfden ttld moor stof
omgezet dan bij trage en luiaards. BV zoogdieren en vogels, wier leven zich krachtiger
uit dan dat v. visschen en kruipende dieren,
is ook d. stofwisseling naar evenredigheid
grooter. Gedurende d. winterslaap, d. staat v.
verdooving, Vaarin sommige dieren 't koude
jaargettjde doorbrengen, is d. stofwisseling
zeer goring, zonder evenwel geheel op to
houden. d. Snelheid der stofwisseling hangt
overigens ook v. 't voedsel af. In 't algemeen
kan me* zeggen, dat d. natuur zoOveel mogelVk
d. tering naar d. nering zet, dat met andere
woorden d. ontvangsten en d. uitgaven in
clezelfde mate toe- en afnemen. Toch geldt
slechts binnen bepaalde grenzen : door te
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ruimen aanvoer v. voedsel neemt't lichaamsgewicht niet zelden toe en een to strong dieet
heeft steeds vermagering ten gevolge.
Voor d. stofwisseling in 't dieriijk lichaam
ztjn volstrekt onmisbaar: aanwezigheid v.
water, een bepaalde temperatuur, zuurstof, die
't bided door d. ademhaling ontvangt, en een
voor omzetting vatbare stof. Zijn btj hoogere
dieren deze voorwaarden niet vervuld, dan
houdt met d. individueele stofwisseling ook
't leven op. BO sommige lagere dieren kan
een zoogenoemd sluimerend leven voorkomen,
waarbij d. stofwisseling, aithans alle levensuitingen, stilstaan, zonder dat daarom 't vermogen om to leven is verloren gegaan. Een
voorbeeld hiervan zijn d. raderdiertjes, die men
in gedroogden toestand jaren lane kan bewaren en die weer teekenen v. leven geven,
zoodra d. ontbrekende voorwaarde voor stofwisseling, nl. vochtigheid der lichaamsdeelen,
wader hersteld is. Ook plantenzaden kunnen
eeuwen lang bewaard worden, zonder dat 't
kiemvermogen verloren gaat. Niettemin blijft
d. stalling „geen leven zonder stofwisseling"
ten voile waar, want in doze en dergelijke
gevallen is 't leven alleen als vermogen voorlianden. Na d. dood houdt met d. band, die
verschill. deelen tot een organisms vereenigde,
wel is waar d. stofwisseling v. 't individu
op, maar niet d. stofwisseling in ruimeren zin.
Onder d. invloed v. lucht, water en warmte
worden d. bewerktuigde stollen ontbonden en
tot 't onbewerktuigde rijk teruggebracht.
Stohmann (FRIEDRICH KARL ADOLF), gab.
25 Apr. 1832 to Bremen, studeerde in d. scheikunde to Gottingen on to London, maakte
daarna reizen door Engeland, Schotland, Frankrijk en Duitschland en was vervolgens in
verschill. scheikundige fabrieken werkzaam.
Hij legde zich vooral toe op d. landbouwscheikunde en was aehtereenvolgens adsistent
to Mfinchen, Halle en Leipzig. Hij sch reef o. a.
„Biologische Studien" (1873), „Beitrage zur
Begrundung einer rationeller nitterung der
Wiedorkauer" (2 dln, 1860—'64), „Handbuch der
technischen Chemie" (2 din, 1872—'74), „Encyklopadisches Handbuch der technischen CheInie" (4e dr., 1886), „Handbuch der Zuckerfabrikation" (3e dr., 1885) en „Handbuch der
Starkefabrkation" (1878).
Staicijnen warden d. volgelingen v. Zeno
v. Citium genoemd, omdat deze wtjsgeer gewoon was, to Athens in een zuilengalerti„
Stoa genaamd (zie Stoa), z(jn lessen to geven
en voordrachten to houden, waarom bun leer
ook wel die der Stoa genoemd wordt. 't Was
omstr. 300 v. Chr., dat Zeno gin school stichtte.
ZOn wljsbegeerte had voornamelft een practische on zedeltIke strekking, waarvan d.
strengheid in een sterke tegenstelling met
die v. Epicurus stond, welke to geltiker ttjd
een wijsgeerige school to Athene oprichtte.
d. StrUd tuss. d. beide scholen heeft d. geheele Oudheid voortgeduurd. 't Stoicisme is
een der merkwaardigste verschtinselen op 't
zedeltjk gebied en heeft met d. leer v. Epicurus d. grootsten invloed v. alle vnsgeenge
steisels uitgeoefend; zij hebben d. besehaafden onder d. Grieken en d. Romeinen onder
zich verdeeld; vooral onder d. laatsten maakte
't stoicisme, hoewel eenigszins gewijzigd, veel
opgang; 't was d. toevlucht der ernstigen en
vrtgleidlievenden ondeti hen tegen 't teens
mend aedenbederf en d. bioedige dwingeland#
der Cesare. Zie verder d. art. Zeno v. Cilium,
Ckrysippos, Panaetius, Posidonius, Seneca, Epicfetes en Marcus Aurelius, welke mannen d.
voorn. wtisgeeren der Stoische school waren.
-
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een Bulgaarsch
Stojanow
staatsman en schrijver, geb. uit d. laagste
volksklasse en allengs door eigen studio opgeklommen. In 1879 werd hij lid v. d. Sobranja,
waar hij zich bij d. uiterste linkerzUde aansloot en v. welk lichaani hij later president
werd. HU overl. 15 Sept. 1889 te Parijs en heeft,
ook als schrijver, met geestdrift geijverd voor
d. eenheid en zelfstandigheid V. Bulgarije.
Stokade (NIKOLAAS DE HELT), een Nederl.
schilder, in 1614 te Nijmegen geb. en door
zun schoonvader, Marten Rijckaert, in d. kunst
onderwezen. Aanvankelijk schilderde hij landscliappen, later levensgroote mythologische
en bijbelsche voorstellingen. HU vertoefde
vele jaren to Veneto en te Rome, waar hij
door volhardenden Liver erin slaagde, een
beter koloriet en meer bevalligheid in zijn
werk te krUgen dan hij vroeger had. HU teekende vrij goed en zijn behandeling was
fiksch. Van Rome komende, bleef hij eenigen
tijd te Parijs, waar hij zelfs d. titel hof
schilder verkreeg en d. koningin v. Zweden
benevens eenige andere aanzienlijke personen
hem begunstigden. In 't paleis te Amsterdam
vindt men v. hem, boven d. schoorsteen v. een
der vertrekken, een voorstelling v. Jozef en
zijn broeders in Egypte. Men kent v. hem drie
etsen, Cephalus en Aurora, Suzanna in 't bad
en 't portret v. Anton v. Opstal voorstellende.
Stoke (mEms) leefde in 't laatst der 13e
en 't begin der 14e eeuw en had d. geestelijke wUcling ontvangen, doch was niet als
priester geplaatst; althans hij noemt zich
„armen clerc" in d. opdracht zijner „Rijmkrontik", die in d. eerste plaats een zeer woordelijke vertaling der Latijnsche kroniek v. een
Egmonder monnik (647-1205) behelst. 't Daarop
volgende deel is oorspronkelijk werk, v.
STOKE zelf of v. een ander, wrens kort en
oppervlakkig verhaal deze heeft vervolgd
gedurende zijn leeftijd met groote nauwkeurigheid en genoegzame uitvoerigheid, zoodat hij voor d. geschiedenis der regeering v.
Floris V, Jan II en 't eerste gedeelte v.
't leven v. Willem III een uitmuntende bron
is. Deze kroniek, waarvan slechts drie handschriften bekend zijn (alle bewaard in d.
koninklijke bibliotheek te 's-Gravenhage) is
't eerst uitgegeven door d. beroemden Joh.
van der Does (1591), welke uitgave echter
uiterst zeldzaam is; vervolgens door Alkemade
(met aant. en bijv., 1699) en door B. Huydecoper (1772, 3 dln). In dl III v.laatstgenoemd
werk kan men 't een en ander aangaande d.
schrijver vinden. Zie ook prof. W. G. Brill,
Rijmkroniek v. Melis Stoke" (1886).
Stokes (GEORGE GABRIEL), geb. 13 Aug. 1819
te Skreen, in Ierland, legde zich toe op d.
wis- en natuurkunde en werd in 1849 hoogl.
in d. wiskunde te Cambridge en in 1851 tevens
lid v. d. Royal Society te Londen.
Stokes (WHITLEY), een Engelsch celtoloog,
geb. 28 Febr. 1830. In 1862 vertrok hij als
advocaat n. Indie, in 1864 werd hij secretaris
v. d. Wetgevenden Raad to Calcutta en v.
1877--'82 was hij minister v. Justitie voor
Indie; als zoodanig heeft hij zich voor d. wetgeving in Indio zeer verdienstelijk gemaakt.
ZUn voorn. werken zijn „Irish glosses" (1860),
„Three Irish glossaries" (1868), ,.Saltair na
Bann" (1883) en The Anglo-Indian codes"
(2 dln, 1887—'88).
Stoke upon Trent, een fabriekstad in
't Engelsche graafs. Stafford a. d. BovenTrent, met belangrijke pottenbakkerijen en
26 000 inw. (1891). In d. nabijheid zijn rijke
kolengroeven.
(ZACHARIAS),
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Stokholm, Zie Stockholm.

Stokroos (Althaea rosea). Deze in een
groot aantal verscheidenheden ook bij ons
veelvuldig gekweekte, uit 't Oosten afkomstige sierplant behoort tot d. natuurl. fam.
der Mailmen (Malvaceae) en volgens 't sexueele
stelsel tot d. 8e orde der 16e klasse (Monadelphia Polyandria). d. Stengel is onvertakt,
rechtstandig naar boven in een langen, rolronden bloemtros uiteenloopende, dikwijls
v. nieer dan manslengte. d. Bloemen zun
groot, rozerood, purperkleurig of donker
bruinrood, soms wit of geel.
Stolcvis (BAREND JOSEPH), geb. in 1834 te
Amsterdam, studeerde aldaar en to Utrecht
in d. genoeskunde, promoveerde op eon dissertate Over suikervorming in d. lever in verband met d. suikeruitscheiding bij diabetes
mellitus" (1856), bezocht vervolgens d. lioogescholen to Weenen, Praag en Parijs on vestigde
zich daarna als arts to Amsterdam, waar hij
in 1874 a. 't athenaeum hoogl. werd in d.
algemeene pathologie. In 1877 werd hij hoogl.
a. d. universiteit, die 't athenaeum verving,
om onderwijs to geven in d. algemeene pathologic, d. pharmacodynamica en d. kliniek. HU
leverde vele wetenschappelUke verhandelingen
in binnen- en buitenlandsche tUdschriiten en
werd lid v. d. Kon. Acad. v. Wetensch. en
doctor honoris causa a. d. universiteit to
Edinburgh.
Stokvisch, Zie Kabeljauw.
Stola was bij d. Romeinen d. naam v. een
lang, tot d. voeten neerhangend overkleed,
dat vooral door vrouwen gedragen werd en
naar d. kostbaarder of eenvoudiger boordsels
d. aanzienlijke v. d. mindere standen onderscheidde. Later is d. naam overgegaan op
een ambtskleed der priesters, welks borduursels e. a. versierselen gewijzigd worden
naar d. verschill. Tangen der hierarchie. 't
Protestantisme heeft d. stola met haar rangonderscheidingen afgeschaft; alleen d. Anglicaansche kerk heeft haar in eenigszins gewijzigden vorm behouden.
Stolberg of Stollberg, een industriestad in d. Pruis. Rijnprov., regeeringsdistrict
Aken, a. d. Vicht, met vele fabrieken, bergbouw v. steenkool en ijzor en 13 000, voornarnelUk Kath., inw.
Stolberg, een voormalig graafs. in Thuringen a. d. zuidelijken voet v. d. Harz, beslaat
een uitgestrektheid v. 5 3/4 vk. mijl en bevat
in 't N. ruwe bergen met bosschen en zilvermijnen, terwijl 't Z.-0. gedeelte of d. zoogen.
Goldene Aue zeer vruchtbare akkers oplevert.
d. Hoofdstad was 't kleine stadje Stolberg am
Harze met omstr. 3000 inw., in welke omstreek
nog d. rulnen v. 't oude starnslot gevonden
worden. 't Graafs., a. d. jongeren tak v. 't huffs
Stolberg behoorende, was vroeger een leen
v. 't keurvorstendom Saksen.
Stolberg (voN). Uit dit oude en aanzien101re gravenhuis ontsproten in d. 18e eeuw
twee broeders, zonen v. Christiaan Gunther,
Deensch geheimraad on opperhofmaarschalk
v. Sophia Magdalena, koningin v. Denemarken.
Beiden hebben zich in d. geschiedenis der
Duitsche letterkunde naam verworven. d.
Oudste, CHRISTIAAN, graaf V. STOLBERG, werd
15 Oct. 1748 to Hamburg geb. Te Gottingen
studeerende, behoorde hij met zijn jongeren
brooder tot d. vriendenkring, waarin ook Bojo.
Burger, Miller, Voss, HOlty en Leisewitz
gevormd werden en waaraan d. Duitsche
poezie zulke groote verplichtingen heeft Na
eenigen tijd een openbare betrekking bekleed
to hebben wijdde hij zich geheel a. 't huise•
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lUk le ven en d. letteren op zijn landgoed
Windebye in SleeswUk, waar hU 18 Jan. 1821
overl. ZUn levenswijze had grooten invloed
op zijn poezie, die vooral in 't gevoelvolle en
huiselijke uitmnntte. Ook onderscheidde hij
zich als kundig en smaakvol vertaler uit
't Grieksch, o. a. v. Sophocles, op wiens voetspoor hij zich ook a. d. tooneelpoezie wUdde.
ZUn dramatische arbeid heeft Mina zonder
uitzondering alleen dichterlijke waarde, maar
geen geschiktheid voor d. opvoering. Doch
ook in dichterlijken aanleg wordthU ver overtroffen door zijn jongeren broeder FRIEDRICH
LEOPOLD, graaf v. STOLBERG, geb. to Bramstedt,
in 't Holsteinsche, 7 Nov. 1750. Na 't volbrengen
zUner studien betrad doze eerst d. diplomatieke,
vervolgens d. administratieve loopbaan, welke
hij -echter in 1800 plotseling verliet, om to
Munster met zijn geheele gezin, zijn oudste
dochter uitgezonderd, tot d. R.-Katholieke
kerk over to gaan. Doze stap had ook grooten
invloed op d. later uitgegeven voortbrengselen
v. zijn geest en gaf aanleiding tot't schrUven
zijner „Geschichte der Religion Jesu Christi"
(1811-1818, 15 dln) geheel in d. R.-Katholieken
geest. ZUn gedichten ademen eon warm gevoel
voor vriendschap, natuur, vrijheid en at wat
d. rnensch veredelt. Van zijn overige werken
noemen w4j: „Leben Alfreds des Groszen"
(1815) en „Reese durch Deutschland, die
Schweitz, Italian and Sicilien" (1794, 4 dln),
dat evenals vele andere geschriften v. zijn
hand ook in onze taal is overgebracht.
Evenals zijn bovengenoemden broeder leverde
htj ook gelukkig geslaagde dichterlijke overzettingen uit 't Grieksch. Hij overl. op zijn
landgoed Sondermilhlen, bij Osnabrilck, 5 Dec.
1819. Zijn voorn. werken zijn met die v. zijn
broeder onder d. titel „Werke der Brilder
Stolberg" to Hamburg (1821-1826, 22 dln) uitgegeven.
Stolberg- Wernigerode (oTTo, vorst v.),
eon Duitsch staatsman, 't hoofd v. 't adellijk
geslacht, dat in 1890 v. keizer Wilhelm II d.
vorstelijke waardigheid kreeg. Geb. 30 Oct.
1837 to Gedern, in Opper-Hessen, volgde hij in
1854 zijn grootvader, graaf Henrich, in 't beheer over 't graafs. op. In 1867 word htj opperpresident v. Hannover en erfelUk lid v. 't
Pruis. Heerenhuis, waarvan hi) v. 1872—'77
president was. Van 1877—'78 was htj lid v.
d. RUksdag, waar hij tot d. Duitsche RUkspartU behoorde. In 1876 word hij gezant to
Weenen en in Juni 1878 vice-president v. 't
Pruis. staatsbewind en plaatsvervanger v. d.
rtjkskanselier. In 1881 kreeg htj weliswaar
eervol ontslag uit al zijn betrekkingen, doch
in 1884 ward h j opperkamerheer en plaatsvervangend minister v. 't koninkl. huis, wat
hU tot 1888 bleef. In Oct. 1890 zag graaf STOLBERG-WERNIGERODE ZiCh tat vorst verheven.
Hij is erfeltjk lid v. d. Eerste Kamer v. 't
groothertogdom Hessen en was v. 1872—'86
kanselier der Johannieterorde.
Stolker (JAN), een Nederl. schilder en
graveur, wend in 1724 to Amsterdam geb. en
door J. M. Quinkhard in d. kunst onderwezen.
HtJ word reeds op zijn 20e jaar tot d. bests
portretschilders v. zijn tUd gerekend, huwde
met . Geertruida van der Kruif en vestigde zich
eerst to 's-Gravenhage, later to Rotterdam,
waar hU eon aantal afzonderLUIre portretten,
familiestukken en dergeltjke Schikierde, .terwUl hij voorts a. 't hoofd stored eener inriehting
voor 't schilderen v. behangsels, waartoe hij
d. teekeningen en schetsen ontwierp. Ook legde
hU zich toe op 't vervaardigen v. genre-schilderijen, waarvan er sommige door v. Eynden

en van der Willigen in hun geschiedenis der
vaderlandsche schilderkunst worden beschreyen en geprezen. In zijn nalatenschap bevonden zich nog onderscheidene schilderUen en
portretten. Later maakte STOLKER voornamelijk
teekeningen in kleuren en in 0. I. inkt naar
schilderijen en portretten v. beroemde meesters,
die meesterlUk behandeld waren on door d.
kunstminnaars zeer gezocht werden.'t Portret•
v. Gerard Dou in aquarel word in 1810 bij d.
verkooping der verzameling v. D. de Jongh
to Rotterdam voor f 100 verkocht, dat v. Rembrandt voor f 50. Naar daze beide meesters
teekende STOLKER ook nog andere schilderijen,
waaronder d. beroemde „Kraamkamer" v.
Gerard Dou, die bij gemelde verkooping f 50
gold. Ook naar d. werken v. F. Hals, G. Schalken, Jan Steen, A. van Ostade, G. Beukelenkamp e. a. maakte hij teekeningen, walks hij
vervolgens in d. dusgenaamde zwarte kunstmanier graveerde. Verder waren zijn kopieen
in olieverf naar schilderijen v. oude meesters
zeer gezocht. Over 't algemeen behoorde hij
tot d. baste kunstenaars v. zijn tijd, voornamelijk als teekenaar. Hij overl. to Rotterdam in 1785. In 't volgend jaar word zijn kunst •
nalatenschap gecatalogiseerd en verkocht. In
d. catalogus vindt men nevens 19 schildertjen
en 150 kunstenaarsportretten 140 teekeningen
v. hem beschreven, gedeeltelUk in kleuren,
gedeeltelijk in 0. I. inkt, grootendeels naar
schilderijen v. beroemde meesters. Er bestaan
echter ook teekeningen v. hem met eigen corapositien, die intusschen goon hooge waarde
hebben, daar zijn vindingsgave niet bijzonder
groot was. STOLKER etste ook op koper; zijn
bekende prenten zijn echter slechts Alf in
getal. Tot zijn bests, maar vrij zeldzame
zwarte-kunst-prenten behooren o. a. „Een
boerenherberg met triktrakspelers" naar Jan
Steen, eon „Luitspeelster" naar Terburg en „d.
Grootmoede• naar Rembrandt.
Stolker (ADRIAAN), geb. in 1751, overl. to
Rotterdam, als rustend leeraar der Remonstranten-gemeente, 2 Mei 18-35, was eon zeer
geleerd man, niet alleen ervaren in d. geschiedenis v. 't Rernonstrantisme, maar ook
in andere wetenschappen. Over d. eerstgenoemde schreef hU: „J. Arminius herdacht"
(1816), , Prins Maurits geenszins d. vijand,zUn
broeder Frederik Hendrik d. vriend der Remonstranten" (1827), benevens eon menigte opstellen, geplaatst in 't tUdschrift „Vaderlandsche
letteroefeningen". Buiten zijn hoofdvak schreef
hU eon brochure over 't „Belang v. Gelderland, Utrecht en Holland btj 't afsluiten v. d.
Lek" (1809) on beantwoordde hij eon door 't
genootschap voor proefondervindelijke wijsbegeerte to Rotterdam uitgeschreven prijsvraag over 't oprichten v. een afzonderljk
gebouw tot 't doen v. meteorologische waarnemingen.
Stoll (MAX) word in 1742 to Enzingen (in
Zwaben) geb. Hij behoorde v. 1761—'67 tot d.
orde der Jezuieten, legde zich daarna op d.
geneeskunde toe en word in 1776, na d. dood
v. Antonio de Haen, in diens plaats tot leeraar
a. d. Weener school benoemd. Tijdens zijn
verbltjf a. genoemde School steeg zU tot haar
hoogeten luister. Hij overl. in 1785. d. Voornaamste verdienste v. STOLL is gelegen in d.
zorgvuldige beschouwing der epidemische
ziekte-constitutien en d. daaruit voortspruitondo ziektevormen. Deels door- theoretische
veronderstellingen, maar vooral ook door d.
epidemische constitutie v. dien ttjd (omstr.
1770) kwam htj ertoe, a. 't gastrische en
bilieuse ziektekarakter en dien ten gevolge a.
,
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d. anti-gastrische geneeswijze een wel is waar
overdrevene, maar toch een door haar tijd
gerechtVaardigde waardl toe to kennen. Zijn
voornaamste werken zijn: „Ratio medendi in
nosocomio practico Vindobonensis" (7 dln,
1779--'90), „Aphorismi de cognoscendis et
curandis febribus" (1786), „Veber die Einrichtung der Offentlichen Krankenhauser"
(1788) en „Praelectiones diversos morbos
chron i cos" (1788—'89).
Stolle (LUDWIG FERDINAND), een gem oedelijk
Duitsch dichter en schrijver, geb. 28 Sept. 1806
to Dresden, overt. 29 Sept. 1872 aldaar. Van
1844—'62 gaf hij 't humoristisch volksblad „Der
Dorfbarbier" uit. Hij schreef o. a. „Gedichte"
(1847), „Palmen des Friedens" (5e dr. 1873),
talrijke historische en humoristische romans,
o. a. „Napoleon in Aegypte", „1813" en „Deutsche Pickwickier", d. idylls „Ein Fruhling auf
dem Lando" (1867) e. m. a. werken. Zijn „Ausgewahlte Schriften" werden v. 1859—'64 in
30 dln uitgegeven.
Stollen is 't overgaan v. een stof uit d.
vloeibaren in d. vasten toestand. Dit geschiedt
bij een voor elks stof bepaalde temperatuur,
zoolang d. druk, a. welken d. stof is blootgesteld, onveranderd blijft. Verandert daze,
dan verandert d. temperatuur v. vastworden
een weinig. Er zijn echter gevallen, dat d.
temperatuur v. stoning aanrnerkelijk verlaagd
wordt. Men heeft dan 't verschijnsel v. oversmelting, 6. i. d. gesmolten toestand beneden
't gewone smeitpunt (d. smelttemperatuur v.
een stof is namelijk dezelfde als die, bij welke
zij begint te stollen). Oversmelting kan zich
voordoen 10., als d. vloeistof a. een zeer langzame afkoeling is blootgesteld en elke schudding der massa met d. meeste zorg vermeden
wordt, 20., als een vloeistof, die 't vat, waarin
zij besloten is, bevochtigt, in een zeer nauwe
buis is geplaatst. Zie ook 't art. Smelten.
Stolp (JAN), v. wiens levensbtjzonderheden
ons slechts bekend is, dat hij 13 Oct. 1753 in
hoogen ouderdom to Leiden overt., is vooral
bekend door 't naar horn genoemde Stolpiaansch legaat. Hij beschikte nl. bij uitersten
wit f 10 000 a. d. Leidsche hoogeschool, onder
't bestuur v. acht hoogleeraren; uit d. renten
v. dat fonds moest om 't ander° jaar een
gouden medaille worden uitgereikt a. d. schrijver v. het 't best gekeurd antwoord op prtjsvragen uit 't gebied der natuurltjke en geopenbaarde godsdienstleer en d. algemeene Evangelieleer, buiten d. kerkeltjke leerstellingen.
Voorts moest ook uit die renten d. Leidsche
boekerij worden verrijkt. Verscheidene deelen
met verhandelingen, afzonderlijk over natuurltjke godgeleerdheid en over christeltjke zedenkunde, zijn ten gevolge dier beschikking uitgegeven (1766 e. volgg.).
Stolpe of Stolp, een stad in d. Pruis.
prov. Pommeren, regeeringsdistrict Koslin,
a. d. Stolpe, met vele kerken (o. a. d. fraaie
Slotkerk uit d. 13e eeuw on d. in d. 12e
eeuw gebouwde groote Mariakerk met het°.
gen toren), een fraai slot, een gymnasium en
25 000 inw., die zich bezighouden met d. linnenweverij, barnsteendraaierij, landbouw en
handel in spiritualien, ganzen en zalm. —
d. Kreits Stolpe heeft een oppervl. v. 45 vk.
mijlen en 98 500 inw. — d. Rivier Stolpe ontspringt op 251 M. zeehoogte op 't Baltische
merenplateau, doorstroomt 't westelijk deal
v. d. kreits Stolpe en mondt na een loop v.
150 KM. in d. Oostzee uit, nabij d. badplaats
Stolpemfincle.
Stoltenberg-Lerche (vnvcESTT), een verdienstelijk genreschilder, geb. 5 Sept. 1837 to
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TOnsberg, in 't Z. v. Zweden, overt. 28 Dec.
1892 to Dusseldorf, waar hij voor d. kunst was
opgeleid, bekend o. a. door 't interieur der
s. Marco, talrijke illustraties en niet 't minst
door d. geestige genre-stukken, ontleend a. 't
leven der monniken en dat der kleine burgerij.
Stoltz (RostNE), een Fransche opera- en
concert-zangeres, in 1845 to Parijs geb., waar
zij geruimen tijd a. d. Groote Opera verbonden
was. Ook als liederen-componist is zij bekend.
Stoltzel (GOTTFRIED HEINRICH), een Duitsch
toonkunstenaar, in 1690 te GrUnstadt1 geb. en
in 1749 overt. to Gotha, waar hij hof kapelmeester was. Tal v. opera's, oratoria. symphonie6n on ook kerkmuziek zagen v. hem
't licht.
Stolwijk, ook Stolk geheeten, een gemeente
in d. Nederl. prov. Zuid-Holland, Krimpenerwaard, tuns. Gouda en Schoonhoven, met veel
veeteelt en zuivelbereiding („Stolksche kaas")
on 2200 inw. 't Is d. geboorteplaats v. wijlen
directeur der Haarlemsche kweekschool voor
onderwijzers P. J. Prinsen (1- 1854).
Stolzenfels is d. naam v. een oud, doch
in onzen tijd geheel gerestaureerd ridderslot,
op eon berg a. d. linkeroever v. d. Rijn boven
't dorp Capelle, een uur v. Coblenz, gelegen,
tegenover d. rnond v. d. Lahn. 't Behoort a.
't Pruisisch koningshuis, dat er 14 en 15 Aug.
1845 een bezoek ontving v. d. Engelsche
koningin Victoria. 't Oude kasteol was waarschijnlijk door d. aartsbisschop v. Trier Arnoud v. Isenburg in 't midden der 13e eeuw
gesticht. Sedert strekte 't dikwijls tot verblijf
a. d. Triersche aartsbisschoppen; 't bleef na
d. 30-jarigen oorlog meestal onbewoond en
ward in 1689 door d. Franschen vernield. In 1802
werden d. bouwvallen door d. Franschen keizer
a. d. stad Coblenz geschonken en door doze in
1825 a. d. Pruisischen kroonprins, later koning
Frederik Willem IV. Daze list 't slot n. 't plan
v. Schinkel in d. ouden Middeleeuwschen stij1
herstellen, 'tgeen 350 000 thalers gekost heeft.
Uit d. Nensters en v. d. toren geniet men d.
heerlijkste vergezichten over d. Rijn en zijn
oevers, terwijl 't inwendige met veel smaak
en pracht ingericht en versierd is en vele
zalen met uitnemende kunstproducten prijken.
Stalze-Wary, Zie Stenographie.
Stornpvcrij.k, een gemeente in d. Nederl.
prov. Zuid-Holland, 1 uur ten N.-0. v. Voorburg,
met 3000 inw.
Stonehenge, eig. hangende steenen beteekenende, is d. naam v. een overoud gedenkteeken, misschien d. overblijfselen v. een
DruIdentempel in 't Engelsche graafs. Wilts.
Men ziet 't op d. heide bij 't vlek Ambresbury, twee uur t. N. v. Salisbury. 't Bestaat
uit rechtopstaande granietsteenen (vermengd
met eenige zandsteenen) v. 6 M. hoogte, in
drie kringen. d. Buitenste kring is een cirkel
v. 130 schreden in omvang, d. middelste staat
v. dezen slechts 2,1 M. af. Van d. eersten
staan nog 23 pilaren, terwijl er 7 omgevallen
zijn; v. d. middelsten staan er 11 en liggen
er 8 geheele en 21 gebrokene. Telkens zijn
twee pilaren der buitonrij door een daarop
dwars liggenden steen gekoppeld; eenige verbindingssteenen zijn echter afgevallen; kennelijk hebben op d. middelsten kring ook
zulke waterpasse steenen gelegen. Geheel
in 't midden ziet men een ovaal, welks
grootste diameter 16,5 M. en kleinste 15,6 M.
bedraagt, bestaande uit 10 nog overeind
staande groote steenen, die, twee a. twee met
dwarsliggers verbonden, vijf poorten vormen;
daarbij staan nog een menigte kleine steenen. — Sedert 1000 jaren is dit monument
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bekend, zonder dat men heeft kunneu uitvorschen wie 't opgericht bebben, noch
waartoe 't diende. Merkwaardig is daarbij, dat
d. bodem, waarop 't rust, uit vuursteen en
kat bestaat en op mijien afstands geen
graniet noch zandsteen te vinden is.
Stoon2 is waterdamp v. hooge temperatuur. Zie 't art. Koken. Stoom in een stoomketel is steeds in aanraking met vloeibaar
water en due verzadigde waterdamp. d.
Drukking, die hU uitoelent, hangt dus af v.
d. temperatuur of, liever, d. temperatuur, die
hlj verkrijgen kan, hangt af v. d. druk, a.
welken d. stoom onderworpen is. d.Fransche
natuurkundige REGNAULT vond, dat d. spankracht v. verzadigden stoom bedraagt (in
mM. v. d. barometerkwikzuil uitgedrukt)
760
100° C
1539,25
121
2285,92
134
3010,26
144
3777,74
152
4534,36
159
5274,54
165
11688,96
200
20926,50.
230
d. Stoomvorming gaat gepaard met verlies
V. warmte. REGNAULT vond voor d. hoeveelheden warmte, die verloren gaan, als 1 KG.
water v. 0° C. in stoom overgaat, d. getallen,
in d. volgende tabel vermeld. d. Getallen v.
d. eerste kolom geven d. spanningen aan, die
d. stoom verkrUgen moet, die v. d. tweede
d. temperaturen, met die spanningen in verband staande, en die v. d. derde d. hoeveelheden warmte in calorie6n.

Spanning.

Temperatuur.

Totale
warmte.

625,5
63°,02 C.
170,91m.M.
628,8
81 ,03
379,80
636,67
100
760
642,3
119 ,25
1448,17
649
134 ,4
2285,26
649,7
144 ;3
3042,51
650,1
153 ,5
3883,41
653,1
160 ,3
4613,15
655,5
171 ,6
6127,66
662,4
183 ,2
8056,49
666
194 ,8
10354,84
Ook d. gewichten v. 1 M 3 verzadigden
waterdamp bU verschill. temperaturen On
bepaald. d. Volgende tabel geeft ze in KG.
aan;d. eerste kolom wUst d. temperaturen
aan in graden C.
3,49
166,50
100 0,59
172,10
3,94
1,12
121,4
4,39
177,10
1,62
135,1
2,10
181,60
145,4
4,82
2,58
153,08
3,04
160,20
Stoomboot. d. Staande stoomwerktuigen
hadden reeds een vr%j hoog standpunt ingenomen, toen d. stoombooten nog haar geboorte
wachtende waren. Was met 't opstaan v. d.
grooten Watt voor d. stoom in 't algemeen d.
dageraad aangebroken, d. stoombooten verwachtten haar Watt in Robert Fulton, evenals
later d. stoomwagens uit 't brein v. George
Stephenson zouden te voorschijn treden.
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Fulton, een Amerikaan v. een ondernemenden
geest, wien 't a. d. middelen ontbrak om zijn
plannen uit to voeren, geen kans ziende om
in Engeland,• waar hU tot op 't laatst der
18e eeuw, in vereeniging met Des Blancs, een
Fransch horlogemaker, werkzaam was, tot
z(Jn doel to geraken, keerde terug n. Amerika,
waar hU door d. kanselier Livingston in bescherming werd genomen, die hem 't noodige
geld verschafte om een stoomboot to bouwen.
In 1808 liep dat vaartuig v. stapel en 't volbracht, toegerust met een stoomwerktuig v.
20 paardenkracht, zijn eersten proeftocht. is
't te verwonderen, dat d. „Clermont", zoo heette
't stoomvaartuig, niet in alle opzichten a. d.
verwachting voldeed? Veeleer moet men zich
erover verwonderen, dat er zoo weinig a.
ontbrak on dat slechts weinige weken later
d. „Clermont" door een tweede boot en daze
binnen weinige jaren door zoo'n groot aantal
gevolgd werd, dat men thans overal stoombooten aantreft. Met d. in waarheid gelukkigen uitslag v. d. genomen proef was evenwel
niet alles gewonnen. Dertig jaren later toch
schreef Dr. Lardner eon werk, waarin htj betoogde, dat 't onmogelijk was, met stoombooten
d. tocht v. Engeland n. Amerika to volbrengen.
d. Praktijk leverde echter al dadelUk 't tegenbewijs door 't eerste exemplaar v. genoemd
werk met een stoomboot v. Engeland n. NewYork over to brengen en wel met d. „Sirius'
v. 700 ton, toegerust met een stoomwerktuig
v. 320 paardenkracht.
d. Inrichting der scheepsstoomwerktuigen
is zeer eenvoudig, aangezien slechts 't ronddraaien eener as vereischt wordt. d. Eerste
booten waren voorzien v. raderen on toegerust
met indirect werkende machines. Deze zijn
gaandeweg vervangen door hellende en oscilleerende, beide direct werkende machines.
Eindelijk zijn d. raderen, althans op d. zeeschepen, geheel verdrongen on hebben zU plaats
gemaakt voor d. schroef. Van dien tijd af is
men d. oorlogsschepen algemeen v. stoomkracht gaan voorzien. Zoolang toch d. raderen
bleven bestaan, was d. stoom ongeschikt om
op d. oorlogsmarine to worden toegepast, vooreerst omdat d. raderen 't vrije gebruik v. d.
batterij beletten, ten tweede omdat een schot
door d. raderkasten genoeg was om een schip
hulpeloos to maken. d. Schroef heeft d. beide
bezwaren geheel weggenomen.
Stoommachine. d. Invoering v. d. stoom
als beweegkracht heeft in zeer korten tUd d.
staat v. zaken zoo veranderd, dat men kan
zeggen, niet alleen dat daardoor een geheele
omkeer in d. wtjze v. verbinding der beschaafde
rijken heeft plaats gegrepen, maar dat er in
't algemeen geen afstanden moor bestaan, dat
d. wijze v. oorlogvoeren, zoowel ter zee ale to
land, is veranderd, in den woord, dat alles op
een nieuwe leest is geschoeid. En dat alles
is in een betrekkelUk kort tUdsbestek tot
stand gekomen. Wei is waar kunnen wtj nog
heden in sommige kabinetten een toestel zien,
waarvan d. overlevering verhaalt, dat 't reeds
150 jaren voOr 't begin onzer tijdrekening bekend was. Doze inrichting, bekend onder d.
benaming eolipyle v. Hero, is een soort v.
reactie-molen: een holle kogel, beweegbaar
om een ztjner middellUnen, heeft rechthoekig
op d. as loodrecht omgebogen armen; doze
bol wordt met water gevuld, dat a. 't koken
wordt gebracht en aldus stoom vormt; daze
stroomt door d. genoemde armen naar buiten
on doet d. -bol om z(jn vaste as draaien. Nog
ander° overleveringen zijn tot ons gekomen uit
d. tUden der Grieksche keizers on Celtische
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priesters, waarbtj d. stoom in 't spel is; doch
ook niets meer dan dit, want werktuigelijk
nut heeft geen dier inrichtingen opgeleverd.
d. Eigenlijko geschiedenis v. d. stoom als
drUfkracht v. werktuigen klimt niet hooger op
clan tot d. eerste helft der 16e eeuw. Ten tUde
v. Karel V hield zekere Blasco de Garay, een
Spaansch scheepskapitein, zich bezig met 't
nemen v. proeven met vaartuigen, die bib
zondor hulp v. d. toen bekende middelen,
zeilen en riemen, wist voort to drijven. Aangaande d. inrichting v. zijn werktuig is niets
bekend geworden.
Btjna een eeuw later, in 1614, verscheen d.
„Raison des forces mouvantes" v. Salomon de
Cans, waarin. daze een inrichting beschrijft,
dienende om door middel v. stoom water op
to persen, en weinige jaren daarna deed
Giovanni Brancas stoom op d. schoepen v.
()en scheprad drukken on bracht deze dit
rad langs dien weg in een wentelende beweging. Noch 't een, noch 't ander was in
staat om d. grooten kardinaal d. oogen to
openen, die om zich v. de Caus, die 't hem
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lastig maakte, to ontslaan hem krankzinnig
deed verklaren en to Parijs in Bicetre deed
opsluiten.
Daarna zien w41 onder Karel I v. Engeland
d. markies v. Worcester optreden, die, naar
men zegt, de Caus zijn plannen afhandig gemaakt had en daarmee nu als eigen vinding
pronkte. d. Vruchton evenwel, die hij daarvan
plukte, waren v. weinig beteekenis.
d. Eerste welgelukte proeven met stoom zijn
v. Papin, hoogl. to Marburg, on dagteekenen
v. 1698. Naar hem is genoemd d. Papiniaansche
pot. Nog andere denkbeelden, door Papin bij
geschrifte ontwikkeld, zijn horn door Thomas
Savory, een Engelsch scheepsbevelhebber, ontroofd. d. Inrichting zijner waterpers-machine
verschilde weinig v. d. door De Caus geleverde
en was, daar d. stoom met 't op to voeren
water in aanraking moest gebracht worden,
niet geschikt tot practische aanwending.
In 1705 vond Newcomen d. atmospherische
machine uit (fig. 1), die ale pompwerktuig
in toepassing ward gebracht in d. mijnen
v. Cornwall. d. Stoom dient hier alleen ona

111 WWI II
I
I

I II

Fig. I.
nadat 110 in d. ketel A gevormd is, in d.
belast was met 't openen en sluiten der kranen,
cylinder B vloeiende, d. zuiger C op to voeren;
zag spoedig in, dat dit eentonig work zeer
als er vervolgens uit G langs c koud water
gemakkelijk door d. machine zelf verricht kon
in d. cylinder wordt toegelaten, condenseert
worden, on verbond d. kruk b werkelijk zood. stoom binnen dozen en d. druk des dampdanig met d. balans, dat er later nog slechts
krings drijft d. zuiger weer neer. Te gelijker
weinig toe noodig was, om d. working met
tijd gaat d. balans D mee en ligt deze d. hoofdd. grootste nauwkeurigheid to doen plaats
pompstang E. 't Gewicht F is bestemd om bij
hebben.
't opgaan des zuigers d. balans to doen overNadat doze werkelUk groote verbetering
gaan. d. Kranen a on a' worden afwisselend
omstr. 1718 was aangebracht, begon James
geopend on gesloten, 'tgeen geschiedt door
Watt, d. groote hervormer der stoomwerkmiddel v. d. kruk b. d. Buis d dient om d.
tuigen, in 1736 to Greenock (in Schotland)
gecondenseerden stoom benevens 't condengab., op 30•jarigen leeft(jd zijn loopbaan, die
satiewater of to voeren. Humphrey Potter, die
een aaneenschakeling v. uitvindingen en
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verbeteringen v. 't bestaande mag genoemd
worden.
Gaandeweg tag men nu d. stoomwerktuigen v. enkele en dubbele werking, d.
]aatste met en zonder condensatie en met
expansie to voorschtjn treden ; en telkens
warden or verbeteringen aangebracht, waardoor d. regelmatige werking v. d. stoomdruk
bevorderd ward, die langzamerhand geleid
hebben tot 't hooge standpunt, waarop tegenwoordig d. stoomwerktuigende verheven is.
d. Stoornmachine bestaat uit drie voorname
deelen:
10, d. ketel, in welke stoom gevormd wordt.
2°, d. cylinder, in welken d. stoom werkt om
een zuiger heen en weer te drijven.
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3°. d. as of meer algemeon 't deel, dat door
d. zuiger bewogen wordt.
d. Stoomketel is een belangrUk gedeelte
der stoommachine en WATT wtjdde ook hieraan zljn aandacht. HU begreep, dat bU alle
bezuinigingen,die een gelukkig samenstel
v. vernuftig uitgedachte werktuigdeelen opleverde, nog dit voorname doel bereikt
moest worden: goedkoop stoom voort to
brengen. Hij verbeterde inderdaad d. inrichting der stoomketels zeer aanmerkelljk,
heden ten dage echter is men v. 't model
v. d. stoomketel v. WATT afgeweken on bezigt
men meestal ketels met zoogen. voorwarmers of bouilleurs. Doze zijn gewoonlUk v.
plaatijzer (fig. 2) en bestaan uit drie cylin-

Fig. 2.
.ders, d. eerste (V.), d. grootste, is d.eigenlUke
stoomketel; d. beide andere ztjn d. voorwarmers die onder d. ketel geplaatst en met
dozen do'or vrij korte buizen (C C ) verbonden
zUn. 't Oeheel is in een vuurhaard geplaatst,
v. welken G d. rooster is. Drie tusschenschotten verdeelen d. haard over zUn geheele
lengte; 't eerste, dat een horizontalen wand
boven d. kleine cylinders vormt, verdeelt d.
haard in twee verdiepingen; d. twee andere,
die verticals wanden vormen, loopen langs
d. onderkant v. d. grooten stoomketel en
verdeelen d. bovenste verdieping in drie
gangen, M, K en K' (fig. 3). d. Vlam en d.
rook v. 't vuur doorloopen eerst d. geheele
lengte v. d. onderste verdieping on gaan
dus om d. kleine ketels been ; a. 't einde
v. d. haard vindt d. rook een opening, waardoor hU in d. binnenste gang (M) geraakt, die
v. achteren naar voren wordt doorloopen; d.
rouk strUkt dan onder d. stoomketel langs;
a. 't oinde v. daze gang geraakt hij in d. beide
gangeh K on K', waar hU andermaal v. voren
'naar achteren en langs d. zUwanden v. d
ketel d. geheele lengte v. d. haard heeft to
doorloopen, ear hij in d. schoorsteen kan ont.
snappen. Zoo blUft d. rook geruimen tijd met
el. metalen wanden v. d. ketel in aanraking
en tteedt hU niet in d. dampkring o voordat
hj een aanzienlUke hoeveelherd warmte heeft
afgestaan. Aan elken stoomketel bevindt zich
een manometer, dienendo om d. spanning v.
d. stoom in d. ketel aan te geven, en heeft
men inrichtingen aangebracht, welke door
voorzichtigheid en d. zorg voor d. meeste
veiligheid worden voorgeschreven. Vooreerst

moet a. de ketel een toestel ztjn, die aanduidt, hoeveel water nog in dezen:is. Zoo'n
toestel bestaat Of uit een stevigen 'glazer)
buls, die buiten d. ketel geplaatst is en met
't boven- en 't benedeneinde in verband staat

.

Fig. 3.
met d. binnenruimte des ketels, of uit eon
drijver, dat is een lichaam, dat op 't water
in d. ketel drijft en d. hoogte daarvan door
d. stand eener stang, die door d. bovenwand
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des ketels gaat, aangeeft (O' P'). A in d. fig.
is een verklikker (een dienende om d.
machinist opmerkzaam te maken op 't dalen
v. d. waterspiegel. Bij een lagen waterstand
kunnen d. wanden v. d. ketel gloeiend worden en dan ontstaat er groot gevaar voor
't springen v. d. ketel. Ook kan d. spanning
v. d. stoom in d. ketel zoo toenemen, dat d.
wanden v. d. ketel d. drukking niet kunnen weerstaan, maar uiteengerukt worden,
waarbij, zoodra er 't kleinste scheurt e ontstaan is, d. stoom zich met geweldige kracht
een uitweg zou banen. Tegen dit gevaar heeft
men verschill. beveiligingsmiddelen voorgeslagen. Men heeft a. d. bovenzijde v. d.
wand des ketels platen ingevoegd v. bepaalde
metaallegeeringen, wier smeltpunt men nauwkeurig weet en die this eerder moeten afsprin gen dan 't ijzer uiteen zal springen. Doch in
d. practijk is dit niet zoo doelmatig bevonden
als 't schijnt to zijn en 't best voldoet nog
d. eenvoudige zoogenoemde kegelklep (veiligheidsklep), die met een voldoend gewicht
belast en daardoor in een eng sluitende
opening geperst wordt (Zie PO in d. fig.). d.
Betels kunnen ook springen door 't barsten
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v. d. afzetsellaag (ketelsteen), die zich in d.
ketel vormt, waardoor d. gloeiende bodem
v. d. ketel met 't toestroomende water in
aanraking komt on d. stoom zich zoo snel
on geweldig ontwikkelt, dat d. wanden v. d.
ketel d. drukking niet kunnen weerstaan. d.
Stoomptjp, die verlengd wordt door d. stoomleibuis, stelt d. ketel in verbinding met d.
stoomcylinder. Voordat hij dozen bereikt,
vloeit d. stoom door d. stoomschuifkast. In doze
beweegt zich d. stoomschuif, wier bestemming
is d. stoom afwisselend a. weersztjden v. d.

zuiger toe to laten en, als d. stoom uitgewerkt
heeft, horn in d. dampkring to laten wogvliegen of', als d. machine met condensatie
werkt, naar d. condensator, waar d. stoom
wordt afgekoeld, to doen gaan. 't Water, dat
tot d. condensatie gediend on aldus een verhoogde temperatuur verkregen heeft, wordt
vervolgens tot voeding v. d. ketel aangewend.
d. Aan- en afvoer v. dat water geschiedt door
bemiddeling der machine zelf.
d. Zuiger is verbonden met d. zuigerstang,
die, 'tzij a. een balans een schomrnelende beweging meedeelt, 'tzij onmiddellijk op een om
een as gesloten kruk werkt (fig. 4). In 't eerst-

Fig. 4.
C stoomcylinder. — P zuiger. — T zuigerstang, loopende tusschen d. geleistaven G. —
B krukstang. — M kruk. — R vliegwiel. — V stoomschuifkast. — Q stoomschuif. — E excentriek,
werkende met d. stang B' en p. hef boom N op d. schuifstang T' en dus op d. stoomschuif.

genoemd geval is d. machine indirect, in 't
laatstgenoemde direct werkende. Bij d. eerste
is 't andere einde der balans verbonden met
een krnkstany, die d. schommelende beweging
der balans door middel v. een kruk in een
wentelende v. een as verandert. 't Vliegwiei
is een zwaar rad, dat met d. as ronddraait
en bestemd is om d. rondgaande beweging
der as gelijkmatig te doen plaats hebben. Als
men op een der beschreven wijzen ertoe
gekomen is. een regelmatige asbeweging voort
to brengen, kost 't betrekkelijk weinig moeite
deze door doelmatig gekozen en aangebrachte
werktuigelijke rniddelen met een andere, die
ter verwezenlijking v. een bepaald doel vereischt wordt, to verwisselen. Indirect werkende machines geraken meer en meer op d.
achtergrond. Zie ook „'t Boek der lJitvindingen, Ambachten on Fabrieken" (5(3 dr.,

1892—'95) en E. F. Scholl „d. Gids voor
Machinisten" (40 dr., 1893).
Stoomwapens. Bij 't streven naar d. 't
grootst mogelijke volmaking der wapens is
't geen wonder, dat men somtijds tot denkbeelden is gekomen, die nooit voor 't gebruik
to velde geschikt zullen zijn. Daartoe behooren
d. stoomwapens, in wier ziel stoom v. zekere
spanning gevoerd wordt, welke d. kogels voortdrijlt. d. Eerste proeven daarmee werden reeds
in 1768 to Parijs genomen en in 1814 werden
zulke stoomkanonnen voor d. verdediging v.
Parijs vervaardigd, doch niet voltooid. In 1823
kwam d. Amerikaan Perkins op dit denkbeeld
terug en leverde doze een stoomkanon, waarmee hij 800 schoten in d. minuut deed; zijn

zoon maakte een stoomgeweer. 't Practische
bezwaar, dat ten minste voorloopig onoverkomelijk is, ligt in d. noodzakelijkheid een

STO.

218

werktuig me8 te voeren, dat stoom vormt, en
in d. ttjd, tot die vorming noodig.
Stoop (DIRK), een Nederl. schilder en
etser uit d. 17e eeuw, naar men meent, to
Dordrecht geb. Door d. verandering • v. On
doopnaam (nu eons in 't Fransch THIERRY,
dan weer in 't Grieksch THEODORUS of in 't
Portugeesch RODERIGO) heeft hij d. schrUvers
v. kunstgeschiedenis en d. vervaardigers v.
catalogi niet weinig in d. war gebracht. Deze
kunstenaar hield zich eenigen tijd to Lissabon op en begeleidde als hofschilder d. infante
Catharina in 1662 n. Engeland, waar zU met
Karel II d. troon deelde. 't Vertrek on d.
aankomst der koningin werd door hem in
eenige etsen voorgesteld. In Engeland hebben
Walpole en Virtue hem onder d. naam RODERICK STOOP leeren kennen, maar ztj en andere
schrtjvers namen, daar ztj ook nog een PETER
STOOP meenden gevonden to hebben, 't bestaan
v. verschill. kunstenaars met d. naam STOOP
aan, ofschoon 't Nina zeker is, dat er slechts
den heeft bestaan. Zijn schilderijen zijn vrij
talrUk en vonden eon plaats in d. aanzien•
Itjkste verzamelingen. Zij stellen meestal
ruitergevechten e. a. tooneelen met paarden
voor. In 't museum to Berlijn ziet men v.
hem „een gevecht tuss. keizerlUke en Turkeche ruiterir, geestig en levendig geschilderd,
en eon ander stuk, „een Turk to paard" voorstellende, krachtig v. effect; in d. galertj v.
Dresden „een man te paard met jachthonden
btl zich". d. Meeste v. daze e. a. schilderijen v.
STOOP doen a. een leerling v. Ph. Wouwerman
denken. In 1678 keerde STOOP naar zUn vaderland terug, waar htj in 1686 op hoogen leeftijd overl. C. Visscher graveerde naar hem
een busts, waarschijnitjk zijn eigen portret.
Bartsch („Peintre graveur" IV) beschrijft v.
hem 13 geestig gatste prentjes, maar Nagler
(„Kunstlerlexicon") meent, dat daarmede 't
etswerk v. STOOP niet volledig opgegeven is.
HU komt met die, walks na Bartsch door
R. Weigel zijn beschreven, tot een aantal v.
54 en vermeldt in een aanhangsel nog 5
andere nummers, mode door R. Weigel beschreven, doch die minstens twtjfelachtig zijn,
daar zU navolgingen zijn naar een veldslag,
door W. Baur voor d. Romeinsche uitgave v.
Strada's „De bello Belgico" gegraveerd, of naar
prentjes uit 't work v. J. Commelijn „Frederik
Hendrik v. Nassau, zijn Leven en bodrUf"
(1665). Van d. echte etsen v. STOOP vormen
no. 1-12 een reeks v. voorstellingen met
paarden, n°. 18-19 d. bovengemelde reis der
infante v. Portugal, n°. 20-27 gezichten in
Lissabon; n°. 28 stelt d. zeeslag v. Soulsbay
in vogelperspectief voor, no, 29 een panorama
v. een gevecht tuss. Portugeezen on Spanjaarden ; n°. 30-53 is een reeks voorstellingen
uit d. fabelen v. Aesopus, terwijl n°. 54, door
Weigel beschreven, misschien een uniek
exemplaar is v. een spotprent op Cromwell,
met 't onderschrift: „d. Engelschen koort+Unser. Hier zweeft d. staatszucht in haar
top". d. Prent draagt geen naam, maar bezit
al d. kenmerken v. 't werk v. STOOP.
Stoop. Aldus heette een voormalige
Nederlandsche vochtmaat, bovattende 2 mengelen (ongeveer 2,5 L.).
Stoopendaal (ELISABETH), geb. v. Elton,
een uitstekende tooneelkunstenares, werd
25 Mei 1783 to Rotterdam geb. en betrad reeds
op jeugdigen leefttld 't tooneel. Ztj debuteerde
in d. stads-schouwburg to Amsterdam en gat
al dadeltjk blijken v. een zeldzamen aanleg
voor 't door haar gekozen kunstvak. Op
18•jarigen leefttjd huwde zij met Johannes
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Hermanus Stoopendaal, made een voortrellelUk acteur, en verbond zij zich, tegeltjk met haar
echtgenoot, a. 't Zuid-Hollandsch tooneel. Ge:
durende meer (tan een halve eeuw heeft z(j
zich met onvermoeiden Jiver en ongedvenaard
talent a. d. kunstenaarsloopbaan gewtjd en
genoot ztj steeds d. achting en d. toegenegenheid
v. 't publiek, die ztj ook in haar privaat leven
ruimschoots verdiende. In 1856 vierde zij haar
gouden jubelfeest als actrice a. d. Zuid-Hollandschen schouwburg en bU die gelegenheid
trad z(j op in Birch-Pfeiffer's tooneelspel Aen
familie". Zes jaar later nam zU afscheid v.
't tooneel, daartoe door 't afnemen harer
krachten genoodzaakt. overl. to 's-Gravenhage 4 Mei 1865.
Stoot, Zie Botsing.
Stooter was d. naam eener wezenlUke
en later eener nominale munt, in 't oude
Nederlandsche muntstelsel, ter waarde v.
5 groot = 2 1/2 stuiver = 12% cent.
Stoppelaar (GERARDUS NICOLAAS DE), een
Nederl. geschiedkundige, 27 Febr. 1825 to Middelburg geb. HU studeerde en promoveerde to
Leiden in d. rechten, werd in 1852 grittier ter
gemeente•secretarie ztjner geboorteplaats en
vier jaren later secretaris dier gemeente,
waarin hij tevens vele andere betrekkingen
op verdienstelijke wijze bekleedde. In 1886
en 1887 vertoefde hij geruimen tijd in Egypte
en a. d. bovenloop v. d. NUL Van ztjn geschriften noemen wtj: „Een bladztjde uit Middelburgs geschiedenis in 1501", „Kort overzicht
v. d. Zeeuwschen spoorweg en d. daarbtj behoorende werken", „d. Vlissingsche poort" en
„Catalogue der tentoonstelling v. Zeeuwsche
oud- on merkwaardigheden in 1870". — Ook zUn
broader Mr. JOH, HERM, DE STOPPELAAR, 29 Nov.
1826 to Middelburg geb., was een verdiensteltjk
geschiedkundige. HU bekleedde in ztjn geboorteplaats d. betrekkingen v. president der arrond.rechtbank on v. gemeente-archivaris. In 1874
werd hij lid v. d. internationale rechtbank in
Egypte on vestigde htj zich to Cairo. Htl schreef
o. a. d. volgende werken: „Geschiedkundige
aanteekeningen omtrent Frederik Hendrik"
(1850), „.Jacob Cats to Middelburg" (1860), „'t
Papier in d. Nederlanden gedurende d. Middeleeuwen" (1869) en „Inventaris v.'t Oud•archief
der stad Middelburg" (1873—'75).
Stoppeldijk, een gemeente in d. Nederl.
prov. Zeeland, niet ver v. Hulst, met circa
1800 in w.
Star (KARL), een Duitsch toonkunstenaar,
in 1814 to Stolzberg geb., was langen ttjd hot ,
musictoWearnmpdo.
muziek bij Schiller's „Klok".
Storax. Onder dozen naam komt in d.
handel een harsachtige zellstandigheid voor,
die verkregen wordt uit insnUdingen v. d.
stam der echte styrax (styrax officinalis), een
ongeveer 6 M. hooge boom, tot d. familie der
Styraceae behoorende, oorspronkelijk in Syrig
en Arabid to huis behoorende, doch ook wel
in d. zuidelijke gedeelten v. Europa aangek weekt. Doze zelfstandigheid is bruinrood,
harsachtig, glanzend, v. een aangenamen reuk,
met dien v. vanielje overeenkomende, on een
aromatischen, bitterer' smaak; ztj wordt gemakkeltjk week en is in absoluten alcohol
bijna geheel oplosbaar. d. Baste soort komt
in druppels, zoogen. tranen (styrax in granis),
voor; die, walks in koeken voorkomt, is
minder goad. d. Vloeibare storax v. d. handel
(St. liquidus) of topalme balsem wordt vet.kregen uit d. schors v. d. tot d. familie der
Balsamifluae behoorende Liguidambar styra
ciflua on wel door uitpersing. ZU is bruin-
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achtig, ondoorzichtig en v. een onaangenamen
sterken reuk. d. Storax wordt als eon prikkelend geneesmiddel hoordzakelijk gebruikt in
zalven. d. Vloeibare storax bevat o. a. styrol,
een koolwaterstof, en kaneelzuur.
Storch (LuDwiG), een Duitsch dichter en
romanschrij ver, geb. 14 April 1803 to Buhl& in
Thuringen; na een moeilijk, kommervol leven
woonde hij sedert 1866 in d. Schillerstichting
to Kreuzwertheim a. d. Main, waar hij blind
werd en 5 Febr. 1881 overl. Een verzameling
v. 's mans gedichten werd in 1854 uitgegeven.
Hij schreef voorts talrijke novellen en vertellingen, benevens een „Thilringer Chronik"
(4 dln, 1841—'43). Een verzameling ,Ausgewahlte Romane and Novellen" verscheen in
31 dln, 1855—'62.
Storck (ANTON), d. waardige opvolger v.
van Swieten, a. wien d. Oostenrijksche geneeskundige staatsregeling veel to danken
heeft. Hij werd in 1741 geb. en overl. in 1803.
Vooral op 't gebied der geneesmiddelleer
maakte STORCK zich zeer verdienstelijk, o. a.
door d. invoering v. d. cicuta, d. aconiet en
eenige and ere narcotic() .
Storck (WILHELM), een Duitsch taalkundige,
geb. 5 Juli 1829 to Letmathe, bij Iserlohn,
sedert 1868 hoogl. der Duitsche taal on letterkunde to Munster. Als schrijver heeft hij zich
voornamelijk met d. Portugeesche letterkunde
bezig gehouden; hij gaf in 't licht „Luis de
Camoens' samtliche Gedichte" (met critische
en exegetische aanteekeningen, 6 dln, 1880 —'85),
„Hundert altportugiesische Lieder" (1685) e. a.
vertalingen.
Storingen (Peturbat0i n) noemt men in d.
sterrenkunde d. betrekkelijk kleine afwijkingen in d. standplaatsen on bewegingen der
hemellichamen, bepaaldelijk in ons zonnestelsel, welke voortvloeien uit d. onderlinge
aantrekking, die deze lichamen op elk. uitoefenen. Evenals alle ons bekende stoffelijke
zelfstandigheden d. eigenschap hebben elk.
aan to trekken, zoodat zij zonder uitwendige
verhinderingsoorzaak zich a. elk. zouden
sluiten, is zulks ook 't geval met d. zon, d.
planeten, haar wachters of manen en d.
kometen. Dat deze door d. aantrekkingskracht
niet worden gedwongen om zich tot een
goheel to vereenigen, wordt belet door elks
beweging in d. ruimte. Indian bijjv. d. aarde
en d. zon alleen aanwezig waren, zou d.
eerste om d. laatste een ellips beschrijven,
bij welke beider gemeenschappelijk zwaartepunt in een der brandpunten lag. Doch ook
d. andere planeten oefenen op d. aarde aantrekking uit, bij welke d. grootte en d. richting v. d. kracht afhankelijk zijn v. beider
massa's en v. beider standplaatsen op een
gegeven oogenblik. Doch d. standplaats v.
Jupiter bijv. op een bepaald oogenblik is ook
weer of hankeltjk v. d. aantrekkende kracht,
die door d. overige planeten op Wen bol
wordt uitgeoefend, on zoo is 't met al d.
lichamen v. 't zonnestelsel onderling. Hieruit
ontstaat, dat eon planeet niet een ellips beschrijft. maar, omdat d. massa's der planeten
klein zijn t. o. v. die der zon, zal d. loopbaan
v. een planeet weinig v. een ellips ver- ,
schillen. Deze afwijkingen v. d. ellips heeten
storingen. d. Wetenschap is eerst na groote
inspanning gebracht tot een wkeurige
kennis v. d. beweging v. iedere planeet afzonderl ijk.
d. Storingen der lichamen v. ons zonnestelsel worden onderscheiden in twee soorten:
vooreerst ondergaan d. elementen der planetenbanen periodieke veranderingen, d. w. z. ver-
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anderingen, die na eenigen tijd achtereenvolgens weer dezelfde waarden doorloopen en
daarom periodieke storingen heeten; die v. d.
tweede soort veroorzaken, dat d. loopbaan
der gestoorde planeet zelf gewijzigd wordt,
In. a. w. dat d. gedaante on d. Jigging eener
planeetbaan zelf anders wordt, omdat d. planeet door d. invloed der storingen gedwongen
is geworden een andere Jigging a. to nemen.
Daar deze laatste zich meestal over zeer groote
tijdvak ken uitstrekken alvorens in een tegen, gestelde richting over to gaan, ja in zekere
gevallen onophoudelijk kunnen blijven werken,
dragen zij d. naam seculai re.
't Spreekt v. zelf, dat 't hier d. plaats niet
is om d. versehill. storingen der planeten,
wachters on kometen in 't algemeen en v.
ieder dezer lichamen in 't bijzonder op to
noemen en to ontwikkelen; veel minder nog
om to ontvouwen, hoe men ze berekent.
Genoeg zij 't to zeggen, dat d. groote nabijheid
der maan tot onze aarde, ja zelfs haar afgeplatte gedaante, op d. bewegingen v. onzen
wachter een zeer belangrOken storenden invioed uitoefent on versehill. storingen veroorzaakt, gelijk ook omgekeerd d. watergetijden
a. storingen door d. maan zijn toe to schrijven;
dat er storingen zijn, die, met name ten aanzien der maan, sleehts dagen omvatten, ter w tjl
men er ook heeft, die zich over eeuwen uitstrekken, bijv. tuss. d. grootste on d. kleinste
excentriciteit v. d. loopbaan der aarde verloopen 48 000 jaren, terwijl d. onderlinge betrekking der planeten Jupiter en Saturnus
teweegbrengt, dat d. excentriciteit der loopbaan
v. d. eene planeet 't grootst is, als die v.
d. andere haar geringste bedrag heeft, een
seculaire storing, die 70 000 jaren omvat; en
dat d. afwijkingen der planeet Uranus blijkbaar maakten, dat ztj storingen ondergaat,
welker berekening 't bestaan eener planeet
buiten haar, Neptunus, heeft doen kennen, eer
men deze planeet ooit gezien had (zie Neptunus).
Stork (ABRAHAM), een Nederl. zeeschilder,
omstr. 1650 to Amsterdam geb. Van an
levensgeschiedenis is zeer weinig bekend.
Zijn zeestukken getuigen v. een Overige studie
naar d. natuur en zijn met talent behandeld;
alleen zijn zij soms zwaar v. toon. Decamps
zegt, dat zijn stormen vrees en schrik verwekken. Als een v. d. schoonste werken v.
dezen meester roemda hij d. intocht v. d.
hertog v. Marlborough to Amsterdam langs
d. Amstel. d. Schildertj was vol figuren, gelijk
zijn meeste andere. 't 's-Gravenhaagsche museum bezit twee schildertjen v. STORK, een
„Zeestrand" en een „Stine zee" voorstellende.
Te Berlijn in 't museum vindt men v. STORK
een „Zeeslag" met groote schepen; in d. galertj
v. Dresden „d. Haven v. Amsterdam" met
een menigte schepen en d. stad op d. achtergrond; 't is gedagteekend 1689. Een tweede
schilderij aldaar stelt een „Visschersboot"
voor, met grootere vaartuigen in 't verschiet
op een onstuimige zee. Te Parijs is v. hem
een „Zeeslag", zeer dramatisch opgevat, maar
zwaar v. toon on niet gelukkig v. houding.
Te Munchen en in enkele particuliere verzamelingen treft men insgelijks zijn work
aan. d. Haven v. Amsterdam werd meermalen door hem geschilderd. Ook schijnt hij
in Italie vertoefd to hebben, daar er eenige
teekeningen v. hem bestaan met gezichten
op Italiaansche zeehavens (o. a. verkocht bij
d. verzameling v. d. heer Spengler to Kopenhagen in 1839). Ph. Lebas graveerde naar
hem een storm; Le Veau en M. D. Sallieth
insgelijks zeestukken. Bartsch („Peintre gra-
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your") beschrUft zes etsen v. deden meester,
die vluchtig, waar geestig behandeld zijn en
zeldzaam voorkomen. Ztjn strand- of havengezichten, waar d. figuren meestal op d. voorgrond komen.
Storm of bestorming noemt men in
't krUgswezen d. geweldigen aanval op een
versterkte plaats. Bij een geregeld beleg
komt d. storm op d. bedekten weg en op d.
bras voor. d. Storm wordt altijd voorbereid
door een hevig geschutvuur en meestal door
een schUnaanval ondersteund. HU moat met
aanzienlUke macht ondernomen en door
sterke roserven ondersteund worden. Men zie
verder 't art. Beleg.
Stormladder (Een) is een groote ladder,
welke bij d. bestorming eener vesting gebruikt
wordt; men bezigt hiertoe of gewone ladders
of opzettelijk vervaardigde, die in verschill.
stukken door een paar man naar d. plaats,
waar men ze wil gebruiken, vervoerd kunnen
worden. Zij worden daar door doelmatige on
stevige verbindingen tot d. vereischte lengte
gebracht en daarna opgericht. Op doze wipe
zUn d. zoogen. Russische stormiadders ingericht, waarbij bovendien steunstokken meegevoerd worden, zijnde lange staken, in een
work eindigende, die tot steun v. 't geheel
dienen. Sedert d. bestorming v. Warschau in
1831 bezigden d. Russen on naar hun voorbeeld d. Pruisen d. stormladders ook tot overgang v. grachten. Zij worden dan als onderleggers over d. gracht geworpen, door d.
steunstokken ondersteund en met borden of
planken belegd.
Stormpalen, Zie Palissaden.
Stormram, Stormtoren,
Zie Krfygswerktuigen der Ouden.

Stormvogels. d. Stormvogels (Procellaria
Illig.) waken een fam. in d. orde der zwemvogels uit on zijn 't naast verwant a. d.
meeuwen (zie Meeuwen) on d. strontjagers (zie
Strontjagers). Zij onderscheiden zich door een
middelmatigen, a. 't einde haakvormig gekromden snavel, op welken een hooruachtige buis
met loodrecht tusschenschot geplaatst is,
waarin d. neusgaten uitkomen, on voorts door
d. eigenschap, dat d. achterteen meestal zoo
klein is dat zijn nagel a. d. voetwortel zeif
stoot. Hun vleugels zijn zeer lang en hun
staart is gewoonlijk afgerond.
Men zegt, dat ZU hun naam hieraan te danken
bebben, dat zU stormen on orkanen d. zeelieden
schUnen a. to kondigen, terwtjl d. Fransche
naam petrel daarvan of to leiden zou zijn, dat
ztj als s. Pieter op 't water kunnen loopen.
Eigenlijk zweven zij dan langs d. oppervl. der
zee on dit doen voornameluk d. kleinere soorten, die ook wel stormzwaluwen worden genoemd. Alio stormvogels leven on nestelen
gezellig op rotsachtige eilanden on voeden zich
met visch, weekdieren, kwallen on andere
kleine zeebewoners. 't WEje legt in April of
Mei slechts den ei, dat wit v. kleur is en dat
door beide ouders gedurende zes waken bebrood wordt.
d. Grootste Europeesche soort is d. Noordsche
stormvogel (Procellaria glacialis), die 112 M.
lang is, een gelen snavel en gelo oogen heeft,
wit is a. kop, pals en buik, grUs op rug. vleugels
en staart, met zwarte slagpennen; d. r ooten
zUn roodachtig. Deze soort, dielnooreeljkst
deel v. Europa -bewoont, wordt anew' door
zware stormen uit .'t noordwesten naar onze
kusten gedreven. d. Sleinere soorten zijn lets
hooger op d. pooten on donkerbruin gekleurd.
d. Gewone (Prot. pelagica), meestal stormzwaluw genoemd, komt meermalen a. onze
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kusten voor; zij is 16 cM. lang, geheel roetzwart behalve d. stuit, die wit is. Een andere
soort, 't vale stormvogeltje (Proc. Leachii), is
een weinig grooter on heeft een ietwat gevorkten staart, grUsachtig bruine veeren met
vale vleugeldekveeren on witte zUdelingsche
onderdekVeeren v. d. staart. Dit diertje komt
vooral bij d. Hebriden en d. kusten v.
Noord-Amerika voor.
Stormzak, een gewone linnen zak, met
buskruit gevuld, daarna omwoeld on in gesmolten verkitsel gedoopt en v. een verkapte
buis voorzien. In d. 16e eeuw werden zij
door d. Turken dikwijis gebruikt, om, in d.
vUandelijke schepen geworpen, doze in brand
to steken. Bij 't beleg v. Grave (1674) list
Chamilly dergelijke zakken met drie handgranaten op 't glacis op omtrent 60 passen
v. d. bedekten weg plaatsen, als hij een storm
verwachtte. Zij werden dan door een loopvuur ontstoken en deden een verbazende
uitwerking, zoodat hij daardoor zes achtereenvolgende bestormingen afsloeg. Ook bij 't
beleg v. Ofen in 1686 bezigden d. Turken
dergelijke stormzakken.
Story (.;osEpH), een Noord-Amerikaansch
rechtsgeleerde, geb. 18 Sept. 1779 te Marblehead, in Massachusetts, sedert 1829 hoogl. in
d. rechten a. d. universiteit to Cambridge,
waar hij 10 Sept. 1845 overl. Van zijn vele
werken noemen we „Commentaries on the
constitution of the United States" (1833), „Commentaries on the conflict of laws' (1834) en
„Commentaries on equity jurisprudence"
(1835—'36). — ZUn zoon, WILLIAM WESTMORE
STORY, geb. 19 Febr. 1819 to Salem, in Mamachusetts, maakte zich als beeldhouwer en ook
als schrijver bekend. HU bezocht Italie, na
aanvankelijk voor d. rechten opgeleid to zijn,
en schiep, teruggekeerd, heerlijke standbeelden
en monumenten, o. a. een nationaal gedenkteeken voor Philadelphia. Van zijn geschriften zijn 't belangrijkst een levensbeschrtjving
v. zijn vader, voorts „Roba di Roma" (1862),
The proportions of human figure" (1866) en
„Graffiti d'Italia'' (2e dr. 1875). Ook schreef
STORY eenige gedichten en treurspelen.
Stoss (vEiT), een beroemd beeldhouwer on
graveur v. Krakrau, omtrent wiens leven en
werken gedurende langen tijd weinig bekend
was, totdat d. onderzoekingen v. prof. Heideloff e. a. in 1843—'47 daarover nieuw Licht
verspreidden: Men heeft daarbtj voornameltjk
geput uit d. „Acta consularia cracoviensia",
walks door d. boekhandelaar Ambros Grabowski vlijtig zijn onderzocht. d. Vader des
kunstenaars was een Duitscher, die evenals
vele anderen v. zijn landgenooten n. Polen
kwam, om er handel te drijven of eenige
nering uit to oefenen. ZUn geboortejaar is
niet zeker to bepalen, maar valt tuss. 1438
on 1447. In d. akten v. d. raad wordt hU
steeds Vitus of Veit d. beeldsnijder of wel
enkel snijder genaamd. Omstr. 1472 moat hij
reeds een geacht meester zijn geweest, daar
hem in dat jaar een belangrijk work ward
opgedragen, dat hem 12 jaar bezig hield.
't Is 't snijwerk a. 't groote altaar der archipresbyteriale kerk Panny Maryi te Krakau.
't .Geheel is in rUken Germaanschen still nitgevoerd. In d. middelste afdeeling vindt men
d. „Kroning v. Maria" in vrU kolossale figuren,
op d. vleugels reli6fs met verschill. voorstellingen uit 't leven des Heilands en v. Maria.
't Beeldwerk is gevat in een rijke architectonische omlUsting, waarvan d. sierltjk bewerkte Gothische torentjes on spitsen vroeger
tot a. 't gewelf raakten, maar door brand
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hebben geleden. 't Geheel was rijk gekleurd en
verguld. Door dit altaar werd d. roam v. STOSS
over geheel Polen verbreid en, daar 't land
in menigerlei betrekking stond met 't naburige
Duitschland, drong die roam ook tot Neuronberg door, waar 't kerkbestuur v. s. Sebaldus
't voornemen had opgevat dien heilige een
prachtig monument in d. naar hem genoemde
kerk te wijden. Er bestaat voor dat monument
een teekening v. 1488, die door prof. Heideloll
in zijn „Ornamentik des Mittelalters" a. STOSS
wordt toegeschreven.
In 1489 vindt men hem wederom to Krakau
en wel als gildemeester (eechmistrz) en in 1495
wordt 111j aldaar als Magister Mechanicorum
vermeld. Een ander grootsch work v. dozen
kunstenaar is 't monument voor koning Cazimir
Jagiellonczyk, die in 1492 to Grodny, in Lithauwen, overl. 't Bevindt zich in d. kathedraal
te Krakau on is v. rood graniet. Under een
door zuilen gedragen en met Gothische torentjes versierde overdekking ligt 't beeld des
konings in hoog relief op d. zerk. Doze wordt
gedragen door bogen in denzelfden stijl, die met
verschill. allegorische voorstellingen prUken.
't Is door d. kunstenaar met zijn naam on
't jaartal 1492 geteekend. Behalvo d. beide
genoemde groote werken vindt men in Krakau
nog twee andere werken, a. STOSS toegeschreven, waarvoor geen authentieke bewijzen to
vinden zijn. 't Eene is een bas-relief in steen,
„Christus op d. Olijf berg" voorstellende,'twelk
a. een huis is ingemetseld. 't A ndere bevindt
zich in d. kruiskapel der kathedraal en stelt in
bijna levensgroote beelden „Johannes d. Dooper" en verschill. tooneelen uit diens leven
voor. Mot zekerheid on als tot zijn laatste
werken behoorende, worden d. beide rijen
raadsheerszetels in 't groote koor der L.
Vrouwenkerk a. hem toegeschreven.
Na 1495 schijnt STOSS wederom n. Neuronberg to zijn gereisd on aldaar voor good gebleven te zijn. Uit dezen tijd is 't monument
voor d. aartsbisschop Ernst in Maagdenburg
afkornstig, dat clod Heideloff, althans wat 't
ontwerp betreft, ook a. dezen kunstenaar
wordt toegeschreven, o!schoon 't door Peter
Visscher word gegoten. Te Neurenberg vervaardigde hij overigens een aantal beeldhouwwerken in bout, die in verschill. landen v. Europa verspreid, "mar grootendeels
ook verloren raakten. Voor d. koning v.
Portugal maakte hij d. levensgroote „A dam
en 'Eva", die door hun natuurwaarheid
algemeene verbazing wekten. In d. Gothische
kerk v. Schwabach bevindt zich een uitmuntend altaarstuk v. sToss, met beschilderd en verguld beeldwork; d. kerken te RothWeill, Bamberg en Neurenberg bevatten nog
verscheidene andere grootere on kleinere beeldhouwwerken, die v. ztjn hand afkomstig zijn
en in welker stijI men vrij veel verwantschap
met d. geest en d. opvatting v. Durer wil zien.
Ook in enkele openbare en particuliere verzamelingen vindt men kunstwerken, die, volgens Dr. Waagen, bewijzen, dat STOSS bepaald
onder d. invloed v. A. Durer werkte, wiens
gebreken en deugden men in die kunstvoortbrengselen terugVindt. Terwiji STOSS to Krakau
te goeder naam bekend stond, werd hij to
Neurenberg wegens 't vervalschen v. geschreven stukken in 't openbaar a. zijn lichaam
gestraft. Hij overl., nadat hij met blindheid
was bezocht, op zeer hoogen leeftijd, in 1533
of 1542 in 't hospitaal te Schwabach. Sandrart
zegt in zijn „Teutsche Academie", dat STOSS
ook schilderde en graveerde; schilderijen kent
men echter niet v. hem, wel gravuren. Bartsch
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(„Peintre graveur VI") beschrijft drie prenten
v. dezen meester, zeer zeldzaain en kostbaar,
„d. Opwekking v. Lazarus", „d. Afneming v.
't kruis" en „d. H. Maagd" voorstellende. Nagler
geeft, volgens Brulliot, nog zeven andere
prenten op, welke met zijn monogram geteekend zijn.
Stottard (THOMAS), een Eng. teekenaar en
schilder, in 1755 te London uit onaanzienlijke
ouders geb. Als knaap was hij leerling in een
katoendrukkerij, waar hij allerlei teekeningen
vervaardigde, die, als merkwaardige voortbrengselen v. een eenvoudigen leerjongen, d.
aandacht trokken en ten gevolge waarvan
boekhandelaars hem vignetten en grootere
illustration lieten teekenen. Met hem begint
't schitterend tijdperk v. uitgaven v.Engelsche
dichters en schrijvers met prachtige gravuren.
STOTTARD begon met Chaucer, vervolgde met
Spencer en illustreerde later Shakespeare en
Byron, waarbij hij zich telkens op uitnemende
wijze v. 0. geest hunner verschill. dichterltjke
voortbrengselen wist te doordringen.'t Aantal
zkjner teekeningen bedraagt 50u0, waarvan
3000 zijn gegraveerd. In strengheid v. stiii
muntten zij uit onder al wat d. Engelsche
kunst heeft geleverd. STOTTARD was rijker v.
vindingsgave, bewegelijker v. talent dan eenig
ander Engelsch kunstenaar ztjner eeuw.
Terwiji zijn teekeningen door d. gravure
wijd en zijd bekend zijn geworden, vindt men
ztjn schilderijen slechts in Engelsche verzamelingen. Zij zijn toch vrij talrijk en stollen
meestal historische, phantastisch dichterlijke
en humoristische onderwerpen voor; ook
schilderde hij genrestukken in d. manier v.
Watteau; zij ztjn levendig, ofschoon niet
zeer harmonious v. kleur, en gelukkig v. beweging en uitdrukking. Tot zijn vroegste
behooren die, welke hij voor Boydell's Shakespeare-galertj schilderde, waarin men d. invloed zijner studio naar d. voorbeelden v.
Rubens en Rafael ontdekt. Een andere zeer
geestige en levendige compositie v. zijn hand
is in d. manior der Italiaansche meesters
v. d. 15e eeuw uitgevoerd en stelt d. pelgrimstocht n. Canterbury voor volgens 't
gedicht v. Chaucer. 't Is echter geen ernstige
voorstel ling v. 't onderwerp, maar veeleer een
ironie. Heeren en dames, geestelijken, gemeen
yolk, meerendeels to paard in 't costuurn
der 15e eeuw, vormen een vroolijken optocht,
a. welk wereldsch vermaak zelfs d. geestelijken deel nemen. Voorts kent men v. hem
eenige mythologische voorstellingen en tot
zijn dood toe vervaardigde hij teekeningen
ter illustratie v. Engelsche dichters, die v.
ztjn scheppingskracht getuigden. Ten slotte
zij nog een work vermeld, dat, naar d. teekening v. STOTTARD uitgevoerd, tot d. fraaiste
voortbrengselen der Engelsche ciseleerkunst
behoort. 't Is 't schild v. Wellington, door d.
firma Green en Ward zeer uitvoerig in zilver
gewerkt. Dit schild meet ruim een meter in
middelltjn en weegt 2000 onsen. d. Teekening
is ook door STOTTARD zelf geetst. d. Uitvoering
vergde zeven jaren arbeids. STOTTARD was
lid der „Royal Academy' en overl. to London
in 1834. Zijn zoon Charles, in 1787 geb.,
beoefende made d. kunst en maakte vooral
teekeningen voor architectonische of archeologische werken. Hij overl. in 1840.
Stotteren (Balbuties). 't Stotteren bestaat
in d. moeielijkheid sommige letters to articuleeron, waardoor 't spreken zeer belemmerd wordt, terwijl na eenige inspanning
dikwijls plotseling d. letter, die men voortbrengen wil, gevormd wordt. Op d. leeftijd
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v. 4 tot 5 jaren wordt 't gewoonlUk 't eerst
waargenomen, 't verergert langzamerhand,
neemt op ouderen leeftUd of om later meer
of minder geheel to verdwijnen. BU vrouwen
koint 't stotteren veal zeldzamer voor dan
btj mannen. Bedeesdheid, 't aanjagen v. vrees,
fixeeren maken 't stotteren erger, terw01 d.
meeste stotteraars 't nalaten, wanneer ztj in
drift ontstoken zUn, een gesprek voeren,
waarin ztj levendig belang stellen, of wanneer ztj zingen of declameeren. Zelden ligt d.
oorzaak v. 't stotteren in d. bewegende spieren of in d. deelen, die voor d. articulatie
moeten bewogen worden, maar nieestal berust 't op een gebrekkige werkzaamheid v.
motorische zenuwvezels, bestaande in een
soort v. kramp, die zich op een tonische of
tetanische (stamelen) en op een klonische wUze
(stotteren) openbaart.
Methodische oefening (een soort v. gymnastiek v. d. tongspieren), vaste wil en vertrouwen op een radicale herstelling brachten
dikwUls genezing aan. d. Macht v. d. wil
verrnag btj stuipachtige ziekten veal; daardoor alleen is Demosthenes, ondanks d. aangeboren gebroken v. zUn spraakwerktuigen,
zoo'n groot redenaar geworden, dat hij d. bewondering v. geheel Griek eland tot zich trok.
Een voorbeeld, dat bij stotteraars, in vuur
geraakt, d. woordon als vanzelf, zonder zich
to bedenken, uit d. mond vloeien, levert ons
Camille Desmoulins, die gewoonlijk stotterde
en op 12 Juli 1789 in bezielde taal 't yolk
onder d. wapenen riep.
Stoughton (JOHN), een Engelsch geestelUke
en schrUver over kerkgeschiedenis, geb. 18 Nov.
1807 to Norwich, sedert 1832 achtereenvolgens
predikant op verschill. plaatsen en v. 1875—'84
hoogl. a. 't New College in s. John's Wood.
HU schreef o. a. „Ecclesiastical history of
England" (5 dln, 2 dr. 1867—'74), „Homes and
Haunts of Luther" (1875), „Footsteps of the
Italian Reformers" (1881) en „Religion in England from 1800 to 1850" (2 dln, 1884).
Stoutenburg, een kleine gemeente in d.
Nederl. prov. Utrecht, 1 uur t. 0. v. Amersfood; met circa 800 inw. In 1615 k wam 't in
bezit v. Joan v. Oldenbarnevelt, wiens zoon
Willem zich „beer v. Stoutenburg" noemde.
Stowe

(HARRIET BEECHER-),

zie 't art. Beecher-Stowe.
Stoy

(KARL VOLKMAR),

eon schrtjfster;

een Duitsch opvoed -

kundige, gab. 22 Jan. 1815 to Pegau. Htj stichtte
in 1844 to Jena een opvoedingsgesticht, ward
hoogl. a. d. hoogeschool aldaar, in 1860 a. die

to Heidelberg, on overl. 23 Jan. 1885. Van ztjn
geschriften noemen we „Hauspadagogik" (1855)
en „Encyklopadie, Methodologie and Litteratur
der Padagogik" (20 dr. 1878).
Straal noemt men d. afstand v.'t middelpunt eons cirkels tot een punt v. zijn omtrek
of v. 't middelpunt v. een bol tot een punt v.
zUn oppervlak. d. Lengte v. d. straal is d. helft
v. die der middellijn. Bij d. kegelsneden,(parabool, ellips on hyperbool) spreekt men v.
voerstralen, zUnde d. lijnen, die d. brandpunten
met eenig punt v. d. omtrek verbinden. leder
gedeelte v. een willekeurige kromme lijn,
mits binnen zeer enge grenzen genomen,
komt in kromming overeen met een cirkel;
ieder punt der kromme lijn heeft daarom eon
kromtecirkel; d. straal v. dozen hoot d. kromtestraal v. genoemd punt. In d. physica onderscheidt men licht- on wariniestralen. Daardoor
worden aangeduid d. richtingen, volgens welke
licht en warmte voortgeplant worden.
Straalbre.king is d. verandering v. rich•
ting, die d. lichtstralen ondergaan, wanneer
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zij v. d. eene middelstof in een andere over-'
gaan. Slechts wanneer d. lichtstralen loodrecta vallen op 't scheidingsvlak tuss. d.
beide middelstoffen, heeft er goon breking
plaats. ZU
(fig. 1) 't oppervlak, dat d. beide
middelstoffen, bUv. lucht on water, v. elk.
scheidt, li d. lichtstraal, die bij i uit lucht in
water overgaat on vervolgens in d. richting
ir doorloopt, on nn' d. normaal op .'t opper-

Fig. 1.
vlak oo', dan wordt li d. invallende, ir

d.

gebroken lichtstraal, L lin d. invalshoek en

rin' d. brekingshoek genoemd.
Voor d. gewone straalbreking heeft men d.
volgende wet, die naar Naar ontdekker d.
wet v. Snellius genoemd wordt. Indian lichtstralen onder verschill. invalshoeken uit een
middelstof in een andere overgaan, dan zullen
10. d. invallende en d. gebroken straal in een
plat vlak liggen, dat loodrecht staat op 't
scheidingsvlak der beide middelstotren, on 20.
d. sinus v. d. hook v. inval zal btj dezelfde
stollen altijd in dezelfde verhouding staan tot
dien v. d. hook v. breking. Noemen wU dus
d. invalshoek i on d. brekingshoek r, dan is
Sin i

n = constant
Sin r
voor twee bepaalde stoffen; n noemt men d.
brekingsindex.
Bij d. overgang v. lucht in water is n ongeveer btj dien v. lucht in glas 3 '2. Btj 't
aangeven v. d. brekingsindex v. een stof
wordt meestal ondersteld, dat d. middelstof,
uit welke 't licht komt, lucht is. Hoe grooter

dan n is, hoe grooter 't sCraalbrekend vermogen der stof is.
Btj d. dubbele straalbreking is d. genoemde
wet niet geldig. Wanneer een straal v. lucht
in vaste of vloeibare lichamen overgaat,
nadert d. gebroken lichtstraal d. normaal
altijd; gaat htj v. dampkringslucht in sommige gassen over dan vindt 't omgekeerde
plaats. Een lichtstraal, die uit een vloeistof
of een vast lichaam in lucht overgaat, verwUdert zich dus v. d. normaal. Men zal hierbij
alttjd zoo'n waarde voor d. invalshoek kunnen vinden, dat d. hook v. breking recht is.
Doze invalshoek wordt grenshoek genoemd,
want bij elken grooteren invalshoek zal geen
gebroken straal ontstaan. d. Straalbreking
verandert dan in een totale terugkaatsing
(zie grenshoek).
Btj dezelfde stof verandert d. brekingsindex
met d. dichtheid der stof. d. Stolen, warm
ztjnde, broken meestal 't licht minder dan
wanneer zij koud zijn.
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Elke straalbreking geeft aanleiding tot lichtTerlies, daar een gedeelte teruggekaatst en
een ander deel onregelmatig gebroken en in
alle richtingen verspreid wordt.
Indien lichtstralen v. een punt uitgaan of
naar een punt loopen, worden zij door een
klein gedeelte v. een boloppervlak zoo gebroken, dat zij zich ten naastenbtj in een punt
vereenigen.
Zij oo (fig. 2) een klein gedeelte v. een bol-
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oppervlak, waarvan m 't middelpunt is, a

een lichtend punt en ap eon daaruit op 't

oppervlak vallende straal, die na breking
in een andere zich rechts onbepaald uitstrekkende middelstof in d. richting pb voortloopt.
Die richting vindt men door d. straal mp to
trekken, dien to verlengen en in p een hoek
bpm to construeeren, zoodanig, dat sin. ap n.
=nsin.bpm wordt. 't Punt b, waar d. gebroken lichtstraal d. middellijn sntjdt, wordt

Fig. 2.
op d. volgende wijze gevonden. Men stelle
ac = a, mp = r en be f, dan heeft men
tg. pad =

pd
ad

Daar 't oppervlak zeer klein is aangenomen en L pad dus zeer klein is, mag men
ad = ac = a stellen en voor tg. pad d. hoek pad
zelf nemen, waardoor men verkrijgt
pd
pad = ac

Eveneens is pmd =Pd
-- en pbd =
mc

pd
be

Ook is apn pad ± pmd en bpm = pmd pbd,
waaruit volgt
pad + pind = n ( pmd — pbd)

1

of

+

1

=n

1

1

nar
—

f

dit geeft

f=

(n —1)a r

=

r
(n —1) — —

— 1)a + r

(a)

waarin f altijd negatief is, omdat n > 1 is.

nar
— 1) a — r

(A).

Deze uitdrukking no blijft dezelfde voor
alle lichtstralen, die v. a op 't brekende
oppervlak vallen en die een zeer kleinen
hoek met d. middellijn maken. Al die lichtstralen vereenigen zich dan in b en vormen
daar een beeld, welks plaats, grootte en stand
geheel door d. formule (A) bepaald wordt.
Is 't punt a oneindig ver verwijderd, dan valt
't beeld in een punt, dat brandpant beet.
Men vindt d. brandpuntsafstand F door in d.
formule (A) a = 1 te stellen: men krijgt dan:
nar
nr
F

Nadert 't punt a tot 't brekend oppervlak
dan verwijdert zich 't beeld; wordt a c = r
n—
dan loopen d. gebroken lichtstralen evenwtjdig en er vormt zich geen beeld; is 't,
punt a nog dichter bij, dan loopen d. lichtstralen na d. breking uiteen en 't beeld vormt,
zich vOOr 't oppervlak, in een punt, dat verder dan 't punt a v. 't brekend oppervlak
verwijderd is. Ztjn d. opvallende stralen
samenloopend (convergeerend), zoodat zij elk.
achter 't oppervlak snijden, dan valt 't beeld
voor of achter 't middelpunt, al naardat genoomd snijpunt voor of achter 't middelpunt,
gelegen is.
Wanneer 't brekend oppervlak hol is naar
d. We, vanwaar 't licht komt, dan worden
d. lichtstralen na d. breking uiteenloopend
(divergeerend). Hiertoe neme men in d. for.
mule (A) r negatief; men krijgt dan

=

n

l

r . . (B).

a
Uit deze bltjkt, dat 't brandpunt altijd verder v. 't oppervlak verwijderd is dan 't middelpunt m; want n > 1 en dus altijd n >n— 1,
waardoor ook
r zal zijn. Brengt men
deze waarde v. F in (A) over, dan heeft men
a n 11
1
1 .1

Als daarentegen n < 1 is (of d. lichtstralen
uit een meer in een minder brekende stof
overgaan), zullen zlj na d. breking conver
geeren, zoolang a >

'1. is.
1-- n
Heeft d. breking plaats door een plat vlak
dan wordt een beeld gevormd in d. normaal,.
die uit 't lichtend punt op 't straalbrekend

oppervlak getrokken is en op een afstand v.
dat oppervlak gelijk aan n maal d. afstand
v. 't lichtpunt tot 't oppervlak. Dit volgt uit.
(A) door r = oo te stellen.
Indien lichtstralen bij den doorgang v. een
door twee evenwijdige vlakken begrensde
middelstof tweemaal gebroken worden, gaan
zij daarna voort in richtingen, evenwijdig
met d. oorspronkelijke richtingen.
Wanneer men voorwerpen door een prisma
(zie Prisma) beschouwt, zullen zij zich, ale

d. prismahoek naar boven gekeerd is, hooger
en in 't omgekeerde geval lager dan zonder
prisma vertoonen.
Zij LO een invallende stralenbundel (zie d.
fig. op blz. 543 v. deel 7), die in 't vlak ABC'
der hoofddoorsnede v. een prisma valt. Dozestralenbundel wordt in b gebroken en nadert
d. loodlijn, omdat hij in een sterker brekende,
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middelstof treedt. In c ondergaat hij een
tweede breking, doch htj verwUdert zich daar
v. d. loodltjn, omdat 14 in lucht overgaat,
die eon gelinger straalbrekend vermogen dan
glas bezit. 't Licht is dus tweemaal gebroken
naar denzelfden kant en 't oog, dat d. tweemaal gebroken stralenbundel cc' opvangt,
ziet 't voorwerp in d. richting cc', dus hooger dan zonder prisma. d. Hoek D, die d.
invallende en d. uittredende stralenbundels
onderling v ormen, wordt hoek v. alwUking
genoemd.
indien d. op een driehoekig prisma vallende
lichtstraal na d. eerste breking met d. normaal op 't tweede vlak een hoek maakt,
1
wiens sinus grooter dan — is, dan heeft daar
geen breking. maar totale terugkaatsing
pleats en d. lichtstraal zal, na een tweeds
breking door 't derde zijvak v. 't prisma
ondergaan te hebben, daaruit te voorschijn
kunnen komen. llierbU kunnen d. beelden
zoowel hooger als lager liggen, omdat niet
alleen d. grootte v. d. prismahoek, maar ook
die v. d. hoek, dien 't tweede en 't derde
zjjvlak maken, invloed uitoefent op d. plaats
v. 't beeld. Op deze inwendige terugkaatsing
v. lichtstralen in prisma's berust o. a. ook d.
inrichting der camera lucida (Zie Camera
lucida). Over d. straalbreking door middel v.
lenzen zie men 't art. Lenzen.
*d. Dubbele straalbreking is een eigenschap
v. alle kristallen. die een invallenden lichtstraal in twee stralen verdeelen, 'tgeen ten
gevolge heeft, dat men d. door deze kristallen
waargenomen voorwerpen dubbel ziet. Deze
dubbele straalbreking is 't eerst waargenomen
door Erasmus Bartholinus in 1669, terwijl
Huygens (I. eerste was, die in 1673 v. haar
een volledige verklaring gaf. Onder alle zelfstandigheden vertoont kalkspaath, ook IJs
landsch kristal genoemd, dit verachijnsel 't
duidelJkst. d. Richtingen in een kristal, die
geen dubbelbreking vertoonen, heeten d.
optische assen v. 't kristal. Behoort dit tot 't
tetragonale of 't hexagonal° stelsel. dan heeft
't slechts den -optische as en heet 't eenassig.
Behoort 't tot 't rhombische, monokliene of
trikliene stelsel, dan heeft 't twee optische
assen en hoot, 't tweeassig.
Kristallen v. 't regelmatig stelsel vertoonen
geen dubbelbreking. Bij eenassige kristallen
(tot welke ook kalkspaath behoort) noemt
men een der stralen d. geivonen lichtstraal;
deze volgt alle wetten der enkelvoudige
straalbreking; d. andere daarentegen, buitengewon3 lichtstraal genoemd, • is niet a. die
wetten onderworpen.
d. Dubbele straalbreking in eenassige kristallen is a. d. volgende wetten onderworpen:
d. Gewone lichtstraal, welk ook ztjn invalsvlak moge ztjn, volgt altijd d. beide algemeene wetten voor d. gewone straalbreking.
2°. In iedere loodrecht op d. as gebrachte
d. buitengewone lichtstraal
doorsnede volgt
•
ook deze beide wetten, maar zijn brekingsindex verschilt v. dien v. d. gewonen lichtstraal. Men onderscheidt daarom een gewonen
en een buitengeVvonen brekingsindex. In sommige kristallen is d. laatste d. kleinste. in
andere d. grootste. d. Eerstgenoemde kristallen noemt men negatieve of afstootende, d.
laatstgenoemde positieve of aantrekkende kristallen. Tot d. eerste behoort o. a. 't kalkspaath.
tot d. laatste 't k warts. 3°. In iedere hoofddoorsnede volgt d. buitengewone straal slechts
t)en der bovengenoemde wetten, nl. d. vlak-
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ken v. inval en breking vallen samen, maar
d. verhouding tuss. d. sinussen v. d. invals-

en d. brekingshoek is veranderikik. 4°. d. Sue!.
heid v. 't Licht is in eon kristal voor d.
gewonen straal niet gen,* a. die voor d. buitengewonen straal. In d. richting der as

hebben zij gelUke snelheid en vallen daarom
beide stralen samen ; (1. gewone straal heeft
in alle richtingen dezelfde snelheid; d. snelheid v. d. buitengewonen straal hangt v. d.
richting af.
In d. kristallen met twee assen volgt geen
der gebroken stralen d. wet der enkele breking.
Als een lichtstraal door breking in een
kalkspaathkristal in twee stralen verdeeld is
en deze door een tweede kristal v. kalkspaath
gaan, verdeelon zij zich elk weer in twee
stralen of zij blUven enkel, afhangende v. d.
hoek, dien d. hoofdsneden der beide kristallen
met elk. maken.
Ook glas en anderen doorzichtige stoffen kan
men d. eigenschap der dubbele straalbreking

meedeelen door sterke parsing in een bepaalde
richting of door sterke verhitting en daarop
gevolgde snelle afkoeling.
Wij moeten nu nog eenige regels wUden a.
d. straalbreking in d. dampkring. d. Voorwerpen, door d. dampkring heen gezien, vertoonen zich meestal hooger dan waar ztj zich
werkelijk bevinden. d. Lichtstralen, die v. een
voorwerp door d. dampkring tot 't oog komen,
zijn meestal kromme lijnen, wier holle ztjden
naar d. aarde zUn gekeerd. Die lichtstralen

gaan aanhoudend v. minder dichte, tot dichtere luchtlagen over en naderen dus bU elken
overgang tot een andere laag d. loodlUn meer
en meer. Daar nu d. dampkring uit een oneindig aantal zoer dunne lagen bestaat, zal d.
gebroken lijn, door d. opvolgende brekingen
v. d. lichtstraal ontstaan, in een kromme lUn
overgaan, wier holle zijde naar d. aarde gekeerd is, en 't voorwerp gezien worden in d.
richting v. d. raaklUn, uit 't oog a. die
kromme lijn getrokken. d. Hoek, dien deze
raaklUn met d. lUn vormt, die uit 't oog naar
d. werkelijke plaats v. 't voorwerp wordt gotrokkeii, draagt d. naam straalbreking. Hoe
grooter 't aantal luchtlagen is, door welke d.
lichtstraal moot heendringen, des to grooter
zal d. straalbreking zijn. Komt d. lichtstraal
v. hemellichamen, dan geeft men a. die straalbreking d. naam astronomische, komt hU v.
aardsche lichamen, dien v. aardsche straalbreking.
d. Aardsche straalbreking is kleiner dan d.
astronomische en des to grooter, hoe verder
't voorwerp v. d. waarnemer verwijderd is;
zij is insgelijks des to grooter, hoe dichter d.
lucht is. d. Straalbreking geeft een verklaring
v. 't schijnbaar to vroeg opkomen en to laat
ondergaan der hemellichamen en v. d. afgeplatte gedaante der opkomende zon en maar.
Bij ongelOke ver warming. ale d. dichtheid der
luchtlagen niet geregeld v. d. oppervlakte
der aarde naar boven toe afneemt, wordt een
lichtstraal somttjds een kromme 10n, wier
bolls zijde naar d. aarde is gekomon. Vanhier
't verschUnsel der luchtspiegeling (zie Luchtspiegeling). Zie ook d. leerboeken over natuurkunde en mineralogie.
Straaldieren. George Olivier, inziende
dat bij zijn verdeeling v. 't dierenrtjk in gewervelde en ongewervelde dieren, d, laatste
aideeling slechts een negatief kenmerk had
on dus alleen bij tegenstelling tegenover d.
eerste kon aangenomen \N orden, veranderde
in zijn latere werken d. eerste groote verdeeling v. 't dierenrUk zoodanig, dat hU vier
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Straaten (JOHANNES VAN), een Nederl.
hoofdklassen aannam, die alle door positieve
kenmerken onderscheiden waren. d. Vierde of
architect, geb. te Utrecht 31 Oct. 1781, heeft
laatste hoofdafdeeling is bij hem die der
door zijn praktische bemoeiingen, maar vooral
ook door zijn geschriften, veel bijgedragen om
straaldieren, animaux rayonne's (animalia racliata), aldus genoemd, omdat 't geheele
d. bouwkunst uit 't diep verval op te heffen,
/ichaam een gestraalden vorm vertoont of
waarin zij in 't begin der 18e eeuw ten onzent
omdat gelijksoortige deelen in een vlak naast
allengs was geraakt. Reeds in 1805 gaf hij zijn
elk. geplaatst zijn. 't Kenmerk dezer hoofd„Gronden en doorsneden v. eenige gebouwen"
afdeeling ligt bovendien in d. vorm v. 't
enz. met 10 door hem zelf geOtste platen uit; in
zenuwstelsel, dat, waar 't aanwezig is, zich
1814 zijn „Burgerlijke bouwkunde", mede met
als een ring vertoont, dichtbij d. mond
door hem zelf geOtste platen; in 1825 d. „Virondom 't voorste gedeelte v. 't darmkanaal,
gnola der ambachtslieden" en in 18 . 8 Over d.
uit werken ring d. zenuwen als stralen naar
afteekening der schaduwen v. bouwkundige
omtrek des lichaams voortloopen. Tot deze
teekeningen", beide naar 't Fransch v. Chr.
hoofdaideeling rekende hij d. zeenetels of
Normand; in 1829 d. „Nieuwe verbeterde bouwzeekwallen (Acalephae) en d. stekeihuidigen
kunde v. A. Erzey over d. trappen" en v.
(Echinodermata), d. polypen en d. ingewands1827 tot 1832 een kapitaal werk, getiteld
wormen.
„Afbeeldingen v. antieke en moderne bouwStraalsond (Duitsch Stralsund), een stad
kundige ontwerpen", 14 afleveringen met 85
in d. Pruis. prov. Pommeren, d. hoofdstad
platen. Bovendien was V. STRAATEN oprichter
v. 't gelijknamige regeeringsdistrict, a. d.
der „Maatschappij tot aanmoediging der bouw2'/2 KM. breeden Strelasond, die Rilgen v. 't
kunde", die, na v. 183u tot 1812 werkeloos
vasteland scheidt en 't kleine, versterkte
geweest te zijn, na dien tijd is herleefd in
d. „Maatschappij tot bevordering der bouweiland Danholm omvat. d. Stad is v. alle
zijden door water omgeven, is ouderwetsch
kunst", sedert met vernieuwde krachten a.
gebouwd met deftige gevels en was vroeger
haar schoon doe] arbeidt en v. welke v.
STRAATEN tot 1856 bestuurder is geweest.
een sterke vesting, terwijl zij nu nog slechts
kustversterkingen heeft ter bescherming v.
Onder d. gebouwen, door of onder d. leiding
d. Bond. Men heeft er een gymnasium, een
v. v. STRAATEN opgetrokken, behooren d.
zeevaartschool, een krankzinnigengesticht,
R.-Kath. kerk op d. Keizersgracht, 't Leeseen doofstommeninstituut en 28 000 inw.
museum, d. magazijnen v. d. heer Sinkel, 't
Belangrijke gebouwen zijn 't deftige raadhuis
hoofdgebouw v. 't entrepadok en 't geslit d. 15e eeuw met een museum, d. in d.
bouw Zeemanshoop te Amsterdam, d. buiten15e eeuw gebouwde Mariakerk, een der
verblijven der famine v. Loon te 's-Graveland
belangrijkste gebouwen uit baksteen v. Noorden der familio Voomberg te Zeist, 't monument
Duitschland, en d. fraaie Nicolaikerk. d.
e. a. werken te Soestdijk en 't buitenverblijf
Industrie v. Straalsond is veelzijdig (speelv. Jhr. Barnaert te Haarlem. Van STRAATEN
kaarten, olie, stijfsel, bier), maar niet beover)., na een zeer werkzaam leven, 20 Fehr.
langrijk, d. handel daarentegen is aan1858 te Amsterdam.
zienlijk. — Straalsond werd in 1209 door
Straatman (JAN WILLEM), een Nederl.
Jaromar I, vorst v. Rilgen, gesticht en bij
godgeleerde v. d. moderne richting, 27 Dec.
herhaling verwoest. In d. Hanza opgenomen,
1827 te 's-Gravenhage geb. Hij was predikant
gold zij in d. 14e eeuw na Lilbeck als d.
bij d. Doopsgezinde gemeente te Groningen,
belangrijkste stad hiervan. In 1524 werd hier
uit welke betrekking hij in 1866 eervol ontd. kerkhervorming ingevoerd in 1628 werd
slag verzocht, en schreef o. a. d. volgende
d. stad tevergeefs door Wallenstein belegord.
werken: „Kritische studien over d. eersten
13t1 d. Westphaalschen vrede kwam zij met
brief v. Paulus a. d. Korinthiers" (2 dln,
geheel Voor-Pommeren a. Zweden. Naar
1863—'65), „Kennis en wetenschap" (1864), ,,d.
Straalsond vluchtte in 1809 't Schilsche korps
Stichting des Christendoms in hare hoofden Schill zelf vond hier 31 Mei d. dood. Sedert
trekken geschetst" (1865), „d. Ware levens1815 is Straalsond Pruisisch.
beschouwing" (1866), alsmede een aantal preeStraalsteen, Zie Hoornblende.
ken en opstellen in tijdschriften (o. a. in d.
Straalzeolieth is stilbiet. Zie Stilbiet.
„Vragen des Tijds", tot wier redactie hij
Straat (PIETER), een verdienstelijk Nederbehoorde).
lander, die zich in d. 18e eeuw aanspraak
Straatsburg
(Fr. Strasbourg, Duitsch
heeft verworven op d. erkentelijkheid zijner
Straszburg, Lat Argentoraturn), d. hoofdstad v.
landgenooten, doch aangaande wiens Jevons't Duitsche rijksland Elzas-Lotharingen, distr.
geschiedenis weinig of niets vermeld wordt.
Beneden-Elzas, 4 KM. links v. d. Rijn, a. zijn
Omstreeks 1730 kwam men tot d. overtuiging,
linkerzijrivier d. Ill gelegen. Van 1681-1870
dat d. verwoestingen, door d. paalworm (zie
een Fransche stad, behoort zij thans a. DuitschPaalworrn) a. onze kusten veroorzaakt, sterk
land en is zij een der vestingen v. d. eersten
toenamen en meer en meer een dreigend aanrang v. dozen staat. Zij is door 't RhOne-,
zien kregen. Ter beschutting der zeewering
Rijn- en Marne-Rijnkanaal met Frankrtjk verbedachten PIETER STRAAT en Pieter van der
bonden en vormt een kruispunt v. vele
Deur een middel, bestaande in 't aanleggen v.
spoorwegen. Een brug voert over d. Rijn
steenen glooiingen onder een zwakke honing,
naar 't tegenoverliggende Kehl. d. Bevolking
waardoor d. golfslag gebroken werd en d.
bedraagt 124 000 zielen (1890). d. Eigenitjke
Palen, zoo men meende, voor d. paalworm
stad wordt door twee armen v. d. Ill in
untoegankelijk gemaakt werden. Later zijn
3 deelen verdeeld en heeft elf poorten en
deze glooiingen nog verbeterd door 't aandoor d. nauwe, onregelmatig aangelegde straleggen v.. wierbeddingen. Met opoffering v.
ten een ouderwetsch voorkomen. Na d. uit5 tot 6 millioen gulden werd 't ontwerp
legging der vestingwerken in 't N.-0. is
ten uitvoer gebracht en, hoewel 't onderer plaats gewonnen voor nieuwe wijken.
houd onzer dijken nog aanhoudend belangOnder d. kerkelijke gebouwen is d. Munster
ruke sommen eischt en 't kwaad niet geheel
verreweg 't aanzienlijkst; dit is een meesteris overwonnen, zijn toch d. zeeweringen v. ons
werk v. Gothische bouwkunst, waarvan echter
land in een toestand gebracht, waarbij d. veid. krypt, 't koor en 't benedengedeelte v. 't
ligheici der kusten weinig meer bedreigd wordt.
schip Romaansch zijn. Zij is 110 M. lang, 41.
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IL breed en in 't middelschip 30 M. hoog. Bisschop Werner v. Straatsburg begon d. stichting v. dit gebouw in 1015; in 1277, ten tijde
v. Koenraad v. Lichtenstein, deed Erwin v.
Steinbach d. facade en torens verrUzen, welk
werk na zUn dood (1318) door zijn zoon Johannes (tot 139) voortgezet werd. Grootsch
is 't hoofdportaal, met talrUke beeldzuilen,
een roosvormig venster en fraai beschilderde
glazen. Inwendig wordt 't versierd door d. in
1486 opgerichten kansel, 't uitmuntend orgel
v. Silbermaan en 't beroemde sterrenkundig
uurwerk, door SchwilguO in 1838—'42 hersteld.
d. Munster behoort a. d. Kath., die nog 5
andere kerken bezitten. Van d. evangelische
kerken zijn d. Nieuwe- en d. Thomaskerk uit d.
13e en 14e eeuw merkwaardig. Van d. wereldlijke gebouwen ztjn 't keizerlijke
slot, 't stadhuis en d. schouwburg (beide na
d. brand v. 1870 weer opgebouwd),'t nieuwe
universiteitsgebouw, 't stadhouderlijk paleis
en 't hospitaal. Op 't Gutenbergplein verheft
zich een standbeeld v. Gutenberg, in 1840 door
David d'Angers opgericht, op 't Kleberplein dat
v. generaal Kleber v. Grasz. — d. Handel en
nijverheid v. Straatsburg nemen voortdurend
in bloei toe ; bekend zijn d. Straatsburger
ganzenleverpasteien („pates de foie gras") en

bierbrouwerijen; men vervaardigt er gouden zilverwaren, machines, messen, leder,
handschoenen, hoeden, kunstbloemen en veeren, meubels, wasdoek, tapijten, tabak en
sigaren, chocolade, zeep, chemicalien, piano's

en orgels; voorts zijn er wolspinnertjen, boekdrukkerijen, ververtjen en een artilleriewerkplaats.
In 1872 is te Straatsburg een nieuwe universiteit gebouwd (d. Keizer-W ilhelrusuni versiteit), met een bibliotheek v. ongeveer 600 000

banden.
Reeds ten tUde der Romeinen was Straatsburg als Argentoratum een belangrijke plaats.
ln 406 werd zij door d. Alemannen veroverd
en door een brand verwoest; maar weldra
verhief ztj zich weer uit d. asch en werd zij
door Naar gunstige ligging voor d. handel v.
veel belang. Al zeer spoedig werd d. stad nu
d. zetel v. een bisschop, maar zij zocht zich
v. d. bisschoppelUke heerschappij vrij to
waken en werd in 1199 door Filips v. Zwaben
tot een vrije rijksstad verheven. Voor d. bloei
v. Straatsburg in dien tild getuigen names als
Gottfried v. Straatsburg, meester Eckard, Johan
Tauler, Sebastiaan Brant en Jacob Sturm;
bier werd door Gutenberg d. eerste bookdrukkerij opgericht. Van 1523 of werd door
Martin Butzer d. hervorming ingevoerd, die
er vele aanhangers vond. Sedert Lodewijk
XIV in 1681 bU verrassing on in vollen vrede
zich v. Straatsburg meester maakte, behoorde
deze stad onafgebroken a. Frankrijk, totdat
zij na d. Fransch-lluitschen oorlog, btj d.
vrede v. Frankfort (10 Mei 1871), weer a.
Duitschland kwam. In 1836 was Straatsburg
tooneel v. d. eerste roekelooze onderneming
v. Louis Napoleon (d. lateren keizer Napoleon
IIT, 1852—'71), om d. destijds in Frankrijk bestaande orde v. zaken omver to werpen. —
Zie Hegel, „Straszburger Chroniken" (2 dln,
1870-71); Strobel, „Das Minster in Straszburg" (1874); Schricker, „Zur Geschichte der
Universitet Straszburg" (1872), en Euting,
„Beschreibung der Stadt Straszburg and 'des
M unsters" (1881).
Strabo, een beroemd Grieksch geograaf,
omstr. 6G vth5r Chr. to Amasia, in Capadocie,
geb. Hij beoefende in zUn jeugd d. rhetorica
en d. A ristotelische wijsbegeerte en maakte

zich later met d. leerstellingen der Stoicijnen
bekend, die htj in 't vervolg dan ook beleed.
Hij deed groote reizen door Griek enland,
Italie, Egypte en ook door zijn vaderiand en
poogde al deze oorden nauwkeurig to onderzoeken en juiste berichten omtrent d. staatsinstellingen, d. ligging enz. der staten to verzamelen. Wij bezitten v. hem nog een uitgebreid aardrUkskundig werk in 17 boeken,
waarvan evenwel eenige en vooral 't zevende
onvolledig tot ons gekomen zijn. Hij putt()
zijn berichten gedeeltelijk uit eigen waarnerningen, gedeeltelijk uit d. toenmaals voorhanden zijnde aardrtjkskundige werken v.
Hecataeus, Artemidorus, Eudoxius en Erathos-

thenes; ook bediende hij zich v. geschiedschrtjvers en dichters en op deze wijze bracht
hij een werk tot stand, dat in rijkdom v. inhoud
en grondige kennis alle vroegere overtrof
en nog voor ons v. 't grootste belang is. Tot d.
beste uitgaven v. dit werk behooren die v.
Muller en Dtibner (1853—'56, 2 dln) en v .M.eineke
(1852—'53, 3 dln).
Strachwitz (MORITZ KARL WILHELM, graaf
v.), een Duitsch lyrisch dichter, geb. 18 Mrt
1822 to Peterwitz, in Silezie, overl. 11 Dec. 1847
to Weenen, op zijn terugreis uit Italie. Hij is
o. a. bekend door „Lieder eines Erwachenden" (1842, 5e dr. 1851) en „Neue Gedichte"
2e dr. 1849).

Strack

(JOHANN HEINRICH),

een verdien-

stelijk Duitsch bouwmeester, geb. 21 Juli 1805
te Btickeburg, een der geniaalste leerlingen
v. Schinkel. In 1839 werd hij te Berlijn leeraar
a. d. academie v. bouwkunst en hij overl.
aldaar 14 Juni 1880. Met Eduard Meyerheim
gaf hij in 1835 ,Architektonische Denkmaler
der Altmark Brandenburg" uit; sedert 18455
leidde hij d. bouw v. 't slot Babelsberg; hij
bouwde d. Gothische Petrikerk te Berltjn,
reisde met kroonprins Friedrich Wilhelm, d.
lateren keizer Friedrich III, n. Italie en Sicilia,
bezocht ook Athena, waar hij d. Dionysiusschouwburg ontdekte, bouwde v. 1866—'7l
volgens Stulers ontwerp d. nationaal-galert}
to Berlijn en ontwierp 't helaas mislukte plan
voor d. zegezuilen. Veel waarde heel t zijn
„Untersuchung fiber das altgriechische Theatergebaude" (1843).
Strada (FAMIANUS), een Italiaansch geschiedschrijver, in 1572 to Rome geb. en overt.
aldaar in 1649. Lid der Jezuietenorde, was hij

een zeer geleerd man en een welsprekend
redenaar. Hij schreef onderscheidene werken
en is to onzent vooral bekend door zijn geschiedenis v. d. worstelstrijd der Nederlanders
tegen Spanje, uitgegeven onder d. titel „De
bello Belgico decades duae" (1632, 2 dln). Dit
werk is editor zeer partUdig tegen onze
vrijheidlievende voorvaderen en d. doorluchtige hoofden v. d. beweging, wat geenszins
to verwonderen is in een schrijver, die d.
gebeurtenissen to bock stelde iu 't licht,
waarin 't hem op zijn standpunt to Rome
alleen mogeltjk was ze to vernemen. Doch,
gelUk dit standpunt a. d. eene zijde zijn geschiedenis ongeschikt maakt om als bron met
vertrouwen to worden gebruikt, zoo is 't a. d.
anderen leant ook waar, dat hij veel heeft
kunnen putten uit bronnen, die onbekend
moesten blijven a. geschiedschrijvers anderzUds. Met behoedzaamheid gebruikt, is STRADA
derhalve zeer belangrijk om ter vergelijking
to worden geraadpleegd, hoewel ook, afgescheiden v. partijdigheid of onpartijdigheid,
gin werk als geschiedenis to veel jacht maakt
op welsprekendheid en door allerlei episoden
over minder beduidende personen ontsierd
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wordt. — Een levensbeschrijving v. STRADA
vindt men in d'Angelis, „Bibliotheque universel le" (1826).
Stradanus (JOHANNES), een Nederl. teekenaar en schilder, uit 't oudadellijk geslacht
der v. d. Straeten's in 1530 to Brugge gob.,
schilderde aanvankelijk in d. oude manier
zijner school, maar veranderde geheel v. richting, toen hij in Italie naar d. werken v. Rafael
en Michael Angelo had gestudeerd. Te Rome
schilderde hij, wedijverend met D. da Volterra
en F. Salviati, eenige werken voor 't Belvedere
en schilderijen voor kerken. Door don Jan v.
Oostenrijk n. Napels geroepen, versierde hij
diens paleis aldaar met schilderijen en teekende
hij cartons voor taptjten. Vervolgens vergezelde
hij dien vorst n. V laanderen, maar hij vestigde
zich eindelijk to Florence, waar hij in Vasari
een grooten steun vond en bij d. groothertog
Cosmos in hooge eere stond. Met eerstgenoemden beschilderde hij kamers in 't groothertogelijk paleis en hij maakte zich geheel
diens manier eigen. In Florence vindt men nog
onderscheidene werken v. STRADANUS, voornamelijk in 't paleis en in kerken; vele andere
daarentegen zijn in d. loop der ttiden daaruit
weggenomen. Ook teekende hij bier wederom
cartons voor tapijten, die jachten en vischpartijen voorstelden en waarmee hij zich veel
naam niaakte. Tot zijn voorn. werken rekent
men zijn ,Christus a. 't kruis tuss. d. twee
moordenaars", in d. Annunziata to Florence,
eenige fresco's in d. bidkapel St. Clemente,
„d. Marteling der 1000 heiligen", in St. Firenze,
en ,Christus d. handelaars uit d. tempel drijvende", in S. Spirito.
Vasari had veel met ztjn beschermeling
op, maakte hem tot lid der Florentijnsche
academie en roemt zijn vindingsgave, zijn
gemak v. componeeren en zijn teekening in d.
manier v. Salviati. Latere kunstbeoordeelaars
echter meenen, dat hij slechts een niet al to
gelukkig navolger was v. Michael Angelo. Te
Weenen bezit d. kunstgalerij twee kleine
schilderijen in olieverf v. zijn hand, d. cone
een „Godenmaal", d. andere „d. Geeseling v.
Christus" voorstellende. d. Vele prenten, door
C. de Passe, A dr. Collaert, C. Galle, H. Goltzius
e. a. naar dozen meester gegraveerd, getuigen
v. zijn productiviteit. STRA DA N US overl. to
Florence in 1605. H. Goltzius graveerde zijn
portret en medaillon; evenzoo Jansonius, met
't adres v. H. Goltzius, eindelijk ook Joh. W.
(Wierix). Volgens Ruhmohr zou hij zelf ook
geetst hebben.
Stradella (A LESSANDRO), een beroemd
Italiaansch componist en zanger, in 1645 to
Genua gob.: hij was reeds bij zijn leven zoo
vermaard, dat men hem „il primo Apollo della
musica" noemde. Ook was hij een der eerste
toonzetters zijner eeuw, die, evenals eons
Orpheus d. onderwereld, ztjn medeminnaar
door zijn heerschappij over d. tonen wist
to ontwapenen. Een Venetiaansche schoone,
Hortensia, was hem n. Rome gevolgd, haar
bruidegom verlatende. Doze echter, door d.
. voogd der ontrouwe daartoe aangezet, reisde
STRADELLA na om hem to vermoorden. Maar
't hooren v. STRA DELLA'S oratorium „Di S.
Giovanni Battista a 5 voci constromento"
maakte zulk een indruk op hem, dat hij
niet alleen zijn opzet liet varen. maar d.
zaak ook a. ztjn medeminnaar meedeelde en
hem in zijn vlucht tot 't ontkomen a. nieuwe
aanslagen behulpzaam was. Dit voorval maakt
d. inhoud uit v. Flotow's opera „Stradella". d.
Toonkunstenaar ontkwam echter niet a. d. dolk
des moordenaars, want dezo trof hem in 1678
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in zijn geboortestad, na 't opvoeren zijner
opera „La forza dell' amor paterno". Hij schreef
ook cantates, madrigalen en een fraaie kerkaria voor een tenorstem met accompagnement
v. vijf snaarinstrumenten.
Stradivari (ANTONIO), een beroemd Italiaansch vioolmaker, in 1644 to Cremona gob.,
waar hij in 1737 overl. Tusschen 1700 en 1725
vervaardigde hij, naar d. kunstkenners beweren, 't beste werk. Nauwgezet onderscheidde
hij d. door hemzelf gemaakte violen v. die,
welke door zijn leerlingen vervaardigd werden, door bij doze laatste 't opschrift to voegen: „Sub disciplina" of ,.Sotto la disciplina
di Antonio Stradivari". Ook zijn zonen FRANCESCO, gob. 1 Febr. 1671 en over]. in 1743, en
OMOBONO STRADI VA RI, gob. 14 Nov. 1679 en
overl. in 1742, hebben een groot aantal voortreffelijke violen, alter, violoncello's, gamba's
luiten, gitaren en mandolinen vervaardigd.
Straeten (HENDRIK VAN DER), een Nederl.
schilder, die omstr. 1665 gob. word, doch langen tijd in Parijs vertoefde, waar hij zich
HENRI DE LA RUE deed noemen. In 1690 stak
hij n. Engeland over, waar hij zich een goeden naam en veel voordeel verwierf. Hij
schilderde landschappen met figuren on dieren
in d. trant v. Ruysdael en v. Berchem. Ook
vindt men teekeningen in waterverf, beneyens in zwart on rood krijt v. dozen meester,
die, naar men meent, ten gevolge v. zijn
losbandige levenswtjze later achteruit ging
on in 1765 in behoeftige omstandigheden
overl.
Straeten (CHARLES VAN DER), een Nederl.
architect, in 1771 gob. on in 1831 to Ixelles, bij
Brussel, overl. Hij heeft voornameltjk to
Brussel, gearbeid, waar hij onder d. regeering
v. Willem I vele paleizen e. a. voorname
gebouwen heeft opgericht; bijy. 't paleis
v. d. prins v. Oranje, 't hOtel v. d. Munt, 't
paleis der Staten-Generaal en 't paleis to
Terveuren. Voorts restaureerde en vergrootte
hij 't aartsbisschoppelijk paleis to Mechelen
en ontwierp hij 't plan voor d. leeuw op 't
slagveld v. Waterloo.
Straiten. Straf is 't kwaad, dat hem wordt
aangedaan, die d. wet overtreedt door to doen
wat zij verbiedt, of na to laten wat zij gebiedt. d. Oude volken kenden een groot aantal
straffen. Btj d. Israelieten waren d. gebruikelijkste doodstraf en 't steenigen,'t verbranden,
't onthoofden en 't worgen. Ook in Griekenland had men d. doodstraf, om vele misdaden. voernamelijk die, welke d. staat en d.
godsdienst betroffen, to weren. In 't oude
Rome word d. doodstraf op verschill. wtjzen
ten uitvoer gebracht, nl. door 't worgen, door
't zwaard, door 't werpen v. d. Tarpelsche
rots en door 't verdrinken in d. Tiber.
Behalve d. doodstraf kenden d. Joden, Odeken en Romeinen nog een aantal andere
straffen. Geldboete word in vele gevallen opgelegd. Pit was eveneens 't geval in d. Middeleeuwen. Bijna alle misdrijven, niet tegen
d. staat gepleegd, konden door geld worden
vergoed. Volgens d. Salische wet kenden d.
Franken 358 manieren om transaction wegens
begane overtredingen a. to gaan. Andere
straffen waren d. doodstraf, d. galeistraf, d.
tuchthuisstraf en (wat ook als een onteerende
straf werd aangemerkt) 't in 't openbaar vergiffenis vragen, 't doen v. amende honorable. Die
toestand der wetgeving duurde in Frankrijk
tot 1789. d. Wet v. 25 Sept. 1791 verdeelde d.
straffen in lijf- en onteerende en enkel onteerendo straffen, welke rangschikking ook
bij ons heeft voortgeduurd, tot a. d. wet v.
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29 Juni 1854 (Stsbl. No. 102). Door die wet zijn
alle schavotstraffen, behalve d. doodstraf, uit
d. rij der straffen verdwenen en daardoor is
ook 't beruchte geesel-besluit v. 11 Dec. 1813
afgeschaft. Bij d. wet v. 17 Sept.1870werd na
langen strtjd ten onzent ook a. d. doodstraf
een einde gemaakt.
De Code Penal, in 1810 bij ons ingevoerd,
verdeelde d. misdrtjven in misdaden, wanbedrijven en overttedingen. In 't wetboek v. strafrecht waren d. ltjf- en onteerende straffen: d.
dood, eeuwige dwangarbeid, wegvOering naar
een oord v. ballingschap, ttjdeltjke dwangarbeid en tuchthuisstraf, terwijl als enkel onteerende straffen werden aangemerkt d. kaak.
verbanning en ontzetting v. burgerschapsrechten. d. Boetstraffen op wanbedrijf waren:
gevangenzetting in een verbeterhuis, opschorting voor bepaalden tijd v. zekere burgerschapsrechten (droits civiques), burgerlijke
rechten (droits civiles) en rechten v. maagschap en geldboete. Bij d. wet v. 1854 werden
d. algemeene verbeurdverklaring v. goederen,
't stellen v. bijzonder toezicht der politie en
d. eeuwigdurende en tijdelijke dwangarbeid afgeschaft. d. Eeuwigdurende dwangarbeid werd
vervangen door tuchthuisstraf v. minstens vtjf
en hoogstens twintig jaren en d. tijdelijke door
tuchthuisstraf v. minstens vijf en hoogstens
vijftien jaren. Ook d. straffen v. 't brandmerk
en d. kaak zijn toen afgeschaft. Met 1 Sept.
1886 werd voor ons vaderland een geheel nieuw
strafwetboek ingevoerd, ontworpen door d.
minister Modderman (zie dat art.).
Lang on veel heeft men getwist over een
zeer gewichtige vraag: d. grondsiag v. 't recht
tot straffen on 't doel daarvan. Door d.schrtjvers over 't strafrecht is die vraag in verschill.
zin beantwoord. Beccaria („Doi delitti e delle
pens” § 1) beweert, dat dit recht berust op een
oorspronkelijke overeenkomst, die d. menschen
tot d. samenleving bijeenriep. Volgens Bentham („Theorie des peines et des recompenses")
is dat recht een uitvloeisel v. 't maatschappel tjk
belang. Rossi („Traits de droit penal”) houdt
vol, dat d. grondslag v. 't recht tot straffen
d. gerechtigheid zelf is, welke theorie d. eenige
ware schijnt to zijn, hoewel niet zonder grond
door Livingston, een Amerikaansch rechtsgeleerde, betoogd is, dat eigenlijk al die theorieen
tot 'tzelfde resultaat leiden. — Zie over d.
verschill. stelsels met betrekking tot 't doel
der straf 't art. Strafrecht.
Strafkolonien hebben ten doel, misdadigers uit d. Europeesche samenleving te
verwijderen en hen, zoo mogeltjk, tot nuttige
laden in een anderen, geheel nieuwen maatschappelUken kring te vormen. Engeland heeft
't eerst zulke strafkolonien aangelegd en wel
a. d. Botany-bay. bij Sydney, en op Hobarttown, in Tasmania of Van Diemensland. Nadat
deze zich allengs tot bloeiende nederzettingen v. een vrije bevolking verheven hadden,
stichtte 't een kolonie a. d. Zwanenrivier, in
West-Australia, alsmede op Norfolk-eiland,
tuss. Nieuw-Zeeland en Nieuw-Caledonia.— d.
Fransche Republiek v. 1792 heeft in 't jaar 4
v. haar bestaan beproefd een strafkolonie op
Madagascar a. te leggen, cloth zonder blUvend
gevolg, hoewel ook nog in d. Code Napoleon
d. wegvoering naar een oord v. ballingschap
onder d. straffen werd opgenomen. d. Overzending v. duizenden veroordeelde of ook maar
verdachte personen uit Frankrijk n. Cayenne
en Algiers, na d. omwenteling v. Dec. 1852,
was een zaak v. geheel anderen aard. In lateren
tijd (1864) werd door Frankrijk een strafkolonie
aangelegd op Nieuw-Caledonia, in Australia.
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Niet zelden" veranderen strafkolonien v.
karakter; uit d. strafinrichting ontwikkelt zich
soma een landbouw-kolonie, terwij1 deze op
haar beurt een volkplanting wordt. Een voorbeeld v. een dergelijke ontwikkeling heeft men
in d. Engelsche kolonie Nieuw-Zuid-Wales,
ontsproten uit d. strafinrichting v. Botany-bay,
die daar in 1787 was aangelegd. d. Britsche kolonien in 't eigenlijke Australia ztjn
thans: Nieuw-Zuid-Wales, Queensland, Victoria, Zuid-Australia, West-Australia en Tasmania, met een bevolking v. Europeesche herkomst, die in 1890 ruim 2 ,/2 millioen zielen
bedroeg. Van deze is Nieuw-Zuid-Wales d.
oudste en voornaamste.
Ook Rusland heeft ztjn strafkolonien, nl.
in Siberia, waar d. staatsmisdadigers Of als
vrije kolonisten Of als ballingen voor hun
misdrijf moeten boeten.
Strafrecht is een gedeelte v. 't staatsrecht
(jus publicum), 't samenstel bevattende v. d.
bepaling der straffen. In subjectieven zin is
strafrecht d. verplichting en bevoegdheid v.
d. staat, dat recht in objectieven zin uit
to oefenen. 't Recht v. d. staat tot straffen
wordt in alle stellige wetgevingen aangetroffen en 't is onloochenbaar, dat zonder dat
recht een staat niet zou kunnen bestaan; d.
zwarigheid blijft alleen over d. rechtsgrond der
straf to verklaren en d. vraag op to lossen,
in hoover d. staat 't recht heeft iemand to
straffen. Vandaar een aantal zoogenaamde
strafrechts-theorieen, o. a. I.. d. theorie der wedervergelding , voornamelijk door Kant en Hegel
omhelsd, waarbij aangenomen wordt, dat ieder
't kwaad, dat hij anderen doet, zichzelf ook
moot laten aandoen en zoodoende d.straf bare
handeling vernietigd is. Ook Henke neemt
in zijn „Handbuch des Criminalrechts and der
Criminalpolitik" (1823-1838, 4 dln) 't beginsel
der rechtvaardigheld als grond voor d. straf
aan, krachtens 'twelk ieder overtreder der
wet in zijn rechtsbewustzijn erkennen moot,
strafbaar te ztjn ; 2°. d. afschrikkings-theorie,
tot op d. jongsten tijd d. grondslag v. 't ganache Duitsche strafrecht, volgens welke door
d. openbare voltrekking der straf d. misdaad
in haar geheelen omvang a. 't yolk getoond
wordt, ten einde als een waarschuwing en
afschrikkend voorbeeld to strekken. Een derde
theorie, die met d. voorgaande in nauw verband staat, is d. zoogen. physiologische dwang
v. Feuerbach, in zijn „Lehrbuch des gemeinen,
in Deutschland geltenden peinlichen Privatrechts", volgens welken ieder weet, dat op d.
straf bare handeling een kwaad volgt, grooter
dan een niet-welbehagen, dat zou voortspruiten uit 't niet-volvoeren der daad. Zeer op
d. voorgaande geltjkende is d. waarschuwingstheorie v. Bauer, volgens welke d. mensch
door d. bedreiging v. straf gewaarschuwd
wordt en zoodoende verlicht in 't beheerschen
ztjner zinnelijke aandriften. Volgens d. noodweer-theorie v. Martin („Lehrbuch des deutschen gemeinen Criminalrechts") en d. met
deze nauw verwante vergelijkingstheorie (zie
Welcher, „Beginselen v. Staats- en Strati*
recht") wordt 't nadeel, door d. strafbare handeling veroorzaakt, vergoed door d. straf en
aldus d. eerbied der burgers voor d. wet weer
hersteld. Daartoe behoort ook d. theorie v.
Fichte en d. verdrags-theorie. Fichte nam aan,
dat d. misdadiger door zijn handeling zich d.
beseherming v. d. staat onwaardig had gemaakt en daardoor als 't ware uit d. menscheltjke samenleving verbannen was, maar
door d. opgelegde straf d. uitsluiting uit d.
staat boette. d. Verdrags-theorie is, dat ieder
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bij zijn intrede in d. staat als 't ware stilzwilgend a. dezen 't recht schenkt hem te
straiten. d. Theorie v. Grolman („Grundsatze
der Criminalrechtswissenschaft" leert daarentegen, dat d. straf d. misdadiger voor d.
toekomst afhoudt v. 't wederom misdrijven
plegen. Nog heeft men d. vex betcrings-theorie
v. Roker, waarbij d. verbetering v. d. misdadiger als doel v. d. straf wordt erkend. Gemengde strafrechts-theorieen hebben Hefter,
Mittermaier e. a. geleverd. Zij nemen als doel
v. d. straf deels 't staatsbelang, deels d. reactszekerheicl aan.
d. Geschiedkundige ontwikkeling v. 't strafrecht toont aan, dat bij alle volken in hun
kindsheid d. bestraffing der misdrijven niet
d. eigenschap v. d. staat, maar v. d. individuen was, d. i. 't herstel v. 't toegebrachte
nadeel was een zaak v. privaten aard tuss.
d. beleediger en d. beleedigde en zijn familie.
Slechts d. feiten, welke d. dader tegen d.
staat als zoodanig pleegde, werden als misdaden beschouwd (bijv. verraad, overloopen
tot d. vijand of lafhartigheid in d. oorlog) en
daarom met d. dood gestraft. Zoo was d. toestand in 't Gerinaansche en 't Romeinsche
tijdvak en ook nog eeuwen daarna.Ieder kon,
als hij beleedigd was, een klacht inleveren
bij 't volksgericht, waardoor d. beleediger tot
een bepaalde boete veroordeeld werd (compositio), door welker betaling d. beleediging ophield to bestaan. Nevens d. compositio bestond
een boete (fredum) a. d. koning of a. 't yolk,
bij verstoring der openbare orde op to leggen
en daardoor als 't ware een erkenning der
noodzakelijkheid v. een openbare straf. Toen
er echter een dieper en helderder inzicht ontstond in 't wezen v. d. staat en v. 't recht,
moest men al meer en meer tot d. overtuiging
komen, dat handelingen, die slechts individuen benadeelen, evenzeer misdrijven kunnen zijn als die, welke rechtstreeks tegen d.
staat zijn begaan. 't Spreekt echter vanzelf,
dat dit zich allengs ontwikkelend bewustzijn
niet eensklaps d. bestaande compositio kon
verdringen; wij vinden die integendeel terug
in 't middeleeuwsche strafrecht v. d. Schwabenen d. Saksenspiegel, waarin your geringe misdrijven d. oude compositio en 't fredum, maar
onder veranderden naam voorkomen, ja zelfs
voor zware misdrijven geldboete was toegelaten. Zelfs bij kapitale misdaden werd een aanklacht v. d. beleedigde geeischt en very olgde d.
staat niet ambtshalve. Beleedigingen tegen d.
goede zeden of aanranding v. d. godsdienst vielen aanvankelijk niet onder 't bereik v. 't strafrecht, maar behoorden tot d. bevoegdheid der
kerk ; doch later werden grove vergrijpen tegen
d. zeden in d. capitularia der Frankische koningen (en later in d. Carolina) met d. strengste
wereldlijke straiten bedreigd; en sedert d.16e
eeuw trok zich d. wereldlijke rechter ook d.
lichtere aan. Ketterij en godslastering werden
toen insgelijks als misdrijven beschouwd en
daartegen werden zware straiten vastgesteld.
Toen derhalve d. staat 't straffen v. alle misdrijven op zich nam trachtte hij tevens die zooveel
mogelijk te voorkomen: en vandaar d. gruwelijke strafoefeningen der Middeleeuwen, die
stand hielden tot a. d. ontwikkeling v.'t nieuwere wijsgeerige strafrecht. Hoe gruwzamer
d. doodvonnissen waren, des to meer geloofde
men 't doel — d. afschrikking — to bereiken,
in welk gevoelen zelfs 't meer humane canonieke recht in d. eersten tijd weinig of geen
verandering brengen kon. Eerst op d. rijksdag
te Freiburg in 1598 erkende men d.noodzakelijkheid wijzigingen te brengen in d. straf-

STR.

procedure; en in d. ,Constitutio criminalis
Carolina", een op last v. Karel V vervaardigd
strafwetboek, zijn d. gruwelijke crimineele
straf en grootendeels afgeschaft en is d. pijnbank slechts in zeer weinige en dan nog
bepaald omschreven gevallen behouden. Dat
wetboek is d. eenig© bron voor 't gemeenschappelijk strafrecht v. geheel Duitschland,
maar daarnevens ontwikkelde zich een zoogenaamd gewoonte- of niet geschreven recht.
d. Meer wijsgeerige ontwikkeling v. 't staatsrecht door mannen als Hugo De Groot,
Hobbes en Pufendorf deed allengs Karen
invloed op 't strafrecht gelden. Reeds in
't begin der 18e eeuw hadden d. heksenprocessen een eind genomen, daar Balthasar
Becker en Thomasius 't onzinnige daarvan in
't licht gesteld hadden; doch eerst a. 't eind
dier eeuw werd d. pijnbank overal afgeschaft,
hoewel d. meesten der toenmalige criminalisten nog altijd d. afschrikking als doel der
straf beschouwden. Meer en meer was d.aandacht op 't strafrecht gevestigd en hield men
zich hoofdzakelijk met d. rechtmatigheid v.
d. doodstraf bezig, nadat Beccaria, uitgelokt
door verschill. onrechtvaardige vonnissen der
Fransche en Italiaansche gerechtshoven (voornamelijk 't doodvonnis tegen d. onscliuldigen
Jean (;'alas en tegen Paul Sirven). in 1764
een werk, getiteld „Dei delitti e delle pene",
in 't licht gaf. Ofschoon hij 't publiek niet v.
d. onrechtmatigheid der doodstraf overtuigen
kon, wist hij toch to bewerken, dat men met
d. uitvoering daarvan spaarzamer en behoedzamer te work ging en dat men zich met ijver
op d. studie v. 't strafrecht begon toe to leggen, en vandaar d. werken v. Kleinschrod,
Klein, Grolmann, Feuerbach, Tittmann en
anderen. Eerst in onzen tijd heeft men zich
in d. verschill. Europeesche staten met een
hervorming v. 't strafrecht ingelaten; d.
schavotstraffen werden afgeschaft (ten onzent
in 1814), d. doodstraf eveneens (bij ons in
1870), en nieuwe wetgevingen tot regeling v.
't strafrecht werden ingevoerd (ten onzent
in 1886).
Straits-Settlements (d. i. StraatkoloniZn)
is d. naam v. d. Engelsche nederzettingen of
bezittingen op 't schiereil. Malakka en d.
daarbij gelegen eilanden a. d. straat v. dien
naam. Te zamen beslaan zij een oppervl. v.
72 vk. mijlen, waarop een bevolking v. ongeveer 568 000 inw. (v. wie ongeveer 1 /4 Chineezen). Sedert 1867 zijn deze bezittingen tot
een zelfstandige kolonie verbonden; d. hoofdpunten ervan zijn: Singapore, Malakka en
Poeloe Pinang met Wellesley. d. Zetel v. d.
gouverneur is Singapore.
Strandloopers. d. Strandloopers (Tringa)
behooren tot d. familie der snipachtige vogels
onder d. steltloopers (grallatores). Hun snavel
is evenwel slechts even lang als of niet veel
langer dan d. kop, recht of slechts zeer weinig
gebogen. d. Pooten zijn schraal, doch niet zoo
lang als die der grutto's, zonder spanvlies
tuss. d. teenen, behalve bij d. kemphaan (zie
Icemphaan), die tot dit geslacht behoort. d.
Vleugels zijn lang; onder d. slagpennen is
d. eerste d. langste; d. staart is kort, recht
afgesneden of wigvormig. d. Strandloopers
leven v. wormpjes, insecten en weekdieren,
meestal op moerassigen bodem, en leggen hun
langwerpige, bruingevlekte eieren in een uitholling v. d. grond. d. Grootste soort is ten
onzent d. kernphaan, over Wien wij reeds
gehandeld hebben. Daarop volgt d. Kanoetstrandlooper (Tringa canutu s); deze is in d.
zomer roestkleurig met donkere vlekken op
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rug en vleugels, in d. winter grtjs met witte
keel en borst en witten, bruin gegolfden
buik; bek en pooten zUn zwart. Deze soort
wordt in d. winter a. onze stranden gezien,
doch komt niet veelvuldig voor. d. Bonte
strandlooper, ook strandboKe genoemd (T.
cinclus L.), is 's zomers vooral kenbaar a. een
groote zwarte vlek op d. overigens witte
borst en buik; d. schedel, rug, vleugels en
staart zUn bruin met paarse en zwarte
vlekken; hij is 19 cM. lang en niet zeldzaam
a. d. oevers onzer rivieren en meren. d. Kleine
strandlooper, ook stint en zeeleeuwerik genoemd (T. minuta Leisl.), is slechts oven 14
cM. lang, 's zomers roestkleurig a. kop en
hals, wit a. d. buik en op rug, vleugels en
staart bekleed met zwarte veeren met roestroode randen; 's winters zijn d. onderdeelen
wit en d. bovendeelen bruingrijs, maar is
elke veer met een overlangsche donkerbruine
vlek. d. Broedplaatsen dezer soort zijn in
't noorden v. Europa en Azie, doch zij verspreidt zich op d. trek tot in Afrika en
op d. Soenda-eilanden; in 't najaar treft
men haar in Holland aan. Buiten doze vier

komen er nog 5 soorten strandloopers in
Europa voor.
Strandrecht (Jets littor is) geeft in d. eerste
plaats te kennen 't recht en d. bevoegdheid

zich al wat op 't strand of op den oever geworpen wordt toe te eigenen; 2°. 't recht v.
d. landheer alles tot zich te nemen, wat
op 't strand aanspoelt of gevonden wordt;
3". d. gewoonte zich v. d. gezamenlijke goederen en zaken, die zich a. boord v. een gestrand schip bevinden, meester te maken.
Dit barbaarsche recht is zeer oud en was in
bijna alle landen in zwang, ja zelfs richtte men
gebeden tot God om 't strand te zegenen, met
andere woorden, vele menschen schipbreuk te
laten lijden. Allengs echter raakte die barbaarsche instelling in onbruik; hier en daar
werd zij zelfs door rijkswetten afgeschaft. In
d. plaats v. dat recht werd a. d. landsheer en
zijn onderdanen een dusgenaamd bergloon verleend, waardoor een gedeelte der geredde goederen a. hem, die ze redde (d. berger), een
ander gedeelte a. d. kas v. d. landheer en ge-

woonlijk 't derde gedeelte a. d. eigenaar werd
toegewezen. Thans echter wordt in d. beschaafde staten ook v. dit recht geen gebruik
meer gemaakt. 't Oudste strandrecht gold ook
voor rivieren en in Saksen beschouwde men
zelfs 't strandrecht toepasselijk op wagens,
die op d. gro -Ote wegen omstortten, of op
goederen, die er v. afvielen.
Bij ons zUn in 't wetboek v. Koophandel voor
schipbreuk, stranding en zeevonden algemeene
regelen gesteld. d. Voorn. bepalingen zUn d.
volgende:
't Is a. niemand geoorloofd, zonder uitdrukkeltjke toestemming v. d. schipper of v. hem,
die in zijn plaats bevel voert, zij 't ook onder
voorwendsel v. te willen helpen of bergen, a.
boord v. een schip to komen.
Schepen, strandende of brekende op buitengronden, en goederen, opgevischt in zee of op
d. buitengronden, zullen door niemand mogen
worden geborgen en gored, tenzij daartoe
verlof hebbende v. d. schipper of v. dengene,
die in gin plaats bevel voert, zoo doze daarbij
tegenwoordig is.
Bij aanwezigheid v. schipper, bevelhebber,
eigenaar der lading of geconsigneerde moeten
d. schepen en goederen a. d. beschikking v.
dezen worden overgelaten en door d. burgers
dadelOk en tegen genoegzame zekerheid voor
hun bergloonen worden overgegeven. Hij, die
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daaraan niet voldoet, verliest alle aanspraak
op berg- of hulploon en is daarenboven gehouden d. schade te vergoeden.
Indien schepen of goederen in zee of op buitengronden gered, geborgen of gevischt worden,
buiten tegenwoordigheid v. d. schipper, zullen
zij zoo spoedig mogelijk ter naaste plaatse,
waar d. berging geschied is, worden gesteld
in handen v. een daarmee belasten ambtenaar
en, zoodanig persoon aldaar niet zijnde, alsdan
in handen v. 't bestuur der plaats.
Bij overtreding verliezen d. bergers hun bergof hulploon en zijn zij tot schadeloosstelling
gehouden, onverminderd d. strafvervolging,
zoo daartoe gronden zijn.
Schepen, strandende en brekende, of goederen, gevischt wordende a. of op vaste stranden,
zullen bij al wezigheid v. d. schipper, bij uitsluiting moeten gered en geborgen worden
door of ten overstaan v. d. daartoe gestelden
ambtenaar of v. 't plaatselijk bestuur, onder
welks ressort d. stranding en vissching is
geschied.
d. Ambtenaar of 't -plaatselijk bestuur staat
ten aanzien der uitlevering v. voorwerpen in
dezelfde verplichting als d. bergers en genieten
voor hun beheer zoodanig loon, als bij d.
reglementen is vastgesteld. d. Ambtenaren
zijn verplicht uiterlijk binnen tweernaal 24
uren a. d. commissaris der koningin in d.
provincie verslag to doen. Zij moeten d. aan

bederf onderhevige goederen, met autorisatie
v. gedeputeerde staten, doen verkoopen; zij

moeten binnen 8 dagen in een der nieuwsbladen v. d. provincie, met opgave v. merken
en kenteekenen, v. d. gedane berging kennis
geven en d. gerechtigden oproepen. Die oproepingen moeten vierrnaal herhaald worden,
telkens v. maand tot maand. d. Gerechtigde
op 't geborgene verkrijgt 't, na autorisatie v.
gedeputeerde staten, tegen betaling v.'t bergloon en d. kosten, terug. Bij twijfel over 't
recht beslist d. rechter. Zoo na d. vierde oproeping niemand zich heeft opgedaan, wordt
't geborgene, met autorisatie v. gedeputeerde
staten, publiek verkocht en d. opbrengst, na
aftrek v. bergloonen en onkosten, a. die staten
verantwoord en provisioneel bij d. amortisatie ,
kasgeconird.
Strandvonderij is d. instelling, waarbt1

't beheer over goederen, die zich op 't strand
bevinden of uit zee aangespoeld worden, a.
bepaalde, bij reglementen daartoe aangewezen
ambtenaren is opgedragen. In d. vroegste
tUden oefenden d. vorsten 't barbaarsche
strandrecht uit, d. zij eigenden zich d.
aangespoelde goederen toe; later echter ontvingen zij slechts een gedeelte, als compensatie
voor d. zorg en moeite, bij 't bergen der goederen besteed.
Volgens koninklijk besluit v. 9 Nov. 1838
is in ons land 't beheer over d. aangespoelde
goederen opgedragen a. opperstrandvonders
of a. gemeentebesturen.
't Wetboek v. Koophandel omschrijft d. gevallen, waarin d. ambtenaren der strandvondertj zich moeten belasten met 't beheer v.
strandgoederen. Zoodra die goederen a. wal
zUn, moeten die ambtenaren hulp tot redding
aanbieden; bij aanneming v. hun aanbod ztjn
ztj als 't ware particuliere gemachtigden.
Gedurende en na elken storm moeten d.
ambtenaren d. stranden in hun ressort gadoslaan en alles aanwenden om 'tgeen verlaten
a. strand komt of in zee wordt opgevischt,
onder hun beheer to stollen; z moeten
waken tegen 't vervreemden of verduisteren
der goederen, waartoe zij des noods d.-

STR.

231

stand der plaatselijke besturen kunnen inroepen. In geval v. schipbreuk moeten d. ambtenaren ervoor zorgen, dat d. pogingen, door d.
reddingmaatschappijen aangewend tot 't redden v. levens, door niets belemmerd worden
en, zoo noodig, die pogingen ondersteunen. d.
Voorschriften op 't stuk der quarantaine moeten insgelijks door hen worden in acht genomen. Zij inoeten registers houden, waarin al
wat met betrekking tot d. strandvonderij voorvalt, moet worden opgeteekend, met nauwkeurige vermelding der voorwerpen, welke
onder hun toezicht zijn gekomen. Zij moeten
ervoor zorgen, dat voor d. redding en 't bebeer der goederen niet meer koston gemaakt
worden dan d. goederen waard zijn en vandaar dat gedeputeerde staten geen rekeningen
met een nadeelig slot mogen goedkeuren. Ten
aanzien v. ankers en goederen v. rijkssehepen
en vaartuigen is onder meer bepaald, dat goederen, onbetwistbaar a. 's lands zeemacht behoorende, zonder tusschenkomst der ambtenaren dadelijk onder 't beheer der marine
gesteld moeten worden; d. ambtenaren bij
dat departement mogen echter geen goederen
ontvangen, over welke geschil zou kunnen
ontstaan. Bij d. berekening v. 't bergloon
voor ankers enz., door loodsen bij d. strandvonderij aangebracht, moeten d. bepalingen v.
reglement op d. loodsdienst in acht gekomen
worden.
Indien een gestrand schip, waarvan d. gezagvoerder afwezig is, blijkt tot een buitenlandsche natie te behooren, meet v. d. stranding dadelijk kennis gegeven worden a. d.
consul-generaal, d. consul of d. vice-consul dier
natie bier te lande, wiens woonplaats 't dichtSt
is bij 't ressort v. d. betrokken a mbtenaar,
zonder dat d. berging echter vertraagd mag
worden.
d. Opperstrandvonders moeten na afgifte
of verkoop v. goederen, die onder hun beheer
zijn geweest, zoodra mogelijk hun rekening
en verantwoording a. gedeputeerde staten
inzenden, om die te laten opnemen en goedkeuren; niettegenstaande die goedkeuring behouden d. belanghebbenden 't recht, wanneer
zij met die verantwoording geen genoegen
nemen, daartegen bij d. bevoegde macht op
te komen.
d. Kosten v. 't beheer der strandgoederen,
vastgesteld bij d. reglementen in 't Wetboek
v. Koophandel, bedragen 5 pct v. d. brutowaarde der beheerde voorwerpen. Gedeputeerde staten moeten bij goedkeuring eener
rekening en verantwoording v. ongereclameerde goederen d. rendant gelaston, 't batig
saldo to storten bij d. ontvanger der domeinen en hun d. bewijzen daarvan over to zenden. VOOr 15 Jan. v. ieder jaar moeten d.
opperstrandvonders of zij, die hun functien
waarnemen, a. d. gedeputeerde staten der provincie een opgave inzenden, waarin alles
voorkomt, wat in 't jaar ten aanzien der
strandvonderij is voorgevallen, met vermelding v. al wat daarbij verder in aanmerking
komt.
Strange (ROBERT), een Schotsch teekenaar
en graveur, in 1723 to Pomona, op een der
Orcadische eilanden, geb. A anvankelijk genoot
hij eenig onderricht v. Z. Cooper to Edinburgh,
maar hij begaf zich reeds op jeugdigen leeftijd
n. Parijs, waar hij onder d. leiding kwam
v. Ph. Lebas. Hij bestudeerde voornamelijk d.
Italiaansche meesters, voor wie men echter
toenmaals in Engeland weinig sympathie had,
daar d. breede en theatrale kunst v. West d.
algemeenen smaak beheerschte. Na 't Parijsche
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museum vlijtig bestudeerd to hebben, keerde
hij in 1753 n. Londen terug, waar d. bescherming v. graaf Bute en zelfs die v. d. prins v.
Wales hem niet geheel vermocht to bewaren
tegen d. invloed v. Dalton en Bartolozzi, die
hem d. toegang tot d. Engelsche kunstverzamelingen wisten te belemmeren. Graaf Bute
wilde hem toch iu d. gelegenheid stellen, zich
bekend te maken, en liet hem daartoe 't portrot v. d. prins v. Wales en zijn eigen naar
Ramsay graveeren. Maar STRANGE had geen
lust, naar dien meester to werken, haalde zich
daardoor d. ongenade zijner beschermers op
d. hals en vertrok eindelijk, zooveel tegenwerking moede, in 179 n. Italie, waar hij
een aantal teekeningen naar beroemde schilderijen maakte, welke hij na zijn terugkeer
to Londen in koper graveerde. Doze 19 prenten, welke v. 175 af 't licht zagen, ontmoetten
nog geenszins onverdeelden bijval, daar men
a. d. portretten v. Sharp en Bartolozzi d.
voorkeur gaf boven d. zijne, die eenvoudig
en in streng classieken stijl gegraveerd waren.
Daarenboven geraakte hij met d. „Royal
academy" in onmin, welke dientengevolge d.
opname v. zijn werken op haar tentoonstellingen verbood. In 't eind, teen hij tot op
zekere hoogte a. d. heerschenden smaak toegaf, zonder daarom nog zijn eigen kunstrichting
prijs to geven, begon zijn roem to stijgen. In
1769 gaf hij een beschrijving uit v. 32 zijner
teekeningen naar Italiaansche meesters, met
kritische opmerkingen over d. origineelen en
biographische bijzonderheden omtrent d.
makers. In 1787 hield ook d. koninklijke ongenade op, werd STRANGE in d. ridderstand
opgenomen en zette d. Academy haar poorten
voor hem open. d. Voortreflelijkheid zijner
manier word teen algemeen erkend. STRANGE
overt. in 1792.
't Eerste meesterstuk v. STRANGE uit oogpunt v. techniek is d. liggende „Venus" naar
d. beroemde schilderij v. Titiaan in d. galerij
v. Florence; daarop volgt d. „Danae" naar
denzelfden meester, terwijI hij in een. derde
prent d. edele en verhevene opvatting v.
Rafael, in diens „Caecilia", meesterlijk reproduceerde. Ten aanzien der techniek verdienen voorts zijn portretten v. Karel I naar
A. van Dijck, d. ,Madonna" naar Guido Reni
en d. „Aartsengel" naar denzelfden genoemd
to worden.
Stras. Hieronder verstaat men een zeer
fijne, doorzichtige en kleurlooze massa, welke
gebruikt wordt tot 't maken v. onechte of
kunstmatige diamanten en, door middel v.
verschill. metaal-oxyden gekleurd, gebezigd
wordt tot 't nabootsen v. gekleurde edelgesteenten. 't Wordt uit fijngestooten bergkristal of geheel v. ijzer bevrtjd kwartszand
met bijvoeging v. menie of loodwit, gezuiverde
potasch, borax en rattenkruit gesmolten;
't is dus een kalium-loodglas. d. Benaming
is ontleend a. een Duitschen juwelier, STRASS
geheeten, die d. samenstelling daarvan omtrent 't jaar 1760 uitvond. In 't begin der 19e
eeuw word d. bereiding er van door DOUAULTWIELAND in Frankrijk ingevoerd en zij is
sedert dien tijd tot zoo'n volkomenheid gebracht, dat 't v. d. echte edelgesteenten al leen
door d. mindere hardheid kan onderscheiden
worden.
Om een volkomen goed gesmolten massa
zonder blaasjes to verkrijgen, is 't noodzake!ijk,
d. zuiverste ingredienten a. te wenden, deze
21 tot 30 uren lang in 't vuur to laten en d.
smeltkroes uiterstlangzaam te laten afkoelen.
Tot 't maken v. 't kleurloos tras, waaruit
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alle andere soorten bereid worden, worden d.
vier volgende voorschriften opgegeven:
10. bergkristal 300 din. 30. bergkristal 300 din.
menie. . . . 470 „
menie. . . . 462 „
potasch. . . 160 „
potasch.. . 168 „
borax. ... 22 „
borax . . . . 18 „
rattenkruit 1 „
rattenkruit 0,5 „
20. bergkristal 300
loodwit.. . 514
potasch. . . 96
borax. ... 27
rattenkruit 1

„
„
„
„

40. bergkristal 300 dln.
loodwit. . . 512 „
potasch. . . 96 „
borax. . . . 27 „
rattenkruit 1 „

welke voorschriften alle eon goed stras opleveren.
Om hiermee d. verschill. gekleurde edelgesteenten na to bootsen, wordt bij 1000 deelen
ongekleurd stras, volgens d. bovenstaande
voorschriften bereid, gevoegd voor:
Topaas: 40 deelen antimoniumoxyde on 1
deel goudpurper v. Cassius;
Smaragd: 8 deelen koperoxyde on 0,2 deel
chroomoxyde;
Roben: 25 deelen mangaanperoxyde;
Saffier : 15 deelen kobaltoxyde;
Amethyst : 8 deelen mangaanperoxyde, 5
deelen kobaltoxyde en 0,2 deel purper v.
Cassius;
Aquamarin: 7 deelen antimoniumoxyde on
0,4 deel kobaltoxyde;
Granaat: 500 deelen antimoniumoxyde, 4
deelen purper v. Cassius en 4 deelen mangaanperoxyde.
Met dit stras moot men niet verwarren
d. door EBELMEN kunstmatig vervaardigde
edelgesteenten.
Strasburger (EDUARD), eon Duitsch botanicus, gob. 1 Febr. 1844 to Warschau; hij
word in 1869 buitengewoon, in 1873 gewoon
hoogl. a. d. universiteit v. Jena on in 1880
a. die to Bonn. Van zjjn geschriften noemen
we „Entwickelungsgeschichte der SpaltiMinungen" (in Pringsheims „Jahrbilchern fiir wissenschaftliche Botanik" dl 5, 1867), „Die Koniferen und Gnetaceen" (1872), „Die Angiospermen und Gymnospermen" (1879), „Zellbildung
und Zellteilung" (2e dr. 1876), „Befruchtung
und Zellteilung" (1878), „Veber Bau und
Wachstuin der Zellhaute" (1882), „Ueber den
Befruchtungsvorgang bei den Phanerogamen"
(1884), „Das botanische Praktikum" (1885) en
„Histologische Beitrage" (1888—'92).
Strasser (GABRIEL), gob. in 1824 te Waldzell (in Opper-Oostenrtjk), legde zich voornamelijk op d. wis- en d. sterrenkunde toe,
werd achtereenvolgens na d. priesterwijding
assistant bij Reslhuber (sterrenkundige to
Kremsmiinster), hoogl. in d. wis- en natuurkunde a. 't gymnasium aldaar (1852—'78) on
directeur der sterrenwacht to Kremsrainster
(na 't overlUden v. Reslhuber) en overl. 13
Sept. 1882. Behalve bUdragen in tUdschriften
schreef hij o. a. „Mittlere Oerter von 750
Fixsternen" (1877).
Strategie noemt men d. kunst v. d. veldheer d. marschen, bewegingen en gevechten a. to wenden tot 't bereiken v. 't doel v.
d. oorlog. 't Woord is v. Griekschen oorsprong
on bet. eigenl. veldheerskunst. d. Eerste, die
d. veldheerskunst in eon wetenschappelijk,
geheel afgesloten stelsel bracht, was von Bdlow. HU verdeelde d. veldheerskunst nader in
strategie on taktiek, terwijl htj a. d. leer der
operation d. naam strategic, a. d. .gevechtsleer
dien v. taktiek gaf. d. Taktiek bij- hem*d.
kunst der oorlogsbewegingen, welke d. vijand
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tot voorwerp heeft, d. strategie d. kunst der
oorlogsbewegingen, die d. vijand tot doel,
maar niet tot voorwerp heeft; of d. taktiek
d. kunst der oorlogsbewegingen, die binnen,
d. strategie d. kunst der bewegingen, die
buiten d. gezichtskring des vijands voorvallen ;
korter nog, d. taktiek is d. leer der gevechten
zelf, d. strategie d. leer der operation. Een
strenge afscheiding dier beide deelen is echter
onmogelijk, want er zijn gedeelten, die evenzeer tot d. taktiek als tot d. strategie behooren, zooals d. leer der marschen, der stellingen,
der rivierverdediging en der veldslagen. Zie
Knoop, „Kort begrip der krtjgskunst" (1854).
Stratenus (LOUISE ANTOINETTE), eon Nederl .
schrijfster, 3 Aug. 1852 to Zeist gob., wijdde
zich reeds vroeg a. d. beoefening der fraaie
letteren en schreef o. a. d. volgende werken:
,,Noordsche bloemen" (1875), „Erica's" (1877),
„Droomen on Werkelijkheid" (1879), „Zonneschijn na rampen" (1881), „Wraak" (tooneelspel, 1881), „Hoogmoed" (idem, 1882), ,d. Woestenberg" (oorspronkelijke roman, 1885), „Beschermengelen" (geschiedkundig verhaal, 1886),
„Een lange marteling" (oorspronkelijke roman,
1888), „Oostvoorne" (idem, 1889) en „Een reddingboei" (1890).
Stratford de Redcliffe (viscount), eerst
Sir STRATFORD CANNING geheeten, eon Engelsch
diplomaat, eon neef v. d. beroemden George
Canning, gob. 6 Jan. 1788 to Londen. In 1808
word hij als secretaris a. 't Engelsche gezantschap to Constantinopel toegevoegd, in 1814
vertrok hij als gevolmachtigde n. Bazel, in 1815
woonde hij 't Congres v. Weenen bij en daarna
bekleedde hij gezantschapsposten te Washington en•te s. Petersburg. In 1825 word hij
gezant to Constantinopel, waar hij v. d. moord
der Janitsaren getuige was en in d. quaesties
tuss. Turkije on Griekenland betrokken word.
Na d. slag bij Navarino met 't gezantschap
teruggeroepen, word hij in 1831 opnieuw n.
Constantinopel gezonden, waar hij thans deelnam a. d. onderhandelingen over d. grenzen
v. Griekenland; in 1833 ging sir STRATFORD
n. Madrid als buitengewoon gezant on v.
1812—'58 was hij wederom gezant to Constantinopel, waar hij grooten invloed op d.
Porte uitoefende. Vervolgens nam hij — in
1852 als viscount STRATFORD DE REDCLIFFE
tot Lord verheven — zitting in 't Engelsche
Hoogerhuis. Hij overl. 14 Aug. 1880 to Fermt
Court, in Kent. Van Igeen hij in 't Licht
heeft gegeven noemen we: „Shadows of the
past" (1865), „Why am I a Christian?" en
„Alfred the Great in
i Athelnay" (1876). Zijn
leven beschreef Stanley Lane-Poole (2 dln,
1888).
Stratford on Avon, eon klein stadje in
't Engelsche graafs. Warwick, gelegen a. 't
riviertje d. Avon, dat door eon vaart met 't
Worcester-Birmingham-kanaal verbonden is.
't .Eleeft ruim 9000 inw. en is beroemd ale
geboorteplaats van John Stratford, aartsbisschop v. Canterbury, on v. d. grooten dichter
Shakespeare. In 1864 werd er 't derde eeuwfeest der geboorte v. dozen dichter met grooten luister gevierd. In d. Henleystraat vindt
men 't oude lage huis, waar hij geboren
werd en waarop men leest „The immortal
Shakespeare was born in this house', terwUl
men in 't -koor der kerk zUn graftoinbe ziet
(vergeltjk 't art. Shakespeare). — Ook in 't
graafsch. Essex, t. N.-O. v. Londen, ligt eon
stall, die Stratford hoot; ztj heeft 36 000 inw.
en heat lerendige industrie, vooral v. chemicalign.
Stratingh
(SIBRANDUS Immo), gob. in
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1774, studeerde to Groningen in d. geneeskunde, werd daar in 1814 buitengewoon en
in 1815 gewoon hoogl. en overt. 16 Juni 1846,
na in 1844 eervol ontslag uit zijn betrekking
bekomen to hebben. Hij was ridder in d. orde
v. d. Nederl. Leeuw.
Stratingh (SIBRANDUS), gob. 9 Apr. 1785
te Adorp, studeerde to Groningen in d. geneeskunde en d. scheikunde en werd essayeur bij
't bureau v. waarborg v. gouden on zilveren
werken. Na honoris causa tot doctor in d.
wis- en natuurkunde bevorderd to zijn werd
hij 14 Jan. 1824 hoogl. in d. scheikunde to
Groningen, waar hij 15 Febr. 1811 overt. Hij
was ridder in d. orde v. d. Nederl. Leeuw.
Behalve bijdragen in tijdschriften schreef hij
o. a. „Scheikundig handbook voor essayeurs"
(1821), „Beknopt overzicht over d. leer der
stochiometrie" (1826) en „d. Chlorineverbindingen".
Stratingh (GOZEWINUS ACKER), een Nederl.
geoloog, 29 Maart 1804 to Adorp geb. en 22
Oct. 1876 to Groningen overt. Hij ontving v.
zijn 3e jaar af zijn opleiding bij zijn oom
prof. Sibrand Stratingh in laatstgenoemde
stad, studeerde daar mot zijn vriend Westerholf tjverig in d. wis- en natuurkunde, promoveerde in 1828 in d. geneeskunde en vestigde zich toen als arts in diezelfde academiestad, waar hij in 18.50 eershalve ook tot doctor
in d. wis- en natuurkunde bevorderd werd.
Van zijn geschriften noemen wij : „Natuurlijke
historie der prov. Groningen" (met Dr. R.
Westerhoff, 1839), „d. Bodem on d. wateren
v. Nederland" (1817), „Aloude staat en geschiedenis des Vaderlands" (3 dln, 1847—'52), „d.
Dollard, of geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving v. dozen boezena der
Eems" (met G. A. Venema, 1855) en „Twee
hoofdstukken uit d. geschiedenis v. ons dijkwezen" (1866). Met Feith en Boeles richtte
STRATINGU in 1864 't tijdschrift „Bijdragen tot
d. geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid der prov. Groningen" op. Zie uitvoeriger
's mans levensbericht in d. Hand. der Maatsch.
v. Nederl. Letterk., 1877.
Strato of Strato Lampsacenus was
d. leerling v. Theophrastus en diens opvolger
in d. leiding der peripatetische school te
Athene, waarin hij 18 jaren lang met d.
grootsten bijval onderwijs gaf. Hij overt. omstr.
270 v. Chr. en werd door zijn leerling Lycon
daarin vervangen. Zelfs d. koning v. Egypte,
Ptolomaeus Philadelphus, maakte een tijdlang
v. zijn onderwijs gebruik. STRATO heeft vele
geschriften nagelaten, waarvan Diogenes Laertius d. titels opgeeft, doch ongelukkig is
goon v. die alle voor ons behouden gebleven.
Wij moeten ons dus vergenoegen met 'tgeen
andere schrijvers v. zijn wijsgeerige gevoelens
meedeelen. Volgens doze berichten hield zich
STRATO voornamelijk met d. bespiegeling en
't onderzoek der natuur bezig en verzuimde hij
daardoor d. practische philosophie en d. moraal, waarom hij ook d. bijnaam d. Physicus
verkreeg en Cicero hem niet eens onder d.
echte peripatetische wijsgeeren wilde rangschikken. Zoo hij werkelijk al d. boeken geschreven heeft, welke Diogenes a. hem toekent,
dan heeft hij d. zedelijke en practische philosophie geenczins veronachtzaamd, want er
bevinden zich daaronder verscheidene zedenkundige en staatkundige geschriften, bijv. die
over d. koninklijke heerschappij, over 't goede,
d. gerechtigheid, 't geluk en d. dapperheid.
Intusschen moot STRATO zich in een bespiegelend opzicht verscheidene afwijkingen
v. d. peripatetische leer veroorloofd hebben.
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Volgens Cicero beweerde hij, dat alle goddelijke kracht in d. vormelooze en onbewuste
natuur ligt en dat alles in d. wereld door d.
zwaarte en d. beweging bewerkt wordt. Hij
moot ook zekere oorspronkelijke eigenschappen
of elementen, koude en warmte, waaronder
vuur en lucht of water, aangenomen hebben,
waaruit d. wereld zou zijn samengesteld.
STRATO schijnt naar 't materialisrne te hebben overgeheld en daarom door sommigen v.
atheisme, pantheisme of hylozosme to zijn
beschuldigd. Met zekerheid valt hieromtrent
weinig te zeggen, omdat zijn werken zijn verloren gegaan.
Stratonice, dochter v. Demetrius Poliorcetes en gemalin v. d. koning Seleucus Nicator
v. Syrie, stichtte voor Zeus (Jupiter) on Atergatis eon prachtigen tempel. Toen zij op haar
stiefzoon A ntiochus Soter verliefde, stolid haar
gemaal haar a. dezen af.
Stratum, ook Straatheim, een gemeente
in d. Nederl. prov. Noord-Brabant, t. Z.-0. v.
Eindhoven, met 2800 inw.
Straubing, een stad in 't Beiersche regeeringsdistrict Neder-Beieren, in een vruchtbare vlakte op d. rechteroever v. d. Donau
gelegen. Men heeft or een kasteel, weleer bewoond door hertog Albrecht III en zijn gemalin Agnes Bernauer, een 58 M. hoogen
stadstoren, een metalen gedenkteeken v. d.
hier geboren Fraunhofer, zeven Kath. kerken
(o. a. d. Oud-Gothische st Jacobskerk uit d.
16e eeuw), een klooster, een doofstommeninstituut en 14000 inw., die zich bezighouden
met zijdeweverij, ververij, bierbrouwerij en
handel in graan en vee.
Strausz (GERHARD FRIEDRICH ALBERT), eon
verdienstelijk Duitsch kanselredenaar en stichtelijk schriper, geb. 24 Sept. 1786 to Iserlohn,
overt. 19 Juli 1863 te Berlijn. Als schrtjver
heeft hij zich vooral bekend gemaakt door
d. „GlockentOne. Erinnerungen aus dem Leben
eines jungen Geistlichen" (3 dln, 7e dr. 1840).
Z001-1, FRIEDRICH ADOLF STRAUSZ, geb. 1
Juni 1817 to Elberfeld, sedert 1859 hoogl. to
Berlijn, sedert 1870 hofprediker to Potsdam,
waar hij 16 Apr. 1888 overt., schreef o. a.
„Sinai und Golgotha" (11e dr. 1882), „Die
Lander und Staten der Heiligen Schrift"
(met zijn brooder Otto, 2e dr. 1877), „Essays
zur aligemeinen Religionswissenschaft" (1879)
en „Der altagyptische GOtterglaube" (1888).
Strausz (JOHANN), een beroemd componist
v. dansmuziek, werd 14 Mrt 1804 to Weenen
gob. en overt. aldaar 24 Sept. 1819. Hij was
directeur der hofbalmuziek to Weenen en
heeft zich vooral naam gemaakt door een
aantal walsen, marschen en potpourri's, to
zamen moor dan 200 in getal. Zijn composities munten uit door rijke afwisseling, groote
levendigheid en heerschappij over d. rnaat.
Met recht heeft men v. hem gezegd, dat 't
noemen v. zijn. naam 't leven eerier balzaal
voor d. geest too vert. — Zijn noon, mode
JOHANN STRAUSZ genaamd, geb. in 1825 to Weenen, componeerde eveneens een menigte walsen en operetten („An der schOnen, blauen
Donau", „Kiinstlerleben", „Wiener Blut", „Der
Zigounerbaron", „Eine Nacht in Venedig",
„Der Lustige Krieg" en „Die Fledermaus") en
ondernam met een eigen orkest concertreizen
n. s. Petersburg, Berlijn, Londen, Parijs, NewYork e. a. steden.
Strausz (DAVID FRIEDRICH), een beroemd
Duitsch theoloog, philosoof en biograaf, geb.
27 Jan. 1808 to Ludwigsburg. Hij volgde to
Berlijn d. lessen v. Hegel en Schleiermacher,
werd in 1832 repetitor a. 't seminarium to
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Tilbingen en bracht hier zijn voorn. werk tot
stand, dat zijn naam wijd en zijd bekend
heeft gemaakt, nl. „Das Leben Jesu, kritisch
bearbeitet" (1835; 4e dr. 1840), in populaire
vorm uitgeg. onder d. titel „Leben Jesu, fur
das deutsche Volk bearbeitet" (5e dr. 1889).
Groot was d. uitwerking v. dit geschrift,
volgens 'twelk d. evangelische geschiedenis
Naar oorsprong a. een mythe dankt; 't bestaan v. d. historischen Jezus wordt erin
ontkend en daarvoor in d. plaats wordt ons
d. Christus voorgesteld als religious ideaal der
christelijke kerk. In groote rnenigte kwamen
er tegenschriften in 't licht. STRAUSZ werd n.
't lyceum to Ludwigsburg verplaatst, doch
reeds in 1836 vestigde hij zich als privaatdocent to Stuttgart. In 1839 werd hij n. Zurich
beroepen, maar, nog voor hij 't professoraat
aanvaard had, word hij emeritus verklaard
en hij overl. 8 Febr. 1874 to Ludwigsburg.
Van zijn geschriften zijn verder nog to
noemen „Charakteristiken und Kritiken' (2e
dr. 1844), ,,Christliche Glaubenslehre" (2 din,
1841), ,.Schubarts Leben in Briefen" (2 din,
1849), „Ulrich von Hutton" (3 din, 4e dr.1878),
„Nathan der Weise" (3e dr. 1877), „Sachs Vortrage fiber Voltaire" (4e dr. 1877) on Per alto
und der neue Glaube" (11e dr. 1881), waarin
hij onbewimpeld athe'stistische gevoelens
uitspreekt. 's Mans „Gesammelte Schriften"
(12 din, 1876 e. v.) werden door Zeller uitgegeven. Zijn ]even beschreef o. a. Hausrath (2
din, 1876—'78).
Strausz Lind Torney

(VICTOR FRIEDRICH

voN), eon Duitsch geleerde on schrUver, geb.
18 Sept. 1809 to Buckeburg. Na d. oproerige
jaren v. 1848 on '49 hielp hij als kabinetsraad
d. vorst v. Schauinburg-Lippe, om d. grondwet
in conservatieven zin samen to stollen; in
1852 werd hij in d. OostenrUkschen adelstand
opgenomen en vervolgens vertegenwoordigde
hij zijn vaderland in d. Frankforter Bondsdag.
Daarna trok hij zich uit 't openbare ]even terug
on in 1872 vestigde hij zich to Dresden. Van
zijn conser vatieve gezindheid on positief kerkelUke richting getuigen al 's mans geschriften,
als: „Ein Fastnachtsspiel von der Demokratie und Reaktion" (1819), „Briefs fiber Staatskunst" (1853), „Leben des Paul Gerhardt" (1844),
„Essays zur allgemeinen Religionswissenschaft" (1879), „Gedichte" (1841), eenige epische
gedichten, romans en novellen. Ook heeft
STRAUSZ UND TORNEr ZiCh als een grondig ken ner der Chineesche taai bekend gemaakt, o. a.
door d. vertaling en verklaring v. „Lao-tsesTaoteking" (1870) en d. vertaling v. 't groote
liederboek „Schi-king". Voorts schreef hij „Der
altagyptische Glitterglaube" (1889).
Streatham, een der voorsteden v. Londen,
met 22 500 inw.
Strecker (AnoLF), geb. 21 Oct. 1812 to
Darmstadt, studeerde to Gieszen,hoofdzakelUk
in d. scheikunde, en werd in 1842 leeraar a. d.
reaalschool to Darmstadt, in 1816 assistant v.
LIEBIG to Gieszen, hoogl. in 1851 to Christiania,
in 1864 to Tubingen en in 1870 to Warzburg,
waar hij 9 Nov. 1871 over]. HU schreef o. a.
„Lehrbuch der Chemie", „Das chem. Laboratorium der Universitat Kristiania" en
„Theorien und Experiments zur Bestimmung
der Atomgewichten".
Strecker (RESTID) PASJA (WILHELM), een
generaal in Turkschen dienst, gob. 8 Juni 1830
to Bamberg. In 1849 maakte hij als Pruisisch
luitenant bU d. artillerie d. veldtocht in Baden
mee vervolgens trad hU bU 't Egyptische leger
in dienst en bjj d. uitbarsting v. d. Krimoorlog
begaf STRECKER zich in Turkschen krUgsdienst
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(1&54). her kiom hij weldra v. rang tot rang
op; sedert 1875 generaal-majoor, voerde hij in
d. Russisch-Turkschen oorlog 't bevel in Varna
en had hij 't toezicht over d. versterking v.
Constantinopel. BU d. vorming v. d. autonomische prov. Oost-Rumelie werd htj commandant v. d. daar geplaatste militia. Van 1880—'86
bleef hij in Philippopel en vervolgens wendde
htj zijn organiseerend talent en kennis aan tot
hervorming v. 't Osmaansche leger in Constantinopel, waar hij 18 Jan. 1890 over]. HU
schreef o. a. „Das Hochland von Armenien"
(1889) en „Lieber den Ruckzug der Zehntausend" (1886).
Streckfusz (ADOLF FRIEDRICH KARL), een
Duitsch dichter en vertaler, geb. 20 Sept.1779
to Gera. In 1813 word hij geheim-referendaris
in Dresden, in 1819 opper-regeeringsraad to
Berlijn en in 1840 lid v. d. staatsraad ; hij
over]. 26 Juli 1844 to Berlijn. Meer nog dan
door gedichten v. eigen schepping heeft
STRECKFUSZ zich bekend gemaakt door zijn
vertalingen v. Ariosto's „Orlando furioso",
v. Tasso's „Gerusalemme liberata" (2 din, 4e
dr. 1817) on v. Dante's „Divina Comoedia"
(3 din, 9e dr. 1871). — Zijn zoon, ADOLF
STRECKFUSZ, geb. 10 Mei 1823 to BerlUn, schreef
romans en populair-historische werken, o. a.
„Die Weitgeschichte, dem Volke erzahlt"
(1865—'67, 8 din, in 't Nederl. vertaald door
B. Ter Haar, Bz.) en „Vom Fischerdorf zur
Weltstadt, 500 Jahre Berliner Geschichte"
(40 dr. 1885).
Streefkerk, een gerneente in d. Nederl.
prov. Zuid-Holland, a. d. Lek en 1'/ uur t.
N. v. Sliedrecht, met circa 1800 inw.
Strekgras, Zie Kweek.
StPelitzen is d. naam eener Russische
lijfwacht, die in d. tweede helft der 16e eeuw
door czaar Iwan Wasieljewitsj werd opgericht
en die tevens d. staande infanterie v. 't rijk
uitmaakte, zoodat zij sours 40 000 it 50 000 man
telde. d. Strelitzen hadden vele voorrechten,
doch, daar er weinig krijgstucht bij hen bestond,
vormden zij weldra een macht in d. staat en
namen zij deal a. vele opstanden en geheime
samenzweringen, die hen even gevreesd maakten als d. Janitsaren in Turkije. Toen zij ook
tegen Peter d. Groote in opstand kwamen,
hief hij in 1697 daze iUfwacht op, terwiji hU
een vreeselijk bloedbad onder hen aanrichtte,
duizenden hunner list onthoofden en d. overigen n. Astrakan verbande. In 1705 werden
ook daze weinigen vernield, daar zij in bun
verbanningsoord nog steeds samenzweringen
tegen hun vorst saleedden. Hun naam beteekent schutters. — Zie Bergman, „Geschichte
Peters des Grossen", en Voltaire, „Histoire de
la Russie sous Pierre le Grand".
Streng (JOHANN AUGUST), geb. 4 Febr.1830
to Frankfort a. d. Main, studeerde a. d. polytechnische school to Karlsruhe en a. d.
universiteiten to Marburg en to Breslau,
hoofdzakelUk in d. mineralogie en d. geologie,
en werd in 1853 privaatdocent to Heidelberg,
later leeraar, en in 1872 hoogl. to Clausthal,
welke betrekking *hij in 1876 met 't hoogleeraarsambt to Gieszeu verwisselde. HU
schreef o. a. „Beitrag zur theorie der vulkanischen Gestemsbildungen" (1852), „Ueber die
Zusammensetzung einiger Silikate" (1865),
„Feldspathstudien" (1871), „Ueber den Kreislauf der Stoffe in der Natur" (1873), „Ueber
den bazaltischen Vulkan Aspenkippel bei
Gieszen" (1876) en „Beitrag zur Theorie 4es
Plutonismus" (1878).
Streng (Eon) katoen bestaat in Nederland.
Duitschland en Engeland uit 7-knotten. Zoo'n
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knot bestaat uit 80 draden katoen, gewonden
op d. katoenhaspel, die een omvang heeft v.
1,372 M. (1 ,2 yard). d. Haspel, in Frankrijk en
Zwitserland voor katoen in gebruik, heeft
een omvang v. 1 3:7 M. en geelt knotten v.
70 draden; 10 knotten vormen dan een streng.
Een streng garen v. vlas bestaat in Nederland, Duitsehland en Engeland uit 12 knotten,
elk v. 120 draden om d. haspel, die een omvang
v. 2,5 yard heeft.
Voor lakengaren gebruikt men in Nederland
en in vele streken v. Duitschland d. oude
Leidsche haspel, die een omvang v. 1,56 M.
heeft. Door 44 draden om d. haspel ontstaat
een mak. Een streng is dan 24 makkon,
vroeger was een streng kettinggaren 22 en
een streng inslaggaren 20 rnakken.
Stretford, een stad in 't Engelsche graafschap Lancaster, met katoenindustrie en
24 000 inw.
Stricker (JOHANNES PAULUS). een Nederl.
godgeleerde, 18 Oct. 1816 to 's-Gravenhage
geb. en 26 Aug. 1886 to Amsterdam overt. Hij
studeerde en promoveerde to Leiden in d.
theologie en was eerst predikant to Driehuizen
en vervolgens to Hoorn. Dordrecht en Amsterdam, waar hij in 1884 zijn eervol emeritaat
ont\ ing. Verschill. godgeleerde geschrilten
zagen v. zijn hand 't licht.
(AGNEs), een Engelsche geStrickland
schiedschrijfster, geb. omstr. 1808 to ReydonHall, in Suffolk, overt. 13 Juli 1874 to Southwold. Zij gaf o. a. levensbeschrijvingen v. d.
koningen v. Engeland en Schotland int licht
on maakte zich ook als dichteres bekend.
Haar biographic schreel Agnes' zuster Jane
Strickland (1887).
(JOHANNES),
een Zwitsersch
Strickler
geschiedkundige, geb. in 1835 to Hirzel, in 't
kanton Zurich, v. 1870—'87 archivaris to
Zurich. Zijn hoofdwerk is „Aktensammlung
zur schweizerischen IZeformationsgeschichte"
(5 dln, 1878—'84).
Striegau, een stad in d. Pruis. prov. Silezie, regeeringsdistrict Breslau, a. 't Striegauer Wasser, met verscheidene kerken (o. a.
d. Gothischo Kath. Peter- en Paulskerk),
vele fabrieken, granietgroeven on 14 000 inw.
Strigel (vicToRrNus), een Duitsch godgeleerde, geb. to Kaufbeurn, in d. Beierschen
kreits Zwaben, 26 Dec. 1524, was achtereenvolgens hoogl. to Erfurt, Jena, Leipzig en
Heidelberg, waar hij 26 Juni 1569 overt. Hij
was een der voorn. deelnemers a. d. synergis
tische twisten v. zijn tijd (zie Synerq e) en
maakte zich ook als btjbeluitlegger bekend
door een menigte verklaringen over d.Btjbelboeken des 0. en N. T. Zie over hem Otto,
„De Victorino Strigelio, libertatis mantis in
ecclesia lutherana vindice" (1843).
Strij (JACOB VAN), een Nederl. landschapen dierenschilder, 2 Oct. 17 ,56 to Dordrecht geb.
en 4 Febr. 1815 aldaar overl. Hij was d. zoon
v. een huis- on decoratie-schilder, voor welk
vak ook hij bestemd was. Onder d. leiding
v. d. schilder Andreas Cornelis Lens to
Antwerpen gekomen, begon hij zich echter
een hooger doel voor oogen to stollen. Hij
woonde d. lessen der academie bij, doch
studeerde vooral vltjtig naar d. natuur en
naar d. werken der oude Nederl. meesters,
met name naar A. Cuyp, wiens manier hij
weldra gelukkig navolgde, terwtjl hi) zich ook
niet zelden met even gunstigen uitslag M.
Hobberna ten voorbeeld stelde. Zijn eigen
composities bestonden meest,I in boomrijke
landschappen, met vee gestofreerd, waarin nu
eons 't zonlicht vroolijk schittert, dan weer

235

STR.

door 't loof een bevallig spel v. licht on
schaduw wordt voortgebracht. Ook zijn wintergezichten zijn vol natuurlijke waarheid. Hij
maakte ook fraaie teekeningen in waterverf
of sepia. Zijn werken zijn vrij talrijk. — Zijn
broeder ABRAHAM VAN STRIJ muntte uit als
genreschilder on werd 21 Dec. 1753 to Dordrecht geb. Ook hij was bestemd om in 't vak
zijns vaders to worden opgeleid en reeds op
jeugdigen leeftijd gal hij blijken v. groote
vaardigheid in 't schilderen v. ornamnten,
behangsels, schoorsteenstukken, enz. Later
legde liij zicli toe op 't schilderen v. portretten en huiselijke tafereelen in d. manier
v. P. de Hooghe on G. Metzu, die veel bijval
verwierven, terwijl hij ook in 't genre zijns
brooders voortretieltjk work leverde. Ook zijn
teekeningen in waterverf, Oost-Indische inkt
on krijt, zoowel naar levende meesters als v.
eigen compositie, waren zeer gezocht. Hij
overt. to Dordrecht 7 Mrt 1826. Evenals zijn
broeder JACOB was ABRAHAM VAN SFRIJ correspondent v. 't Koninkl. Nederl. Instituut en
lid der Academie v. Antwerpen.
Strijdbijl, Strijdhamer, Strijd_knods, oude wapens, vooral in d. Middel-

eeuwen gebruikelijk, wier vorm genoegzaam
door 't wortelwoord wordt aangeduid.
Strijdwagen, Zie Krijgswerktuign der
Ouden.
Strijen, een gemeente in d. Nederl. prov.
Zuid-Holland, nabij 't Hollandsch diep, met
4300 inw.
Strijp, een gemeente in d. Nederl. prov.
Noord-Brabant, bij Eindhoven, met 1700 inw.
Strindberg (ktratIsT), een Zweedsch schrijver, geb. 22 Jan. 1819 to Stockholm, V. 1875—'82
beambte a. d. koninklijke bibliotheek, sedert
1802 to Berlijn woonachtig. Hij is d. voorn.
vertegenwoordiger v. d. naturalistische richting in Zweden. In 1872 gaf STRINDBERG 't
drama „Master Olof" in 't licht en in 1879
„Ruda rummet" (satirische schilderingen uit
't auteurs- en kunstenaarsleven). Nadat zijn
satire „Dot nya riket" (1882) in d. reactionaire
pars veel beweging veroorzaakt had, vertoefde
hij eenigen tijd in 't buitenland, in Frankrtjk,
Italie on Zwitserland. Zich in Geneve ophoudende, word STRINDBERG aangeklaagd
wagons beleediging v. kerkelijke instellingen
in zijn novellenverzameling „Giftas", weshalve hij zich to Airier verdediging n. Stockholm begat', waar 't gerecht hem vrijsprak.
Van 's mans werken noernen we nog d.
drama's „Hermione", „Den fredlOse", „Giblets
hernlighet" on „Herr Bengts hustru", d. novellen „Svenska oden och afventyr" (1882—'91,
4 dln), „HemsO borna" (1887) en „Skarkarlslif" (1888), d. gedichten „I varbYytningen"
(1880) en „Dikter pavers och prosa" (1883),
d. novellen .,Utopier i verkligheten" (1885)
en „TjenstegVinnansson" (1886).
MAGNUS),
Strinnholm
(.NDRE.AS
een
Zweedsch gesehiedkundige, gob. 25 Nov. 1786
in d. Zweedsche prov. Westerbotten, over).
18 Jan. 1862 to Stockholm. Sedert 1834 was
hij lid v. d. Zweedsche Academie. Hij schreel
o. a. „Geschichte des schwedischen Volkes
unter den Kunigen des Hauses Wasa" (3 dln,
1819—'23) on „Gesehichte des schwedischen
Volkes von der altesten bis auf die neueste
Zeit" (5 dln, 1834—'58).
Strodtrnann (ADOLF HEINRICH),
eon
Duitsch dichter en schrtjver, geb. 24 Mrt 1829
to Flensburg, overt. 17 Mrt 1879 to Steglitz,
o. a. bekend door zijn „Gedichte" (3e dr.1878),
„Gottfried Kinkel" (2 din. 1850), „Altdeutschland in frankreich hinein" (2 dln, 1871), Hein-
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rich Haines Leben und Werke" (2 dln, 4e dr.
1884), alsmede door d. uitgaaf v. Heine's werken (21 dln, 1861—'66) en d. vertalingen v.
uitgezochte gedichten v. Shelley en Tennyson.
Stroebel (JOHAN ANTONIE BALTHASAR), een
Nederl. schilder, 24 Nov. 1821 te 's-Gravenhage
geb. Hij is een leerling v. H. Van Hove en
schilderde hoordzakelijk binnenhuizen. Bekend
zijn vooral zijn doeken : „Vondel voor d. burgemeester v. Amsterdam", „d. Regentenkamer
in d. 17e eeuw" en „BU d. juwelier", welke
laatste stuk in April 1891 bij een verkoop
f 830 opbracht. Zie over STROEBEL een opstel
in Elzevier's „Ge-illustreerd Maandschrift",
Nov. 1893, door P. A. Haaxman Jr.

Stroema, ook Struma (Turksch Sarasoe,
d. i. Zwarte Water), in d. oudheid Strymon, een

300 KM. lange rivier in Europeesch Turkije
(ThraciO); zij ontspringt op d. Witosj, in Boelgarije, en mondt uit in d. golf v. Orfani of v.
Strymon. Aan haar oevers hielden zich oudtijds ontelbare zwermen kraanvogels op.

Stroemnitza of Strumnitza, een stad
in 't Turksche ejalet Saloniki, a. d. gelijk-

namige zijrivier v. d. Stroema of Strymon.
't Is d. zetel v. een Griekschen aartsbisschop,
heeft verscheidene moskee6n on ongeveer
15 000 inw., die zich vooral met tabaksbouw
en katoenindustrie bezig houden.

Stroganowis d. naam v. een oud-Russisch,
thans grafelijk geslacht, waarvan een rijk
koopman uit 't begin der ICe eeuw, A NIK A
STROGANOW, als stamvader wordt aangezien.
Daze bezat uitgestrekte zout- en Uzermijnen
in d. Oeral en ontdekte een handelsweg over
dit gebergte naar Siberia. Ztjn zonen JAK OW,
GRIGORIJ en SEMEN STROGANOW stichtten hier
d. eerste Russische volkplantingen en wierven
een eigen leger aan, waarmee zij in 1572 d.

Tsjeremissen, Ostiaken en andere.stammen a.
zich onderwierpen. Van d. later tot d. gravenstand verheven familie zijn 't meest bekend:

geb. in 1795 en overl.
10 April 1882, die generaal-gouverneur v. Moskou was, en diens broederszoon graaf GRIGORIJ
STROGANOW, die in 1856 tot keizerlijk stadhouder verheven werd en in dat jaar in 't
huwelijk trad met d. hertogin-weduwe v.
Leuchtenberg. Hij overl. 20 Febr. 1879.
Strornbeek (FRIEDRICH KARL VON), een
Duitsch rechtsgeleerde en schrUver, geb. to
Brunswijk 16 Sept. 1771, overl. to Wolfenbdttel in 1848. In 1799 werd hij hofraad v. d.
abdis v. Gandersheim, zuster v. d. hertog v.
Brunswijk, wier belangen hij na d. slag bij
Jena z(56 bU d. nieuwe regeering behartigde,
dat zjj wederom in 't bezit geraakte V. haar
stichtgoederen en al haar inkomsten terug
bekwam. STROMBECK zelf werd voorzitter v.
d. nieuw opgerichte rechtbank- to Eimbeck en
spoedig daarna v. 't Hof v. appel to Celle. Hij
wilde juist als staatsraad aftreden, ton d.
heerschapplj v. Napoleon in Duitschland een
einde nam. Hij keerde hierop n.Wolfenbtittel
terug, waar hij zijn „BeitrAge zur Rechtswissenschaft Deutschlands" (1816) uitgaf. Later
gaf hij vertalingen v. Tacitus (1816, 3 din),
Sallustius (1817), Vellejus Paterculus (1822) e. a.
classieken uit. Tevens legde htj zich op d.
natuurwetenschappen toe, waarvan hij reeds
een grondige proof had geleverd door zijn
werk „Geschichte eines allein durch die Natur
hervorgebrachten animalischen Magnetismus"
(1813). Ook heeft men v. hem een Duitsche
beweriring v. 't leerboek v. Breislak over d.
,geologie (1821, 3 dln). Opnieuw werd ht tot
een meer practisch leven geroepen, teen d.
vorstin Pauline v. Lippe-Detmold hem tot lid
KAREL SERGEI STROGANOW,
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v. 't hof v. appel to Wolfenbtittel benoemde,
waarvan hij in 1843 voorzitter werd. Van
zijn geschritten noemen wij nog: „Ftirstenspiegel" (1824), „Entwurf eines Strafgesetzbuchs filr ein Norddeutsches Staatsgebiet"
(1829), „Hennig Braband, Burgerhauptman der
Stadt Braunschweig, und seine Zeitgenossen"
(1829), „Darstellungen aus meinem Leben
und meiner Zeit" (1833—'40, 8 din) on „Memorabilien aus dem Leben und der Regierung des KOnigs Karl XIV von Schweden"
(1841). — Zijn broader FRIEDRICH HEINRICH
VON STROMBECK was eveneens een beroemd
rechtsgeleerde, geb. 2 Oct. 1773 on overl.

30 Mrt 1832. Na to Helmstedt, Jena en Gottingen in d. rechten gestudeerd to hebben, werd
htj in 1798 lid v. d. rechtbank to Berlijn on in
1801 regeeringsraad in Posen. Na d. vrede to
Tilsit uit d. Pruisischen staatsdienst ontslagen, keerde hij n. Brunswijk terug en werd hij
benoemd tot rechter in d. rechtbank to Helmstedt. Om d. Fransche procedure to leeren
kennen, vertrok hij n. Mainz en daarna schreef
hij zijn „Abhandlung fiber die Organisation der
franzOsischen Offentlichen Gerichtssitzungen"
(1809). Spoedig daarop gaf hij eon werk uit
onder d. titel „Handbuch der westfalischen
Civilprocessen" (1810-1812, 3 din), waardoor
hij bij d. Hannoversche regeering zoo in aanzien kwam, dat hij tot rechter in d.rechtbank
to Celle werd benoemd. Na d. opheffing v.
't koninkrijk Wastphalen bleef hij geruimen
tijd ambteloos burger, maar in 1814 werd hij tot
lid in d. rechtbank to Halberstadt benoemd.
Stromboli is d. naam v. een der noordeltjkste on oostelijkste v. d. Liparische eilanden.
't Ligt in d. Tyrrhenische zee op 38° 48' N.-Br.
on 15° 13' 0.-L. v. Greenwich. Het rijst, om
zoo to zeggen, midden uit d. zee op, met een
kolossalen kegelvormigen vuurberg, ter hoogte
v. 850 M., welke a. 't eiland zijn gedaante
geeft, dat daardoor reeds in d. Qudheid d.
naam Strongyle (d. i. 't Ronde) verwierf, zooals
't ook heden nog door zijn bewoners genoemd
wordt. Met een omvang v. ruim 4 uur gaans,
is 't alleen toegangelijk a. d. N.-O. zijde, welke
met eon hellende vlakte in zee uitloopt on
hoofdzakeltjk uit vuikanisch zand bestaat,
waarin men duideltjk kleine stukjes augiet,
benevens Labrador en olivien-korrels ontdekt.
Hier en daar ziet men nit dit zand a. d. zee

overblUfselen v. twee oude lavastroomen to
voorschijn komen, waarvan d. massa een
dolerietachtige geaardheid heeft. 't Eiland
naderende, ontwaart men, dat d. betg uit
twee verschillend gevormde toppen bestaat,
door eon smallen rug met elk. verbonden, a.
alle zUden door kraters on lavastroomen gespleteu en als vaneen gescheurd, waardoor
d. berg slechts met groote moeite kan beklommen worden. d. Middellijn v. d. krater bedraagt
minstens 650 M. Na elke 10-15 minuten ongeveer stoot d. krater zijn vurigen adorn uit en
slingert hij zijn steepen in d. lucht. Een dof
donderend geluid laat zich regelmatig na elke
uitbarsting uit 't binnenste v. d. berg hooren.
Men meent opgemerkt to hebben, dat daze
uitbarstingen in d. winter en bij stormachtig
weer veel sterker zijn dan in d. zomer of bU
een heldere lucht. Vandaar, dat daze vulkaan
reeds in d. Oudheid als woerprofeet beschouwd
werd. Tevens werd hij v. oudsher als een
natuurlUk vuurbaken aangezien, welke d. zeevarenden op d. vaart v. Napels n. Messina
als wegwUzer dienst deed. Ongeveo 200 M.
beneden d. top liggen een aantal, zich steeds
vervormende on nimmer rustende• vuurmonden, die, wat hun grootte betreft, tuss. 6 on 60 M.
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in middellijn afwisselen. Sedert bijna twee
eeuwen is d. N.-O. belling v. d. berg v. lavastroomen, ascbregens en steenuitwerpingen
verschoond gebleven. Vandaar d. zorgeloosheid der eilanders ten opzichte v. alle uitbarstingen v. hun gevaarlijken nabuur. Alsof
hij niet bestond, bebouwen zij hun kleine
vlakte a. d. hellende zijde v. d. berg met katoen,
druiven en andere gewassen. d. Druiven, die
tegen een hellende vlakte worden gekweekt,
gedtjen er voortreffelijk en leveren er een uitmuntenden muskaat-wijn, kostelijke rozijnen
en krenten. Ter halver hoogte v. d. berg ontspringt een bron, die zeer helder en frisch
water geeft en nooit opdroogt. — d. Bevolking v. 't eiland bestaat uit ongoveer 3000
zielen, die zich door Afrikaansche gelaatstrekken onderscheiden en zich verdoelen over
eenige dorpen, waarvan d. voorn. zijn San
Vincezo, Pisulca en San Bartolomeo.
Zeer dicht bij d. N. O. zijde ligt 't eilandje
Strombolazza. — 8 Jan. 1676 had niet ver v. 't eil.
een zeeslag plaats tuss. d. Nederlanders under
hun admiraal de Ruy ter en d. Franschen onder
d. vlootvoogd Duquesne.
Stromeyer (GEORGE FRIEDRICH LOUIS), geb.
6 Mrt 1804 te Hannover, studeerde in d. geneeskunde te Gottingen, Berlijn, Londen en
Parijs en vestigde zich als arts te Hannover,
waar hij een orthopaedisch instituut oprichtt e.
Achtereenvolgens word hij hoogl. in d. heelkunde te Erlangen (18 ,38), Munchen (1841),
Freiburg (1842) en Kiel (1832; na v. 1848 -'50
als arts a. d. oorlog in Sleeswijk-Holstein
deelgenomen te hebben), waarna hij in 1854
weer officier v. gezondheid werd. Hij overl.
15 Juni 1876. Hij schreef o. a. „Ueber Paralyse
der Inspirationsmuskein" (1836), „Beitrage
zur operatieven Orthopildik" (1838), „Handbuch der Chirurgie" (1844—'k34, 2 din), „Maximen der Kriegsheilkunst" (1861, 2e dr.) en
„Erinnerungen eines deutschen Arztes" (1875,
5 dln, d. beschrijving v. zijn leven).
Stronck (CAREL WILLEM), een Nederl. godgeleerde, geb. te Tiel 25 Juli 1775 en overl.
29 Mei 18.3 te Dordrecht. Achtereonvolgens
was hij predikant te Odijk, te Jisp en in
laatstgenoemde stad. d. Utrechtsche hoogeschool bevorderde hem eershal ye tot doctor
in d. godgeleerdheid. — Zie uitvoeriger Schotel,
in „Handelingen v. d. Maatschappij d. Ned.
Letterk.", 1853.
Strontianiet is een rhombisch, isomorph
met aragoniet kristalliseerend, kleurloos,
grauw-, geel- of groenachtig gekleurd, doorschtjnend of doorzichtig mineraal, welks hardheid tuss. die v. kalkspaath en vloeispaath
ligt, dat 't soort. gew. 3,6 a 3,8 heeft en
dat uit strontiumcarbonaat bestaat, waarbij
meestal wat calciumcarbonaat gemengd is.
't Komt voor bij Freiberg, te Clausthal, in
Salzburg, te Strontian (in Schotland) en te
Hamm, in Westphalen.
Strontium. Nabij Strontian, in 't graafs.
Argyle (Schotland), wordt een mineraal gevonden, strontianiet, waarin men in 't laatst
der 18e eeuw een nieuw oxyde ontdekte,
dat in eigenschappen eenigszins afwijkt v.
kalk en bariet en d. naam strontiaan verkreeg. In 1808 gelukte 't a. d. beroernden Davy
door middel v. d. galvanischen stroom uit dit
oxyde een metaal of te scheiden, 't strontium.
In 1855 werd dit zelfde metaal in meer zuiveren toestand en in grootere hoeveelheid uit
d. chloorverbinding verkregen door Bunsen
en Matthiessen. Strontium is een metaal v.
een fraaie, goudgele kleur, iets harder dan
lood, rekbaar en 2'•2 maal zoo zwaar als
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water. Terwij1 't in droge lucht lang onveranderd bl Oft, ontleedt 't reeds bij d. gewone
temperatuur 't water, ten gevolge waarvan
't daarin onder waterstofontwikkeling in
strontium-hydroxyde overgaat. Aan d. lucht
verhit, wordt 't eerst koperrood en verbrandt
't vervolgens met een sehitterend rood licht.
Behalve in bovengenoemd mineraal komt 't
in d. natuur ook nog in andere verbindingen
voor, v. welke 't suliaat (coelestien) 't meest
bekend is. Spectraal-analytisch onderzoek
heeft geleerd, dat 't strontium een in d.
natuur zeer algemeen verspreid element is;
een groot aantal wateren (bijv. vele welwateren v. ons vaderland) bevatten sporen
daarvan en ook in d. ascii v. vele planten is
't aangetoond.
d. Verbindingen v. strontium komen in d.
meeste eigenschappen overeen met die v.
barium. d. Fraaie purperroode kleur, welke
d. strontium-zouten a. d vlam meedeelen,
dient d. scheikundige als herkenningsmiddel
en vindt toopassing in d. vuurwerkmakerskunst. 't Rood bengaalsch vuur is een mengsel v. 40 gew. din strontiumnitraat, 13 gew.
din bloom v. zwavel, 10 gew. din kaliumchloraat en 4 gew. din zwavelantimonium.
Strontjagers zijn vogels, behoorende tot
d. fam. der meeuwen onder d. zwemvogels;
zij onderscheiden zich door een v. d. wortel
tot ver over 't midden met een weeke huid
bekleeden snavel, door hun ver naar voren
gepiaatste neusgaten en door 't veelal verlengd zijn der beide middelste staartpennen.
d. Kleur der veeren is bruin. Hun naam is
a. hun levensw,ijs ontleend, ofschoon daarbtj
een verkeerde waarneming ten grondslag
ligt. Zij hebben nl. d. gewoonte meeuwen
en zeezwaluwen, die zij visch hebben zien
vangen, zoo lang to vervoigen, dat doze die
proof laten vallen of uitbraken, waarop dan
d. strontjagers dien buit opvangen, eer hij in
zee valt. 't Gezicht v. zulk een jacht is vermakelijk door d. ongeloofelijk snelle wendingen v. d. parasitischen vogel.
d. Grootste soort (lestris catarractes) bereikt
d. grootte v. een raaf; zijn veeren zijn donkerbruin met roestkleurige schachtvlekken, d.
groote slagpennen zijn a. haar grond wit,
verder zwart.
Stroobant (EUGEEN EDWARD), een Vlaamsch
letterkundige en yolks vertegeuwoordiger, 30
Jan. 1819 to Turnhout geb. en 5 Mei 1889 to
Brussel overl. Hij was van beroep notaris,
eerst to s. Pieters-Leeuw, daarna to s. Gilles en
sedert 1874 to Brussel, waar men hem in 1884
tot afgevaardigde naar d. Belgische Tweeds
Kamer koos. Steeds ijverig werkzaam zoowel in 't belang der Vlaamsche taalbeweging
als ter bevordering v. d. letter- en tooneelkunde, schreef hij o. a. d. volgende werken:
„Een winteravond in d. Kempen" (1814), „d.
Tooneelliefhebbers" (1849), „Raed en daed"
(1852), „d. Veldwachter" (1853), „Hulde a. BelgiCs kroonprins" (1853), „Gedichten" (1855),
„Zegezang op d. 250 verjaring v. 's konings
inhuldiging" (1856) en nog een aantal werken
voor 't tooneel.
Stroobant (FRANs), een Belgisch schilder
en teekenaar, in 1819 te Brussel gob., maakte
zich naam door zijn illustraties bij verscheidene
Fransche werken. Ook vervaardigde hij eenige
fraaie schilderijen in olieverf, o. a. „'t Gildehuis a. d. Groote Markt to Brussel", „Ingang
in d. Oudstad to Praag", „d. Schatkamer v. d.
Dom to Krakau", „'t Oude kasteel to Luik"
en „'t Raadhuis to Brussel".
Stroobloem, Zie Immortelles.
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Stroom, een benaming, die, in algemeenen
zin gebezigd, toepasseluk is op vloeistoflen of
gassen in beweging. In meer bepaalden zin
gebruikt men haar, sprekende v. rivieren v.
eenigen omvang of wel v. die. welke onmiddellijk naar zee stroomen; minder v. die, welke
in andere uitmonden. Een andere onderscheiding verkrUgt men in d. twee laatstgenoemde gevallen door zich v. d. insgelUks zeer
gebruikelijke benamingen hoofd- en nevenstroomen to bedienen.
d. Gelijkmatige snelheid, die men bij d. kanalen aantreft, wordt in 't algemeenbU d. natuurlijke stroomen gemist wegens d. onregelmatige
bedding der laatstgenoemde. Zoowel d. helling
v. d. bodem als d. inhoud v. 't dwarsprofiel
(zijnde d. doorsnede loodrecht op d. richting
v. (I. stroom) verschillen v. punt tot punt. Zijn
d. onregelmatigheden onbeduidend over een

zekeren afstand, hebben zij althans geen merkbaren invloed op d. snelheid en is deze
laatste bovendien, op zichzelf beschouwd, niet
to groot, dan is d. stroom voor schepen bevaarbaar; is dat niet 't geval, dan kan hij nog
door 't aanleggen v. sluizen of op andere wijze
bevaarbaar gemaakt worden.
Tot 't meten der snelheid v. stroomen heeft
men gaandeweg verschill. hulpmiddelen uitgedacht, o. a. 't molentje v. T foltman en d. buis
v. Pitot, die beschreven zijn in d. werken over
waterbouwkunde. Zij voldoen slechts ten deele
a. 't beoogde doel.
Men geeft ook d. naam stroomen a. groote
watermassa's in zee, die zich in bepaalde
richtingen bewegen. Voor galvanischen of
electrischen stroom zie men .d. art. electriciteit
en galvanisme. Een toestel, die dient om een
galvanischen stroom om to keeren, te verbreken of to sluiten, heat stroomwisselaar of
commutator.

Strophe heat in d. pazie, vooral in d.
lyrische, een zeker aantal versregels, die te
zamen een geheel uitmaken, naar d. inhoud
door d. zin en naar d. vorm door maat en
rUm. d. Strophe is dus 'tzelfde als in d. Italiaanscho pOzie d. stanza (zie Stanza); zij

wordt in onze spreektaal doorgaans couplet
genoemd en in d. protestantsche kerkgezangen vers. Daar d. aard der strophe medebrengt,

dat zij naar zin on inhoud ook (althans eenigermate) eon zelfstandig, afgerond gedeelte v.
geheel v. een dichtstuk uitmaakt, kan zij
niet al to groot zijn on mag haar uiterste
grens, in d. regel althans, in onze taal tot
een tiental regels worden bepaald, schoon
enkele gedichten, bijv. Borger's „Aan d. Rijn",

strophen v. 12 regels hebben. d. Versregels,
uit welke een strophe bestaat, kunnen en v.
verschill. lengte zijn en met sleponde of
staande regels afwisselen. Doorgaans bestaat
er evenwel een zekere verhouding, zoodat d.
eene regel niet veel meer voeten heeft dan
d. andere, hoewel ook to dezen d. afwijkingen
niet geheel zijn uitgesloten, bijv. Gez. CXV
v. 't Evangelisch gezangboek der Hervormden
in ons land:
„Vier blij van geest,
Vier 's Heilands feest,
Zing, christen, Hem ter eer op schoone wUzen".
d. Gedichten der Ouden deelden zich, zoo
men d. boor-afwijkingen der dramatische poezie, die ookgeen eigenl. strophen kent,
zondert, in vbel kleinere coupletten af, doorgaans 't vierregelige niet overschrijdende. ZU
droegen verschill. nam9n naar 't getal en d.
afviisseling der versregels. Waar slechts een

STR.

afwisseling plaats had v. twee soorten v.
regels heette d. strophe een distichon. waarvan
d. hexameter en d. pentameter 't bekendste
voorbeeld opleveren, indien men, eigenl. ten
onrechte, zulk den distichon als een strophe
zou willen aanmerken. Drie regels geven een
tristichon, vier een tetrastichon terwijl, indien
tevens d. versmaat verschilt, d. dicola tweeerlei
voetmaat, d. tricola drieerlei enz. uitdrukt.
Zoo is bUv. Vondels gedicht, beginnende:
„Wie Flakkus her wil steecken naar de kroon,
Die tart, als Pan, Apolloos hoogen toon,
En kryght in 't endt den welverdienden loon
Van Midas ooren",
een dicolos tetrastrophos, omdat er tweeerlei
versregels in voorkomen (1, 2, 3 on 4) on na
d. vierden regel een strophe ten einde is.
't Spreekt intusschen v. zeif, dat bij alle
afwisseling v. versmaat toch d. voetmaat,
noch in d. strophen zelf, noch in d. opvolging der onderscheidene strophen v. 'tzelfde
dichtstuk mag afwisselen, geltjk bijv. 't geval
zou zijn, indien men schreef:
„Zo'o rust da'n eindlUk 't ruwe Noorden,
Hagellslag en stormen moe."
Boertige gedichten gedoogen to dezen moor,
misschien onbeperkte vrijheid. hoewel ook
d. afwisseling v. d. trochaeischo (—
met,
d. jambische
—) versmaat in ernstige gedichten bijwijlen een treffende uitwerking
kan to weeg brengen, waarvan d. rei in Vondels Lucifer „Vie is Hij, die zoo hoog gezeten" enz. een voorbeeld oplevert.
Stroszmayer (JOSEPH GEORG), een R.-Kath.
bisschop, gab. 4 Febr. 1815 to Essek, in Slavoni. Sedert 1849 bisschop v. Diakovar, was
hij in 1870 op 't Vatikaansch Concilie eon der
voorn. tegenstanders v. d. leer der onfeilbaarheid. Voor d. geestelijke ontwikkeling v. zijn
land heeft STROSZMAYER zich zeer verdienstelijk gemaakt; ook op staatkundig gebied heett
hij sedert 1860 een belangrijke rol gespeeld en
met veel warmte d. Slavische belangen voorgestaan.

Strottenhoofd (Larynx). 't Strottenhoofd
is een uit kraakbeenderen, banden on spieren
samengesteld lichaam, dat v. binnen met slumvlies overtrokken is, tot doorgang v. d.lucht
naar d. longon dient en als werktuig optreedt,
waarin d. stem gevormd wordt (zie Stem). d.
Kraakbeenderen, die 't strottenhoofd vormen,
zijn: 't schildvormige en 't ringvormige kraakbeen, d. beide bekervormige kraakbeenderen, op
wier top d. kleine Santoriaansche kraakbeenderen worden gevonden, on 't strottenhoofdsklepje. 't Schildvormig kraakbeen kan men beschouwen als bestaande uit twee vierhoekige
platen, die v. voren onder een nagenoeg
rechten hook vergroeid zUn. Men herkent 't
gemakkelUk door d. huid heen a. een naar
voren uitstekende verhevenheid, Adams-appet
genoemd, die vooral bij magere personen en
bU gestrekten halo zichtbaar wordt. 't Ringvormige kraakbeen, onder't voorgaande gelegen,
heeft d. gedaante v. een zegelring, wiens plaat
naar achteren on wiens smalle boog naar voren
gericht is. Op 't achterste gedeelte v. d. bovensten rand vindt men twee gewrichtsvlakten,
op welke d. bekervormige kraakbeenderen geplaatst zijn. Doze hebben leder d. vorm Goner
driezUdige, naar achteren omgebogene pvramide. Van d. drie randen, welke doze rlakken
begrenzen, is een naar voren en zijn d. beide
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andere naar achteren gericht. IZelfde heeft
plaats voor d. hoeken a. d. basis, v. welke d.
voorste stembands-uitsteeksel genoemd wordt.
Behalve d. reeds vermelde Santoriaansche
kraakbeenderen, die op d. top bevestigd zijn,
wordt a. d. voorrand der pyramide nog een
klein kraakbeen gevonden, dat naar Wrisberg
genoenid is.
't Strottenhoofdsklepje heeft d. vorm v. een
sub•ovaal Wad, waarvan 't vrije afgeronde
einde naar achteren en boven ziet. Bij 't slikken
wordt 't strottenhoofd door spierwerking naar
boven getrokken en wel zoodanig, dat 't strottenhoofdsklepje tegen d. wortel der tong, die
een vast punt tegen 't gehemelte neemt, wordt
aangedrukt en d. toegang tot 't strottenhoofd
afsluit. Word d. toegang tot 't strottenhoofd
door 't strottenhoofdsklepje niet afgesioten,
dan zouden spi,jzen en dranken er licht in geraken en aanleiding geven tot al die onaangename verschijnselen, welke men bij 't zoogenaamde verslikken, (of, zooals men zich wel
uitdrukt, bij 't geraken in 't verkeerde keelgat)
waarneemt.
d. Kraakbeenderen zijn onderling on met d.
omringende deelen door banden verbonden.
Zij worden onderscheiden in ware en valsche;
d. eerste bestaan uit peesvliesachtige uitbreidingen, d. andere uit plooien v. 't slijmvlies.
Van deze banden zijn d. zoogenaainde stemspleetbanden v. 't grootste gewicht; zij worden
onderscheiden in bovenste en onderste. d.
Onderste (Chordae vacates) ontspringen dicht
naast elkander in d. hoek v. 't schildvormig
kraakbeen en hechten zich v. achteren vast
a. 't beschrevene stembands-uitsteeksel der
bekervormige kraakbeenderen. Zij raken elkander niet en er blijft een spleetvormige ruimte
open, die d. naam ware stemspleet draagt. d.
Bovenste liggen hooger dan d. zoo even beschrevene en verloopen op overeenkomstige
wijze, mede ontspringende in d. hoek v.'t schildvormige kraakbeen en zich vasthechtende a.
d. voorrand der bekervorrnige kraakbeenderen.
d. Spleet, die toss. hen overblijft, heet valsche
stemspleet. Tuss. d. bovensten en d. ondersten
stemband v. elke zijde vindt men een groef,
groef v. Mergagni genoernd.
Daar d. bekervormige kraakbeenderen op een
bewegelijke wijze a. 't ringvormige kraakbeen
bevestigd zijn en a. d. achter-buitenzijde een
uitsteeksel bezitten, waaraan zich spieren
hechten, die genoemde kraakbeenderen naar
buiten of naar binnen kunnen draaien, volgt
daaruit, dat daardoor d. stembanden, die zich
a. 't naar voren gelegen stembands-uitsteeksel
vasthechten, naar elkander toe bewogen of v.
elkander verwijderd worden. Pat hierdoor vernauwing v. d. stemspleet en verslapping v.
d. stembanden en in 't tweede geval verwijding v. d. stemspleet en spanning der stembanden veroorzaakt wordt, valt ligt in to zien.
Bovendien bevinden zich a. 't strottenhoofd
spieren, waardoor d. voor- en achterwaartsche
doorsnede wordt verlengd, dus d. stembanden
gespannen worden, terwij1 d. onderste stembanden zelf spierbundels bevatten, die hun
spanning kunnen vermeerderen.
't Slijmvlies v. 't strottenhoofd is bleekrood
v. kleur, door bindweefsels met d. onderliggende deelen verbonden en overdekt door
een trilharig epithelium. 't Strottenhoofd bevat
een groote hoeveelheid bloed- en watervaten
en zenuwen.
't Strottenhoofd zet zich voort in d. luchtpijp
(trachea s. aspera arferia), een gedeeltelijk door
kraakbeen, gedeeltelijk door vliezen gevormde
buis, die zich tot in d. borstholto ter hoogte
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v. d. 3en borstwervel uitstrekt, waar zij zich
in twee takken splitst. d. Luchtpijp bestaat
uit 16-20 onvolkomen kraakbeenringen, died. vorm v. een C hebben, wier openingen naar
achteren zijn gekeerd. Eon vezelachtig vlies
omkleedt d. luchtpijp v. buiten, vereen4.,t d.
ringen onderling en voltooit een kanaal, waaraan door d. vorm der kraakbeenderen d. achter
vlakte ontbreekt. 't t 1ijmvlies v. d. luchtpijp
is een voortzetting v. dat v. 't strottenhoofd.
d. Luchtpijp vormt d. verbinding tuss. d. longea
en 't strottenhoofd.
Stroud, een fabriekstad in 't Engelschegraals. Gloucester, a. d. voet v. een heuvel,
die door 't rivieMe d. Stroud besproeid wordt,
met 12 000 inw. en veel lakenindustrie.
Strousberg (BETHEL HENRY), eigenl.BARUCTI
HIRSCH STR AUSBERG
geheeten, een Duitsch
financier, geb. 20 Oct. 1823 to Neidenburg,
in Oost-Pruisen, uit Israelitische ouders. Op
13-jarigen leeftijd ging hij n. Engeland, in
1848 n. Noord-Amerika, in 1850 weer n. Louden, waar hij als journalist werkzaam was,
en in 1855 als agent v. een Engelsche verzekeringsmaatschappij n. Berltjn, waar zijn
speculatiezucht hem weldra in uitgebreide
ondernemingen wikkeldo. In 1861 legde hij d.
spoorweg v. Tilsit n. Insterburger aan, vervolgens d. Oost-Pruisischen Zuiderspoorweg en
nog vele andere spoorwegen in Duitschland
en Oostenrijk en in 1869 maakte hij in verbinding met d. hertog v. Ujest en d. graaf
Lehndorf ook een aanvang met d. spoorwegen
in Rumenie. Bovendien verwierf hij zich ook
veel grondbezit en zette hij talrijke industriele
ondernemingen op touw. Poch ten gevolge
v. d. Fransch-Duitschen oorlog en d. ongunstigen afloop v. d. Rumeensche spoorwegonderneming sloeg hij bankroet en kort daarna,
word hij to Moskou gevangen genomen. Sedert
1877 weer op vrije voeten, keerde hij in 1879
n. Berlijn terug. In 1881 begaf hij zich n..
Engeland en hij overt. 31 Mei 1884 to Berlijn.
Strozzi (BERNARDO), een Italiaansch schilder, ook wel IL CAPUCCINO en IL I RETE GENOVESE genaamd, word in 1581 to Genoa geb..
en eerst door C. Corte, later door P. Sorri in
d. kunst onderwezen. Hij trad in d. orde der
Capucijners, doch verliet met vergunning v.
d. paus zijn klooster om zijn moeder bij to
staan. Na haar dood moest hij in zijn eel
terugkeeren, maar hij weigerde dit on boette
daarvoor met eenige jaren gevangenisstraf,
waarna hij n. VenetiO wist to ontkomen. Hij
word tot d. bests koloristen v. zijn tijd gerekend, doch zijn teekening was zwak en zijn
vormen waren onedel, ofschoon er leven on
karakter in is. Als meester v. 't penseel heeft
hij vooral in d. behandeling v. 't vleesch
uitgemunt. Hij schilderde gaarne halve tiguren in d. manier v. Caravaggio. d. Paleizen
v. Genua bevatten ver schill. werken v. STROZZI
on onder die wordt een „Madonna met 't kind"
in 't regeeringspaleis voor een v. zijn bests
werken gehouden. In d. kerk s. Domenico
schilderde hij een „Paradijs" in fresco en in
d. bidkapel v. s. Tommaso een „Avondmaal",
dat om d. fraaie uitdrukking der koppen
wordt geroemd. Te Milaan, to Venetie en elders
in Noord-Itali6 vindt men zijn werk in eenige
kerken. 't Museum to Parijs bezit v. hem een
Antonius v. Padua" en „Madonna met 't
kind op d. wolken", door Waagen orn hun
kleur en behandeling geroemd; d. Hermitage
to s. Petersburg een „Tobias on zijn vader";
te -Weenen en to Munchen vindt men zijn
werken on to Dresden vier schilderijen. STROZZ1
overt. to Veneti6 in 1644.
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Strubberg(FRIEDRICH AUGUST), een Duitsch
schrijver, Mei onder 't pseudoniem ARMAND,
geb. 18 Mei 1808 to Cassel, overt 3 Mrt 1889
te Geinhausen. Hid heeft een groot aantal
vertellingen geschreven, waarvoor hij d. stof
grootendeels verzameld heeft gedurende zUn
verblijf in Amerika, in 't bUzonder in Texas
(hier stichtte hij d. steden Braunfels on
Friedrichsburg). WU noemen ervan „Bis in die
Wildnis" (4 dln, 2e dr. 1863), „Amerikanische
Jagd- and Reiseabenteuer" (1858), An der
Indianergrenze" (4 dln, 1859), In Mexiko"
(4 dln, 1865) en „Aus Armands Frontierleben"
(3 din, 2e dr. 1868).
Struensee en _Brandt
waren twee
mannen, die in d. laatste helft der 18e eeuw
in Denemarken een wel korte, doch merkweardige rol speelden en door hun gemeenschappelijk ongelukkig uiteinde d. aandacht
der beschaafde wereld in hooge mate tot zich
trokken.
JOHAN FRIEDRICH STRUENSEE, later tot graaf
v. Struensee verheven, was 5 Aug. 1737 to
Halle geb., waar zUn vader predikant was.
Hij studeerde in d. medicijnen, promoveerde
in 1757 en vestigde zich twee jaar later als
geneesheer to Altona, toen zUn vader daar
tot predikant benoemd was. Evenals vele
zUner tijdgenooten verdiepte hij zich zeer in
d. voortbrengselen der Fransche letterk -unde
en was hij een ijverig aanhanger v. d. philosophie der Encyclopedisten. STRUENSEE kreeg

een goede praktijk. doch leidde een vrij
los leven en wikkelde zich in schulden. Op
aanbeveling v. vermogende vrienden werd
hij in 1768 tot lijfarts v. d. jongen koning
Christiaan VII benoemd, om dozen op een
reis door Duitschland, Frankrijk on Engeland
te vergezellen. Hij verwierf zich 't vertrouwen
des konings in die mate, dat deze hem, ook
na d. afloop der reis, als lijfarts bij zich hield.
Langzamerhand won hij ook 't vertrouwen

der koningin Carolina Mathilda, zuster v.
George III v. Engeland, en, toen 't hem gelukt
was een verwijdering tuss. d. koninklijke
echtgenooten uit d. weg to ruimen, steeg hij
zoodanig in d. gunst, dat hem ook staatkundige invloed geschonken word. Nu was in
zoover zijn doel bereikt, dat hem 't veld geopend was, waarop hij vele zijner staatkundige begrippen in toepassing kon brengen.
d. Koning verloor meer en meer d. teugels
v. 't bewind, die nagenoeg geheel in handen
der koningin en v. STRUENSEE overgingen.
Graaf Holk, een v. 's konings gunstolingen,
werd verwijderd en vervangen door ENEVOLD
BRANDT, een vriend v. STRUENSEE, die tot bestuurder der hofverniaken werd benoemd on
door wien STRUENSEE voortdurend op d. koning
hoopte to werken. d. Stiefmoeder on d. stiefbroeder des konings moesten 't hof verlaten;
in Sept. 1770 werd d. minister Bernstorll ontslagen on nog voor 't einde v. dat jaar werd
d. staatsraad geheel opgeheven. Intusschen
begon STRUENSEE vrijheid v. drukpers e. a.
hervormingen in to voeren, die deals d. of
schaffing v. oude misbruiken beoogden, deels
echter d. grondslagen v. 't staatsgebouw
ondermijnden. d. Verbittering v. hen, die zich
in hun rechten gekrenkt waanden, kreeg
nieuw voedsel, toen d. invloedrilke man ook
op kerkeltjk gebied kwam en o. a. vele feestdagen afschafte. 't Gebruik der Duitsche taal
bij d. uitvaardiging v. koninklijke bevelen
was kwetsend voor 't nationaal gevoel der
Denen. d. Macht v. STRUENSEE was intusschen
nog voortdurend stijgende, daar hij in Juli
1771 zelfs tot minister v. 's konings kabinet
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benoemd werd, met d. ongehoorde volmacht
koninklijke kabinetsbevelen to mogen uitvaardigen, zonder dat deze door 's konings
handteekening behoefden bekrachtigd to zUn.
Een der eerste daden v. d. nieuwen minister
was, dat hij zichzelf on zUn vriend Brandt
tot d. adelstand verhief.
't Duurde echter niet lang, of er begonnen
zich duidelijke sporen v. misnoegdheid to
openbaren, welke d. zwakke zUde v. d. alvermogenden man a. 't Licht deden komen. Bij
een matrozenopstand ging hij met overgroote
toegeefltjkheid to work on een demonstratie
v. ztjdefabrikanten had kort daarna 'tzelfde gevolg. Dit had ten gevolge, dat d. manschappen
der koninklijke lijfwacht, toen deze ontbonden
werd, ook hooge eischen stelden, die al weder
ingewilligd werden. 't Volk jubelde, toen 't ontwaarde, dat men d. alvermogenden minister
vrees kon aanjagen, en d. partij v. d. adel,
a. wier hoofd zich d. stiefmoeder des konings
on prins Frederik bevonden, schepte daaruit
nieuwen moed en ontwierp een plan, om d.
val v. STRUENSEE to bewerken. d. Gemeenzame

omgang tuss. d. minister on d. koningin gaf
't middel a. d. hand on d. nacht v. 16 op 17 Jan.
1772, waarin een luisterrijk bal ten hove gegeven werd, werd gekozen tot volvoering v.
d. aanslag.

Omstreeks middernacht word 't koninklijk
slot in alle stilte met soldaten bezet en, toen
't bal was afgeloopen, drongen eenige saam-

gezworenen, onder geleide v. d. overste Eickstadt, d. koningin-moeder on prins Frederik,

in 't slaapvertrek v. d. koning. Ztj stelden d.
verschrikten vorst gerust on bewogen hem
tot 't teekenen v. verschill. papieren. Onder
d. stukken, welke hem dien morgen werden
voorgelegd, bevonden zich d. benoeming v.
Eickstadt tot commandant v. Kopenhagen,
't bevel tot inhechtenisneming v. STRUENSEE

en BRANDT on een ander tot wegvoering der
koningin naar 't kasteel Kronenburg. STRUENSEE bond geen tegenstand, BRANDT en d.
koningin verzetten zich to vergeefs. Bij 't aanbroken v. d. dag juichte d. menigte over wat er
gebeurd was. Overal verheugde men zich over
d. omwenteling, die had plaats gegrepen.

d. Behandeling, d. ongelukkigen aangedaan,
was hard. Nadat zij vijf weken met ketenen
beladen in d. kerker hadden gesmacht, werd
STRUENSEE voor een commissie v. 10 personen
gebracht, die met 't onderzoek der zaak belast
was. Onder d. punten v. beschuldiging, die
overigens btjna alle op 't misbruiken v. Ain
gezag betrekking hadden, was dat, 'twelk
hem een ongeoorloofden omgang met d.
koningin ten laste legde, wel 't zwaarst.
Reeds in 't tweeds verhoor erkende d. aangeklaagde, dat hij in dat opticht schuldig
was. Sommige tUdgenooten verzekeren, dat
alleen d. vrees voor d. pUnbank hem tot
die .bekentenis dwong; anderen houden 't
ervoor, dat d. gevangenschap zUn geestvermogens gekrenkt had; velen gin v. oordeel,
dat een valsche bekentenis aflegde, om
zich zoo mogelUk to redden. Hoe dat zu, men
wist ook v. d. koningin een schriftelUke bekentenis in handen to krUgen on ging op
grond daarvan verder. 't HuwelUk des konings
werd ontbonden, zonder vermelding v. wat
aanleiding tot dien maatregel had gegeveu.
't Dreigen v. d. Britschen gezant met d. kornst
eener Britsche vloot hield v. alle verdere stappen tegen d. koningin terug. STILT:TENSER en
BRANDT daarentegen werden schuldig verklaard a. majesteitsschennis en op grond daarvan ter dood veroordeeld. Beiden ontvingen
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uit zijn vervallen toestand, werd in 1789 met
't bericht met gelatenheid en schijnen voor
toevoeging v. d. naam VON KARLSBACH in
hun einde nog terug gekomen to zijn v. d.
d. adelstand verheven en werd twee jaar
weinig kerkelijke denkbeelden, die zij vroeger
gekoesterd hadden; althans d. latere bisschop
later tot minister en hoofd v. 't accijns- en
Blunter, die d. eerstgenoemde had ter dood
tol-departement benoemd, welk ambt hij tot
bereid, gaf een werk in 't licht, waarin over
zijn dood, 17 Oct. 1804, bekleedde.
Struensee (GUSTAV KARL OTTO VON), een
d. bekeering v. d. graaf v. STRUENSEE gehandeld werd, terwijl een andere geestelijke
kleinzoon v. d. voorgaande, een Duitsch
een dergelijk getuigenis v. BRANDT aflegde.
romanschrijver, bekend onder 't pseudoniem
GUSTAV VON SEE, geb. 13 Dec. 1803 to Greifend. Koning bekrachtigde 't vonnis, dat 28 Apr.
1772 eerst a. BRANDT en daarna a. STRUENSEE
berg, in Pommeren, overl. 29 Sept. 1875 to
voltrokken werd.
Breslau. Van zijn romans noemen we „Die
Vrij algemeen houdt men 't ervoor, dat
Egoisten" (4 dln, 1833, 2e dr. 1867), „Herz and
STRUENSEE viel als een slachtoffer v. partijWelt" (3 dln, 2e dr. 1868), „Das Majorat" (3 dln,
woede, wat buiten twijfel 't geval was
1875) en „Die Philosophic des Unbewuszten"
(3 dln, 1876).
met EVENOLD BRANDT, die geen deel had geStruik, Zie Heester.
nomen a. regeeringszaken en wiens ter dood
Struisgras (Agrostis). Van 't geslacht
brenging als een gerechtelijke moord moet
warden aangemerkt. Hij had vroeger d. koning
struisgras komen in ons vaderland op weilanden, langs wegen en op dijken drie soorten
onder 't worstelen eens in d. hand gebeten,
vrij algemeen voor; nl.'t Fioringras of kruipend
wat hem echter door d. koning weldra vergeven was. In weerwil daarvan grondden
struisgras (A. stolonifera), 't gemeene struisgras
(A. vulgaris) on 't Hondsstruisgras (A. canina).
d. rechters op die reeds lang vergeten zaak
Zij onderscheiden zich v. andere algemeene
't doodvonnis, dat over hem geveld word. Van
grassen voornamelijk door haar losse, pluimd. 10 personen, die tegelijk met hen in staat
vormige bloeiwijze en door d. zeer fijne,
v. beschuldiging gesteld waren, warden zeven
kleine en dikwerf paarsroode kleur der bloomgeheel vrijgesproken en drie gebannen, onder
pakjes. Deze bloempakjes bestaan uit twee
welke laatsten zich een broader v. STRUENSEE
kelkkafjes, die d. kroonkafjes in lengte overbeyond, die door koning Frederik II als Pruitreffen en waar van 't onderste langer is dan
sisch onderdaan in bescherming genomen was
(zie hieronder). d. Koningin kreeg, ten gevolge
't bovenste. Daarbinnen is slechts den bloom
verscholen, nu eons door 66n, dan weer door
der tusschenkomst v. 't Britsche hof, d. vergunning zich n. Celle, in Hannover, to begeven,
twee kroonkafjes omgeven, waarvan 't onderwaar zij zich door haar vroomheid on welste soms een kafnaald draagt; a. d. voet der
kroonkafjes vindt men zeer korte haartjes.
dadigheid d. achting en liefde der bevolking
in hooge mate verwierf. Zij overl. echter reeds
d. Vedervormige stempels, op zeer korte st - len
geplaatst, komen a. d. voet der bloempakjes
10 Mei 1775, nauwelijks 24 jaar oud.
to voorschijn. 't Kruipend en 't gewoon struisStruensee (KARL AUGUST VON), brooder v.
gras onderscheiden zich v. 't hondsstruisgras,
d. bovengenoemde, werd 18 Aug. 1735 to Halle
ook wel kruipend haargras geheeten, door hun
geb., waar hij zich, behalve op d. godgeleerdheid, ook op d. wiskunde en wijsbegeerte toetwee kroonkafjes en door bun vlakke bladeren.
't Borstelbladige struisgras (A. setacea), met
legde. Reeds in 1757 werd hem a. d. ridden
academie to Liegnitz 't hoogleeraarsambt in
een samengetrokken, meestal gale bloempluim
d. beide laatstgenoemde vakken opgedragen.
en ruwe bladscheeden, welks kafnaald tweeTen gevolge v. d. uitgebroken oorlog vond hij
maal zoo lang is als bij d. reeds vermelde
er evenwel slechts weinig kweekelingen en
soorten, komt bij ons zelden voor.
hield hij zich in zijn ledige uren zoo ijverig
Alle zijn overblijvend en bloeien v. Juli tot
bezig met d. toepassing der wiskunde op
Aug. Vroeger werd tot 't geslacht struisgras
d. krijgskunde, dat hij in 1760 zijn „Anfangsook nog gebracht d. muggepoot, ook. muggebeen,
grilnde der Artillerie" (1788, 3e dr.) kon uitwindhalm, medel of meele geheeten (Apera
geven. Hij trok daardoor d. aandacht v. koning
Spica venti), gemakkelijk to berkennen a. d.
Frederik H, die hem verscheidene jonge offifijne witte naald, welke op 't buitenste bloomcieren zond, om voor d. dienst gevormd to
klepje voorkomt. Deze plant heeft eon fraaie
worden. Een nieuwe vrucht v. zijn vlijtig voortpyramidale, wijdgetakte, losse pluim, is eengezette studien waren d. „Anfangsgrunde der
jarig, bloeit v. Juni tot Aug. en is, vooral
Kriegsbaukunst" (1771-1774, 2e dr. 1786, 3 dln),
zoo zij tuns. d. rogge voorkomt, een schadelijk
onkruid.
't eerste goede werk voor dit yak in Duitschland. In 1769 ging hij op aandrang v. zijn
d. Afgebroken windhalm (Apera interrupta),
broader n. Kopenhagen, waar hij een aanstelbij Maastricht in bouwland gevonden, beeft
ling kreeg tot justitieraad en lid v. 't finantieeen lange, smalle, naar boven puntig toecollege. Na d: val zijns broeders werd hij door
loopende pluim en wordt slechts 2-4 dM. hoog.
Frederik d. Groote als Pruisisch onderdaan ' Struisvogel. d. Struisachtige vogels maopgeeischt en dien ten gevolge vrij n. zijn
ken een familie uit in d. orde der loopvogels
vaderland gelaten. Koning Frederik bood hem
(cursores). Doze orde kenmerkt zich door lange
d. nog open plaats a. d. academie to Liegnitz
en stevige pooten, naakt tot boven d. knie.
aan, die STRUENSEE echter v. d. hand woes, om
met twee of drie teenen, en door zwakke
zich op zijn landgoed bij Haynau, in Silezie,
vleugels, die weinig of in 't geheel niet tot
geheel vrij a. d. beoefening der wetenschappen
vliegen geschikt zijn. Tot daze orde behooren
to kunnen overgeven. Hier gaf hij Pinto's
in d. eerste plaats d. Afrikaansche en d.
„Staatswirthschaftliche Aufsatze" (1776) uit,
Amerikaansche struisvogels en d. casuaris of
die later vermeerderd (1800, 3 dln) verschenen;
omen (zie Casuaris).
voorts „Beschreibung der Handlung der vord. Afrikaansche struisvogel (Struthio camelus
nehmsten europaischen Staate", welke door
L.), d. grootste onder d. levende vogels, is d.
Sinapius voltooid werd. In 1782 als oppereenige, die slechts twee teenen heeft a. iedefinantieraad en directeur v. d. zeehandel n.
ren poot; d. buitenste teen mist d. nagel. Hij
Berlijn geroepen, muntte hij in die betrekis 2 M. hoog, nl. tot op d. schedel, wanneer
kingen uit door juiste inzichten en buitenhij d. langen hats niet uitrekt, maar een ongegewonen dienstijver; hij hief d. handel op ! dwongen houding heeft. d. Man is paarsach-
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tig zwart v. veeren met rooden, kalen hals
en met prachtige pluimen v. groote sierlijke
witte veeren a. d. vleugels en d. staart; 't
Ain deze veeren, die men in d. handel kent
onder d. naam struisveeren. d. Hen is eenvoudig grijs v. gevederte. d. Vleugels, to
zwak voor d. vlucht, ondersteunen 't lichaam
onder 't loopen. d. Struisvogels levee in troepen
in d. woestijnen of groote vlakten v. Afrika,
't meest in gezelschap v. zebra's. Htj is beroemd om zijn snellen loop, welke dien v. 't
paard overtreft of ten minste evenaart. Zijn

voedsel bestaat in kruiden, voornamelijk gras,
doch in gevangen staat eet hij ook brood en
verslindt htj allerlei zaken, zelfs onverteerbare.
d. Paring heeft plaats in Aug.; daarna blijven vier of vijf paren bij elk.; d. hennen leggen Naar eieren in 'tzelfde nest, dat eigenl.
slechts een holte in d. grond is, groot genoeg
om 80 eieren te bevatten. 't Ei is zeer groot
en geelachtig wit en heeft een harde, meestal
eenigszins ruwe schaal. Rondom 't nest worden nog eenige eieren gelegd, die later door
d. haan opengebroken worden tot voedsel
voor d. kuikens. 's Nachts broedt d. haan en
overdag d. hen, zoo zij 't nest niet eenvoudig a. d. zonnewarmte overlaat. 't Broeden
duurt 90 dagen; d. kuikens loopen spoedig
rond en volgen d. ouders. Jonge struisvogels
kunnen gemakkelijk tam gemaakt worden.
d. Amerikaansche struisvogel of nandoe
(Strutio rhea L.), welke d. pampa's v. ZuidAmerika bewoont, is veel kleiner (slechts 1 1,3
M.toadscheil)nmrjkv.gevederte; d. kleur daarvan is grijs met bruine
wolked en vlekken; d. sierlijke pluimen a. d.
vleugels en d. staart ontbreken hem. Hij heeft
drie teenen a. &ken voet. Deze struisvogel
leeft v. graan zoowel als v. grasplanten; men
ziet hen vereenigd in troepen v. 30 individuen.
Men brengt tot deze orde ook d. beenderen
v. uitgestorven vogels v. ongeveer 3 M. hoogte,
welke op Nieuw-Zeeland aangetroffen zijn.

Striimpel/ (LUDWIG ADOLF), een Duitsch
philosoof en paedagoog, geb. 23 Juni 1812 to

Schoppenstedt, in Brunswijk, v. 1845—'70 professor to Dorpat, sedert 1872 to Leipzig. Ztjn
voorn. werk is „Geschichte der Philosophie
der Griechen" (2 dln, 1854—'Gl); voorts gaf
hij in 't licht „Erlauterungen zu Herbarts
Philosophie" (1&34), „Die Padagogik Kants,
Fichtes, Herbarts" (1843), „Die Vorschulo
der Ethik" (1845), „Erziehungsfragen" (1869),
„Grundrisz der Psychologie" (1884), ,Einleitung
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in die Philosophie vom Standpunkte det Geschichte der Philosophie" (1887) e. a. werken.
Struve (FRIEDRICH ADOLF AUGUST), bekend
wegens zijn kunstmatige bereiding v. minerale wateren, werd 9 Mei 1781 to Neustadt
(bij Stolpen) geb. en bezocht in 1799 d. hoogeschool to Leipzig en in 1800 die to Halle,
waar hij twee jaren later d. doctoralen graad
in d. medicijnen verwierf. Na zich eenigen
tijd to Weenen to hebben opgehouden, zette
hij zich in 1803 in zijn geboortestad ale geneesheer neder; htJ nam na d. dood z(jns
waders in 1805 diens prakttjk over, doch verwisselde die nog in 'tzelfde jaar wegens z(jn
zwakke gezondheid met een chemischen 'workkring in d. Salomons-apotheek to Dresden, die
hip door aankoop verkregen had. Een ongelukkige proefneming met 't toen nog niet genoeg bekende blauwzuur bezorgde hem een
gevaarltjke ziekte, die horn ertoe noopte bU
berhaling d. bronwateren to 'Carlsbad en Mari6nbad te gebruiken, wier gunstige uitwerking hem op 't denkbeeld bracht, minerals
wateren op kunstmatige wljze to verkrtigen.

Nadat hij zich gedurende 10 jaren hierop had

toegelegd, gelukte 't hem.

STRUVE ondernam,
om zelf mineraalwater-fabrieken tot stand to
brengen, verscheidene reizen; htj bleef echter
ltjdende en stierf, gedurende een toevallig
verblijf to Berltjn, 29 Sept. 1840. Hij schreef:
Ueber Nachbildung der natilrlichen Heilquellen" (1821—'26).

Struve

(FRIEDRICH GEORGE WILHELM VON),

geb. to Altona 15 Apr. 1793, legde zich a. d.
hoogeschool to Dorpat eerst op d.letterkunde
toe, maar ging weldra over tot die wetenschap, welke hij door een menigte ontdekkingen en waarnemingen gedurende een lange
reeks v. jaren met zooveel tjver niet alleen
gediend, maar ook belangrijk vooruitgezet
heeft, — d. sterrenkunde. In 1813 benoemd tot.
observator bij, in 1817 tot directeur v. d.
sterrenwacht to Dorpat, maakte hij vooral d.
dubbele sterren, tot op dien tijd btjna alleen
door W. Herschel waargenomen, tot d. voorwerpen v. ztjn onderzoek, waarvan hij d.
komsten bekend maakte in verscheidene wen
ken, voor d. wetenschap v. onschatbare waarde
door d. juistheid der plaatsbepaling v. vaste
sterren en d. nauwkeurigheid, met welke d.
waarnemingen verricht zijn; van die werken
noemen wij „Observationes Dorpatenses" (1817
t. 1839,8 dln), „Catalogus novus stellarum duplicium" (1827), „Stellarum duplicium mensurae
micrometricae" (1837) on „Stellarum fixarum,
inprimis compositarum, positiones mediae"
(1832). Groote diensten bewees hem daarbij d.
groote refractor v. Fraunhofer. Ten gevolge
v. een door STRUVE met keizer Nicolaas v.
Rusland gehouden gesprek werd 't plan ontworpen tot 't stichten eener sterrenwacht op
d. heuvel Pulkowa bij s. Petersburg (zie Pulkowa), v. welke STRUVE in 1839 't bestuur aanvaardde, v. welke hij een „Description" uitgaf (1845) on .velke onder zijn zorg voorzien
werd v. een sterrenkundige boekerij, wier catalogue hij ook in 't licht zond (1845). In zijn
„Etudes d'astronomie stellaire" (1847) gaf hij

d. uitkomsten v. een menigte waarnemingen,
die hij op d. Pulkowa verrichtte. Zijn graadmetingen in Upland en d. Russische provincien langs d. Oostzee, later tot a. d. Donau
voortgezet tot over een boog v. 25° 20', bezitten een onschatbare waarde, niet alleen een
onmiddellijke voor d. plaatsbepalingen en d.
kennis der grootte on gedaante v. d. aarde,
maar ook een zijdelingsche, omdat sun uitvoerig werk over d. graadmetingen in d.
Oostzee-provincien (1831, 2 eln) uitvoerige en
nauwkeurige berichten aangaande d. samenstolling en 't gebruik v. draagbare werktuigen
bevat. Bovendien hield STRUVE zich nog met

velerlei andere belangrtike onderzoekingen
bezig, waarbij htj is geholien door zijn zoon,
Otto Willem, die hem een reeks v. jaren op d.
Pulkowa ter zijde stond en die ztjn vader, toen
deze 23 Nov. 1861 overl., ale directeur der
sterrenwacht is opgevolgd. Deze zoon is redactour v. d. „Observations de Poulkowa" (in 1869
opgericht).
Struve (GUSTAV VON), een Duitsch yolksmenner en schrUver, geb. 11 Oct. 1805 in Lijfland. A anvankelijk was hij in Oldenburgschen
staatsdienst werkzaam; vervolgens was hij
advocaat to Mannheim on tevens werkzaam
op 't gebied der journalistiek. In 1848 stelde
hij zich a. 't hoof,' der volksbewegingen; met
Hecker trachtte htj in Apr. v. la jaar v.
Constanz wit een republikeinschen opstand to
verwekken; toen deze poging mislukt was,
nam h1J d. wijk n. Bazel. 21 Sept. 1848 deed
htj met andere vluchtelingen biJ L0rrach eon
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inval in Badensch gebied, doch na d. nederlaag bij Stauffen (24 Sept.) werd hij gevangen
genomen en 28 Mrt 1849 tot acht jaar tuchthuisstrat veroordeeld. Door d. Mei-opstand in
Baden bevrijd, werd hij wederom 't hoofd der
republikeinsche partij. In 1830 ging hij n.
Engeland en in 1851, bij verstek ter dood veroordeeld, n. Amerika, v. waar hij eerst in
1863 n. Europa terugkeerde. Hij oven. 21 Aug.
1870 te Weenen. Van zijn geschiften noemen
wij : „Handbuch der Phrenologie" (1845),
„Grundzage der Staatswissenschaft" (4 dln,
1847), „Geschichte der drei Volkserhebungen
in Baden" (1849), „Allgemeine Weltgeschichte"
(6 dln, 7e dr. 1864—'66) en „ZwOlf Streiter der
Revolution" (1867). — Zijn echtgenoote, AMALIE DEISAR, oven. Febr. 1832 op 't Staten Island,
schreef „Erinnerungen aus den badischen
Freiheitskampfen" (1850) en „Historische Zeitbilder" (3 dln, 1850).
Struviet is een rhombisch kristalliseerend,
kleurloos, geel of lichtbruin mineraal, dat iets
minder hard is dan gips, 't soort. gew. 1,66
a 1,75 heeft, uit een water bevattend phosphaat v. ammonium en magnesium bestaat
en o. a. gevonden wordt te Hamburg (onder
d. Nicolaikerk), te Dresden (in eon kazerne),
te Brunswijk, bij Ballarat (in AustraliO en a.
d. kusten v. Afrika (in guano).
Strychnine (0 2 , H.22 N 2 0,2 ) is d. naam v.
een alkaloide met zeer vergiftige eigenschappen. Zij komt voor in d. zoogenoemde braaknoten of kraanoogen, d. zaden v. d. kraanoogenboom (Strychnos nux romica), in d. Ignatiusboonen, d. zaden eener kruipende plant
(Strychnos Ignatii), in d. wortels v. Strychnos
colubrina en in eenige andere planten v. 'tzelfde
geslacht. Zij is in doze vergezeld v. een ander
alkaloide, d. brucine, en gebonden a. een weinig
bekend zuur (acidum igasuricum). Men bereidt
d. strychnine gewoonlijk uit kraanoogen, die
men tot een grof poeder brengt en met seer
verdund zwavelzuur herhaaldelijk uittrekt.
't Vocht wordt stork ingedampt en met
btjtende kalk behandeld. 't Neerslag, dat d.
strychnine en brucine bevat, wordt met alcohol uitgekookt en d. oplossing ingedampt. d.
strychnine kristalliseert 't eerst en wel in
vierzijdige zuilen, die in water en alcohol
bijna niet, in kokenden wijngeest daarentegen
tamelijk oplosbaar zijn.
d. Strychnine bezit een zeer onaangenamen
bitteren smaak en is evenals haar zouten een
der vreeselijkste vergiften, die bekend zijn.
Zoowel onmiddelltjk in 't bloed gebracht als
doorgeslikt, veroorzaken reeds een paar grein
hevige krampachtige samentrekkingen, voornamelijk v. d. rugspieren, verschtjnselen, die
gewoonlijk spoedig door d. dood gevolgd worden. Als tegengift worden looizuur en bij gebroke v. dien sterke aftreksels v. thee aanbevolen, maar geneeskundige hulp komt
meestal te laat. In zeer geringe hoeveelheden
zijn d. zouten v. strychnine niet zonder gevolg
aangewend tegen verlammingen.
d. Strychine is, zelfs in zeer geringe hoeveelheden, gemakkelijk to herkennen a. twee
eigenschappen. Vooreerst ontstaat door toevoeging v. kaliumchromaat en daarna v. wat
stark zwavelzuur eerst een prachtig paarsblau we en daarna een roode kleur en ten
tweede brengen lood-peroxyde en stork zwavelzuur, dat een spoor salpeterzuur bevat, een
donkerblauwe verkleuring to weeg, die vex'•
volgens in paarsrood overgaat.
Stryj of Stry, een stad in 't Oostenrijksche
koninkrijk Galici6, a. d. gelijknamige rivier,
met 18 000 inw. (v. wie ongeveer d. helit Joden).
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Stthaula is een ster v. d. 3e grootte in
't sterrenbeeld d. Schorpioen, door Bayer met
I aangeduid. Rechte klimming: 260° 41'. Zui
der-declinatie: 36° 59'.
Stuart is d. naam eener Schotsche familie,
welke gedurende meer dan drie eeuwen, eerst
alleen in Schotland, daarna ook in Engeland
d. koninklijke waardigheid bezat. Zij ontleende
dien naam a. d. waardigheid v. rtjkshofmeester, STEWARD of STUART, welke haar
laden reeds sedert d. 12e eeuw a.'t Schotsche
hof erfelijk bezaten. Toen WALTER STUART in
1314 met Marjoria, een dochter v. Robert
Bruce, huwde, was er reeds bepaald, dat d.
kroon v. Schotland, na 't uitsterven der
mannelijke nakomelingen v. koning Robert
en diens brooder Eduard, op d.nakome!ingen
v. Marjoria zou overgaan. 't Geval deed zich
reeds voor in 1370, toen Roberts zoon David
II zonder zonen stierf. In dat jaar beklom d.
zoon v. d. genoemden Walter, onder d. naam
Robert II, d. Schotschen troon, met welke
gebeurtenis d. dynastie der STUART'S een aanyang neemt. Voor eenige bijzonderheden
nopens d. laden v, dat geslacht gedurende
hun regeering over Schotland kunnen wij
naar 't art. Schotland verwijzen.
d. Dood v. koningin Elizabeth, in 1603,
baande d. Schotschen koning Jacob VI, wiens
voorvader Jacob IV met Margaretha, een
dochter v. Hendrik VII v. Engeland, gehuwd
was, d. weg tot d. Engelschen troon, dien hij
onder d. naam Jacob I beklom. Hij werd in
1625 opgevolgd door Karel I, die in oorlog
geraakte met zijn parlement, daarbij 't onderspit delfde en in 1649 to London onthoofd
werd. Op dat oogenblik bezat 't geslacht
STUART twee wettige takken : d. een bestond
uit d. kinderen v. Karel I, d. andere uit
't geslacht zijner zuster Elizabeth, die met
Frederik, keurvorst v. d. Palts, d. verdreven
koning v. Bohemen, gehuwd was.
Karel I liet bij ztjn dood vier kinderen na:
Karel, Jacob, Maria on Henrietta. d. Eene
dochter was gehuwd met d. stadhouder Willem II en word d. moeder v. Willem III; d.
andere dochter huwde met d. hertog v. Orleans
en werd moeder v. twee dochters, v. welke
d. eene verloofd werd met Karel II v. Spanje,
d. andere met d. hertog v. Savoye. die later
tot koning v. Sardinia werd verheven. d.
Oudste zoon v. Karel I werd in 1660 hersteld
en regeerde tot 1685, in welk jaar hij zonder
wettige kinderen oven. en opgevolgd word
door zijn broeder Jacob II, vroeger hertog v.
York. Daze behoorde tot d. R.-Kath. kerk, doch
had bij zijn troonsbeklimming twee dochters,
Maria en Anna, die in d. Hervormde leer
waren opgevoed. Maria was gehuwd met
haar vollen neef, d. stadhouder Willem III,
Anna met prins George v. Denemarken. d.
Gunsten, die koning Jacob, in strijd met
d. test-act, a. ztjn geloofsgenooten bewees,
veroorzaakten een breuk tuss. hem en zijn
Protestantsche onderdanen, die zoo groot
werd, toen hem uit zijn tweed° huwelijk nog
een zoon, Jacob Eduard, gab. werd, dat d.
hulp v. 's konings schoonzoon Willem III
werd ingeroepen. Daze landde in Nov. 1688 te
Torbay, rukte tegen London op en word er
met zijn gemalin tot koning en koningin v.
Groot-Britannia uitgeroepen. Nadat Willem
III in 1702 kinderloos overl. was, werd hij
opgevolgd door Anna, die al haar kinderen
op jeugdigen leeftijd verloren had en in 1714
zonder nakomelingen oven.
't Geslacht STUART had op dat oogenblik
nog twee takken: een mannelijken, a. welks
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hoofd d. genoemde Jacob Eduard stond, en
een vrouweltiken, waartoe d. nakomelingen
v. Elizabeth en Frederik v. d. Palts behoorden.
d. Naam STUART leefde natuurltjk alleen in
d. eersten voort, zoodat wtj dien meer bepaald
moeten nagaan. Jacob II was in 1688 n.
Frankrijk gevlucht. .Hij had op dat tijdstip
eon zoon, Jacob Eduard, dien men in Engeland
vrij algemeen voor een ondergeschoven kind
hield (zie Pretendent), en kreeg daarna nog een
dochter, Maria Louise, die in 1760 ongehuwd
stierf. d. Verdreven koning overl. 16 Sept.
1701 to s. Germain, in Frankrijk, nadat Willem
III 12 Juni v. dat jaar in 't Engelsche parlement d. aanneming eener akte bewerkt had,
waarbij d. erfopvolging alleen in d. Protestantsche linie word vastgesteld en alle R.-Kath.
nakomelingen v. Jacob I v. d. troon werden
uitgesloten.
't Gevolg dier bepaling was, dat Willem III
in 1702 werd opgevolgd door Anna en deze
in 1714 door George, keurvorst v. Hannover,
die door zijn moeder v. Elizabeth en Frederik
v. d. Faits afstamde. Met hem kwam 't
Hannoversche huis op d. troon v. GrootBritannie, dat in d. vrouwelijke linie v. 't
geslacht STUART afstamde.
d. Eenige mannelijke nakomeling v. dat
aloude. geslacht was d. hierboven gemelde
pretendent, Jacob Eduard, die door zijn aanhangers als Jacob III erkend werd. Ztjn
pogingen, om zich v. d. Engelschen troon meester te makers, mislukten en htj stierf in 1766,
twee zonen nalatende. d. Oudste v. dozen,
Karel Eduard, deed in navolging v. zijn vader
verscheidene pogingen, om d. verloren troon
to herwinnen. Die v. 1745, waaraan Sir Walter
Scott d. stof voor zjjn roman „Waverley"
ontleende, werd door d. slag bij Culloden
geheel in zijn nadeel beslist. Karel Eduard,
die later onder d. naam „graaf v. Albany" in
Italie leefde, stierf er in 1788 zonder wettige
kinderen na te laten. d. Eenige wettige
nakomeling, die toen uit dien tats v. 't geslacht
STUART nog overbleef, was zijn broeder Hendrik Benedictus, die in d. geestelijken stand
was getreden en in 1747 d. kardinaalshoed
ontvangen had. Deze nam d. koningstitel
aan, vestigde zich, na d. verovering v. Italie
door d. Franschen, to Veneti6 en leefde er v.
een jaargeld, dat 't Engelsche hof hem had
toegelegd. 13 Juli 1807 stierf dezb laatste
wettige mannelijke- nakomeling v. 't geslacht
STUART to Frascati. HU had zijn rechten op
d. Britschen troon a. Karel Emanuel IV v.
Sardinio overgedragen. George IV list to
ztjner eere een gedenkteeken oprichten in d.
s. Pieterskerk to Rome. d. Familiepapieren,
welke hij bezat, werden door d. Britsche
regeering aangekocht en in 1847 uitgegeven,
onder d. titel ,Stuart papers". Er leven nog
vele familien in Engeland, Schotland en
Ierland, die zijdelings met 't geslacht STUART
verwant zijn of Wel uit onechte kinderen v.
verschill. laden v. dat stamhuis zijn voortgesproten.
Stuart (manTiNus) was in On leven
rtjks-historieschrtjver, secretaris der derde
klasse v. 't Koninkl. Nederl.Instituut,leeraar
btj d. Remonstrantsche gemeenten to Dokkum,
Utrecht en Amsterdam en lid v. onderscheidene genootschappen ter bevordering v.
godsdienst, wetenschap, letteren en kunst.
HQ word 4 Oct. 1765 to Rotterdam geb. en
over!. 22 Nov. 1826.
Onvermooid was STUART werkzaam voor al
wat edel en goed rnocht heeten en buitengewoon talrUk zijn zijn geschriften. Als ge-
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schiedschrijver heeft hij zich verdienstelijk
gemaakt door zijn „Romeinsche geschiedenis",
die v. 1794 tot 1810 in 30 deelen werd uitgegeven. In 'tzelfde jaar (1794) begon hij zijn vertaling v. Barthelemy's „Reize v. d. jongen Anacharsis door Griekenland", terwijI hij tevens,
met d. hoogl. Konijnenburg, d. „Tafereelen v.
d. staatsomwenteling in Frankrijk" bewerkte,
welk work echter door d. laatstgenoemde
alleen is. voltooid. In 1802 gaf htj, gezamenlijk
met J. Kuyper„d. Mensch zooals htj voorkomt op d. bekenCien aardbol" in 't licht, een
prachtwerk in 6 deelen, dat ook in 't hoogduitsch vertaald werd. Maar vooral heeft
STUART zich naam gemaakt door zijn „Jaarboeken v. 't koningrtjk der Nederlanden", in
1818 aangevangen en tot 1825 voortgezet, doch
na zijn dood, door een nalatigheid der regeering, niet vervolgd. Ook zijn „Vaderlandsche
historic", loopende over 't tijdperk v. 1752 tot
1784, bewees, dat STUART een buitengewone
kennis a. een bezadigd oordeel paarde en dat
't een wezenlijke erkentenis ztjner groote
verdiensten mocht heeten, dat koning Willem I hem tot 's lands historieschrijver benoemde.
Niet minder groot waren STUART'S verdiensten als kanselredenaar. Gedurende d. 33
jaren, dat hij te Amsterdam 't evangelic verkondigde, trok htj voortdurend talrijke scharen
toehoorders tot zich. Zijn stijl was krachtig,
zijn voordracht boeiend. Hij bezat d. gave
door zijn prediking zoowel d. geest to ontwikkelen als 't hart te heiligen. Na zijn dood
werden zijn „Nagelatene Leerredenen" in 6
dln uitgegeven. Groot was d. rouw, toen deze
als mensch, predikant en geleerde uitmuntende man over].
Stuart (JOHN MAC DONALL), een Engelsch
reiziger, geb. in 1818. Hij vergezelde v. 1844—'46
Stunt (zie dat art.) op diens tochten, reisde
daarna v. 1858—'59 door Zuid-Australia, waarvan hij zijn kennis aanmerkelijk vermeerderde, doorsneed v. 1860—'62 't vastland v.
Australia v. noord n. zuid en over]. 5 Juni
1866 te Nottingham Hill. Hij schreef „Journals of Stuart during the years 1858—'62"
(1864) en „Explorations in Australia" (2e dr.
1864). Naar hem werd een heuvelketen, die
hij in 1858 ontdekte, Stuart Range on een
gebergte Central Mount Stuart genoemd.
Stuart (MARTINUS COHEN), een Nederl. godgeleerde en letterkundige, 23 Jan. 1824 to
's-Gravenhage geb. en 12 Dec. 1878 to Utrecht
over!. Hij was achtereenvolgens Remonstrantsch predikant te Zevenhuizen, Alkmaar,
Utrecht on Rotterdam, waar hij in 1873 zijn
ontsiag uit d. dienst der Remonstr. Brooderschap nam. Behalve kanselredenen en vertalingen schreef hij : ,d. Verloren zoon" (1860),
„Gedenkboek der Evangelische Alliantie"
(1874), „Zes maanden in Amerika" (1875), benevens een aantal historische en bellettristiache opstellen in jaarboekjes on tijdschriften.
Stuart (ABRAHAM BENJAMIN COHEN), een
Nederl. beoefenaar der Javaansche taal- en
letterkunde, geb. to 's-Gravenhage 17 Mrt 1825
on over!. 6 Febr. 1876 to Batavia. Hij ,studeerde aanvankeltjk to Leiden in d. rechten,
doch begaf zich weldra naar d. Delftsche
academie, om zich onder Taco Roorda op d.
studio v. 't Javaansch toe to leggen. Na in
1846 't ambtenaarsexamen gedaan to hebben
vertrok htj in 'tzelfde jaar n. India en werd
121) daar in 1847 a. Winter en Wilkens toegevoegd, om met hen d. vertaling v. wetten in
't Arabisch on Javaansch to bezorgen. In
1854 vestigde hij zich to Soerakarta, ter voort-
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zetting zijner studien v. d. Javaansche en d.
Kawi-talen. Na eon tweejarig verlof in 't moederland keerde hij in 1862 n. Batavia terug,
waar hij voortaan zijn hoofdverblijf hield. Bij
een herhaald verblijf in Nederland ward hij
in 1875, een jaar vOOr zijn dood, door d. senaat
der Leidsche hoogeschool honoris causa tot
doctor in d. letteren benoemd. Behalve een
menigte bijdragen in 't „Tijdschrift voor Taal-,
Land- en Volkenkunde in iv ed.-India" schreef
hij o. a. d. volgende werken: „Geschiedenis
v. Baron Sakendher" (1851), „Brata-joeda",
een Indisch-Javaansch heldendicht (1860),
,,Multatuli on Jocrisse" (1874) en „Kawi-Oorkonden in facsimile (1876). Zie uitvoeriger 't
levensbericht, door prof. Kern in d. Hand. v.
d. Maatsch. der Ned. letterk. te Leiden gegeyen, jaarg. 1877.
Stubbs (wILLIAM), een Engelsch geschiedschrijver, geb. 21 Juni 1825 te Knaresborough,
sedert 1866 hoogl. to Oxford, sedert 1884 bisschop v. Chester. Zijn voorn. werken zijn:
„Constitutional history of England" (2e dr.
1875—'78) en „Lectures on study of mediaeval
and modern history" (1886).
Studer (BERNHARD), een Zwitsersch natuuronderzoeker, vooral als geoloog verdiensteltjk, geb. 21 Aug. 1794 to Buren a. d. Aar. Hij
vergezelde Leopold von Buch op diens Alpenreizen en onderzocht vervolgens in 't bijzonder d. Zwitsersche Alpen, ream . ook Italie,
Engeland, Schotland en Tirol. Van 1825—'73
hoogi. te Bern, overl. hij 2 Mei 1887 aldaar.
Zijn voorn. werken zijn d. „Carte geologique
de la Suisse" (1853), die hij met Arnold Escher
von der Lintli uitgaf, en d. „Geologie der
Schwyz" (2 dln, 1851—'53). — Zijn neef GOTTLIEB STUDER, geb. in 1804 to Bern, overl. 22
Dec. 1890 aldaar, was bibliothecaris in zijn
geboortestad en een der oprichters v. d. Zwitsersche Alpenclub. Hij schreef „Berg- and
Gletscherfahrten" (met Ulrich von Weilenmann, 2 dln, 1859—'63) en „Veber Eis and
Schnee" (4 dln, 1869—'83).
Stuerbout (DIRK), een der voortreffelijkste
meesters uit d. Nederlandsche school uit d.
tweede heift der 15e eeuw, wordt bier door
ons vermeld, ofschoon 't uit d. jengste onderzoekingen (met name v. d. Leuvenschen archivaris v. Even, in zijn work „Thierry Bouts,
dit Stuerbout", etc. 1861) gebleken is, dat zijn
naam DIRK BOUTS was on dat d. naam STUERBOUT hem alleen gegeven is uit verwarring
met een tijd- on stadgenoot (Leuvonaar), die
dozen naam droeg en een geheel ander man
was, een schilder v. decoratieve werken, maar
wiens persoon on naam dikwijls met d. zijne
zijn verwisseld. d. Naam DIRK V. HAARLEM komt
hem echter onbetwistbaar toe, aangezien hij
geboortig was uit die stad, waar hij behoorde
tot d. groep kunstenaars, die daar bijna een
school uitmaakten. DIRK BOUTS schijnt in aanraking gekomen to zijn met Jan v. Eyck,
ttjdens daze, in 't gevolg v. Jan v. Beieren,
d. noordelijke Nederlanden bezocht. Met vrij
veel zekerheid stelt men zijn geboortejaar
thans in 1391. Van zijn verblijf en zijn work
te Haarlem is weinig moor bekend dan wat
Karel v. Mander vermeldt, nl. dat hij in d.
Kruisstraat woonde in een huis, welks gevol
met gebeeldhouwde koppen versierd was. Uit
een gevonden commentaar op Guicciardini
schijnt men to mogen opmaken, dat Dirk v.
Haarlem voor 't regulierenklooster aldaar d.
historie v. s. Bavo, patroon v. Haarlem, schilderde, met een gezicht op d. omstreken v.
Haarlem on 't huis te Kleef tot achtergrond.
Hij wordt trouwens door Molanus d. uit-
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vinder v, 't landschapschilderen genoemd, in
overeenstemming met v. Mander, die dezelfde
ear toekent a. d. Haarlemsche school.
Eerst op lateren leeftijd schijnt hij zich n.
d. zuidelijke Nederlanden en wel n. Leuven
to hebben begeven, waar hij 't grootste deel
zijns levens doorbracht. K. v. Mander vermeldt v. hem een altaarstuk met 't borstbeeld des Heilands in 't midden en die v. d.
apostelen Petrus on Paulus op d. deuren of
vleugels, 'twelk hij in 1462 to Leuven moat
vervaardigd hebben voor Jan Gerritsz. Buitenweg to Leiden.
K. v. Mander noch d. andere biographen
maken echter gewag v. d. voorname werken
uit 't laatst v. 's meesters leven, op welke
eigenlijk d. rang berust, dien Bouts in d.
Nederlandsche school inneemt. Twee daarvan
zijn door hem voor d. broederschap v. 't heilige
sacrament in d. s. Pieterskerk to Leuven geschilderd. Zij stellen voor „d. Marteling v. s.
Erasmus" en „'t Avondmaal". Op d. zijvleugels v. 't eerstgenoemde stuk zijn d. „H.
Hieronymus" en d. „H. Bernardus" voorgesteld; op die v. 't tweede, welke zich in 't
museum to Berlijn on in d. pinakotheek to
Munchen bevinden, „d. Eerste paaselaviering"
en „Elias in d. woestijn". Daarna schilderde
hij voor d. magistraat v. Leuven een „Laatste
oordeel", welke schildertj verdwenen schijnt
to zijn, en d. twee stukken, walker onderwerp
a. een oude kroniek v. Leuven, „d. gulden
legende". zijn ontleend. Op 't eene veroordeelt
keizer Otto een graaf, die door d. keizerin
was aangeklaagd. Hij wordt door zijn vrouw
op d. gerechtsplaats vergezeld; een menigte
yolk is tegenwoordig en over d. muur v. d.
burcht zien d. keizer on d. keizerin op d.
strafoefening neer. Op d. voorgrond reikt d.
beul 't hoofd des graven a. zijn ongelukkige
geinalin. Op 't tweede stuk ziet men daze
vrouw met 't hoofd staan voor d. op zijn
troon gezeten keizer, d. onschuld v. haar
man betoogende on een gloeiend ijzer in d.
hand houdende. d. Keizer, overtuigd v. zijn
overhaast oordeel, laat zijn gernalin verbranden. Daze episode is op d. achtergrond voorgesteld. Doze schilderijen werden door Dirk
Bouts v. 1470—'75 vervaardigd. Tot 1826 bevonden zij zich op 't stadhuis to Leuven en
zij werden in dat jaar voor f 10 000 door d.
stedelijke regeering a. d. toenmaligen prins
v. Oranje verkocht. Later versierden zij d.
galerij v. koning Willem 1I en thans bevinden zij zich in 't museum to Brussel, waarvoor zij in 1861 voor 28 000 fr. door d. Belgische regeering v. d. koninkl. erfgenamen
werden aangekocht.
Passavant, Waagen e. a. noemen nog eenige
schilderijen, welke zij a. D. Bouts toeschrijven. Daartoe behooren twee vleugeldeuren
in 't museum to Napels, koning Robert v.
Sicilia on Karel, hertog v. Calabria, voorstellende, welke echter evenmin als d. „Arneming v. 't Rruis" in 't museum te Brussel
of d. hem toegeschreven schilderij in d. kerk
to Dantzig 0. a. voor zijn work kunnen gehouden worden. Meer waarschijnitjkheid bestaat daaromtrent voor „De Sybille v. Tibur,
a. keizer Augustus d. geboorte des Heilands
voorspellende" in d. collectie Brentano to
Frankfort, „d. H. Maagd en 't kind" in 't museum v. Antwerpen (coll. Ertborn), d. „Govangenneming" en 't „Ecce Homo" to Munchen
on to Neurenberg, „d. Kroning der H. Maagd"
in 't museum to Weenen. „Johannes de Dooper"
bij Zanoli te Keulen, „d. Marteldood v. S. Hippolytus" in d. kerk des Verlossers to Brugge
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acht kleine paneelen met tafereelen uit 't leven
der „H. Ursula", met andere tafereelen op d.
buitenzijde, in 't klooster der zwarte zusters
te Brugge en d. „Begratenis v. een heiligen bisschop", toebehoorende a. sir Ch. Eatlakes te
Londen. Nog werden door Nagler e. a. a. D.
Bouts toegeschreven een voorstelling v. „Jakob
en Rachel" en een andere v. „Jozef door zijn
broeders verkocht", die in 1863 bij Heberle to
Keulen werden verkocht.
Uit een en ander blijkt, dat Dirk Bouts een
schilder was, die zonder nu juist d. hoogte v.
v. Eyck of Memmelink bereikt to hebben,
toch een hooge plaats onder d. kunstenaars
v. zijn tijd inneemt.
Stuers

(HUBERT JOSEPH 7EAN LAMBERT,

ridder DE), een Nederl. krijgsman on schrijver,
16 Nov. 1788 to Roermond geb. en 13 April 1861
to Maastricht over!. Na als vrijwilliger in 't
Fransche leger gediend te hebben, vertrok hij
in 1817 als luitenant-kolonel n. Oost-Indi6; hij
ward vier jaar later commandant der Molukken
en nog in 'tzelfde jaar adjudant v. d. gouverneur-generaal. In 1822 voerde hij 't bevel over
d. expeditie tegen d. Chineezen op Borneo,
't volgend jaar herstelde hij d. rust op Celebes
en v. 1824—'29 was hij militair commandant
en resident v. Padang en onderhoorigheden.
Van 1831-38 was hij generaal on commandant
v. 't Indische leger en sedert woonde hij ambteloos to Maastricht. Van an geschriften noemen „d. Vestiging en uitbreiding der
Nederlanden ter Westkust v. Sumatra" (2 dln,
1849—'50) en „d. Expeditie tegen Tanette en
Soepa in 1824" (1854).
Stuers ( jhr. VICTOR EUGENE LOU IS DE), een
Nederl. kunstkenner, 20 Oct. 1843 to Maastricht
geb. Hij studeerde en promoveerde to Leiden
in d. rechten en vestigde zich als advocaat to
's-Gravenhage. Reeds als student toonde hij
een meer dan gewone belangstelling in d. bouwen kunstwerken v. ons land uit vroegeren en
lateren tijd, waarover hij verschill. artikelen in
meer dan een tijdschrift 't licht deed zien.ZUn
dissertatie was gewijd a. een staatsrechterlijk
onderwerp, „Over d. verhouding v. d. yolksvertegenwoordiger tot zone kiezers" (1869), met
welk proefschrift hij reeds vroeger d. gouden
medaille had behaald bij d. beantwoording
eener prijsvraag, door d. Groninger hoogeschool uitgeschreven. Toen . in Mrt 1874 een
Rijkscommissie v. adviseurs voor d. monumenten voor geschiedenis en kunst in 't leven word
geroepen, zag men in VICTOR DE STUERS d.aangewezen man, om als haar secretaris op to
treden, en, toen 1 Juli 1875 a. 't ministerie v.
Binnenlandsche Zaken een afzonderlijke afdeeling voor kunsten en wetenschappen (welker belangen vroeger bij d. afdeeling onderwijs behandeld werden) word opgericht, stelde
men hem, met d. rang v. referendaris, als chef
over doze afdeeling aan. ln 1874 presideerde
hij d. internationale jury v. d. tentoonstelling
voor kunstnUverheid to Amsterdam, ten govolge waarvan d. RUksnormaalschool voor
teekenonderwUzers en d. Rijksschool voor
KunstnUverheid to Amsterdam werden opgericht.
Bovenal echter heeft DE STUERS gearbeid a.
d. reorganisatie v. 't archiefwezen in ons
land; 't behoud en d. restauratie v. geschiedkundige monumenten, d. stichting en aanvulling v. musea en bibliotheken, d. verspreiding en verbetering v. teeken- en kunstonderwUs, d. ontwikkeling v. d. schoone bouwkunst in een rationeele richting.
d. Voornaamste restauraties, waafin hij d.
hand heeft gehad, zijn die der volgende bouw-
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werden: d. kerken to Stedum, Franeker, Zwolle,
Kampen, Haarlem, Zutphen, Arnhem, Leiden
(Hooglandsche kerk), Den Haag, Den Bosch,
Geertruidenberg, Roermond, Maastricht (s. Servatius, O. L. Vrouwe on s. Jan) on Bolduc;
d. torens v. Breda, Hulst en Middelburg; d.
raadhuizen v. Venlo, Heusden, Sluis, Veere,
Den Haag, Franeker, Woerden, Oudewater; d.
kasteelen to Muiden, Medemblik, Wijk-14Duurstede on HaarzuMen; 't auditorium der
Academie to Utrecht; d. Kronenburgertoren
to Nijmegen; de ....poort to Maastricht; d.
Kanselarij to Leeuwarden; d. Oosterpoort to
Hoorn ; 't Prinsenhof to Delft; 't huis v. Maarten v. Rossum to Bommel en d. groote hofzaal
to 's-Hage.
Nieuw gevormd werden door hem 't museum
v. Nederl. oudheden, d. collectie teekeningen
v. oude meesters on d. verzameling pleisterafgietsels in 's Rijks museum to Amsterdam,
terwij1 nieuwe bouwwerken, als 't ministerie
v. justitie, 't Rijksmuseum,d.Gouvernementsgebouwen to Groningen on to Leeuwarden en
d. Archiefgebouwen to Groningen, Arnhem,
's-Hertogenbosch en Maastricht, mode getuigenis atleggen van zijn kunstzin.
Stufriren (JAN HENDRIK), een Nederl. godgeleerde en philosoof, 14 Mei 1801 to Amsterdam geb. Na a. 't athenaeum zijner geboortestad gestudeerd to hebben en a. d. hoogeschool
v. Leiden tot doctor in d. godgeleerdheid
bevorderd to zijn op een dissertate „De Theodosii Magni in rem Christianam meritis",
ward hij in 1840 predikant to Ilaalten on zes
jaar later hoogl. in d. wijsbegeerte a. d.Leidsche hoogeschool, welke betrekking hij aanvaardde met een oratie ,De eo quod in academia spectat studium pliilosophiae". STUFFKEN overl. 9 Mei 1881 to Arnhem.
Stuhlweiszenburg (Magyaarsch Szeleesfehervcir), een koniriklijke vrijstad in 't Hongaarsche gospanschap Weiszenburg. Zij is d.
zetel v. een bisschop, heeft een priester-seminarium, een Kath. gymnasium, drie kloosters
en 30000 inw. Men heeft er groote paardenmarkten on levendigen handel. — Stuhlweiszenburg, door Stephanus d. Heilige tot kroningstad verheven, was sedert dien tijd residentie
on begraafplaats der Hongaarsche koningen,
totdat honing Bela IV zijn zetel n. Ofen verplaatste. In 1543 kwam zij in d. handen der Turken on in 1601 weer a. d. Hongaren, die echter
in 't volgende jaar moesten wijken voor d.
Turken, in wier bezit d. stad tot 1688 bleef. —
't Gespanschap Stuhlweiszenburg beeft een
vruchtbaren bodem, is rijk a. wouden, graan,
ooft, wijn on tabak on heeft een bloeiende runder-, varkens- on paardenteelt on 210000inw.
(grootendeele Magyaarsch), op een oppervl. v.
76 vk. mijlen.
Stuiftneel (Pollen). 't Stuifrneel wordt
binnen in d. helmknop der planten gevormd
en is als haar bevruchtende stof te beschouwen,
zonder walker uitstorting of uitstrooiing op
d. stamper of 't vrouwelijke voortplantings
werktuig, in d. regel althans, geen rijpe zaden
to verwachten zijn. Omtrent d. wUze, waarop
dit plaats heeft, on d. middelen, welke daartoe bevordelijk zijn, raadplege men 't .art.

Bestuiving.

't Stuifmeel doet zich veelal voor als een
geel poeder, waarvan d. korreltjes, bU eenige
vergrooting waargenomen, als blaasjes zijn
to beschouwen, die een rondo of bUna rondo
gedaante hebben, bij sommige planten glad
en effen, btj andere met verschill. verhevenheden bezet zijn. Met water bevochtigd, zetten
daze bolletjes zich stork uit on zu verkrijgen
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dan een meer volkomen rondo gedaante. Bij d.
meeste planten zijn d. afzonderlijke korreltjes
vrij, bij andere weer tot klompjes vereenigd.
Van dit laatste vindt men voorbeelden bij d.
Orchicleae en Asclepiadeae. BU d. eerstgenoemde
vindt men in d. beide hokjes v. d. helmknop
een lichaampje, stuifmeelmassa (Massa Pollinis
s. Pollinium) geheeten, dat zich naar onderen
in een steeltje (Caudicula) versmalt en in een
knopje of schildvormig aanhangsel, banje
(tietinaculum), uitloopt, waardoor d. stuifmeelklomp op d. stempel wordt bevestigd. Bij d.
Asclepiadeaeverhouden doze stuifmeelklompjes
zich op een eigenaardige wijze. d. Stuifmeelklompjes nl., afkomstig v. denzelfden helmknop, blijven niet bij elk., maar een der klompjes vereenigt zich door middel v. een klierachtig lichaampje met een klompje v. d. volgenden meeldraad. Wat d. bouw v. 't stuffrneel betreft, nu eons bestaat dit eenvoudig
uit d. inhoud en een vliesje, dat dezen inhoud
omgeeft, zooals bij d. Waterplanten, meerendeels echter wordt dit vliesje nog door een
tweede omgeven, dat d. naam huidje (Cuticula)
draagt, in welk geval Fritsche a. d. stuifmeelkorrel onderscheidde: 't buitencliesje (C.
extima), 't binnenches.je (C. interim) en d. inhoud
(Fovilla). 't Buitenvliesje, nu eens glad, dan
weer met kleine verhevenheden bezet, heeft
altijd een of meer kring- of spleetvormige
openingen, waardoor 't binnenvliesje naar
buiten dringt, oni d. zoogen. blinds stuifmeelbuizen to vormen, zoodra 't stuifmeel door
't kleverige vocht v. d. stamper wordt uitgezet. (Zie ook Bevruch'ing der planten).
Stuipen (Convulsiones ; Eclampsia). Onder
dozen naam verstaat men clonische spiersamentrekkingen, welke algemeen of gedeeltelijk kunnen zijn en waarbij 't bewustzijn meer of minder opgeheven is. Van
<1. vroegste Wen of heeft men verschill.
soorten v. stuipen empirisch onderscheiden,
nl. stuipen bij kinderen (Eclampsia infantum),

stuipen bij zeeangere en barende vrouwen (Ecl.

gravidarum et parturientium) on stuipen ten
gevolge v. vergiftiging, voornamelijk door loodvergiftiging (Ed. saturnina).

d. Stuipen bij kinderen spelen v. oudsher
een groote rol in d. kinderpraktijk. Zij zijn
leeken goed bekend; vandaar dat men er
-eon aantal namen a. gegoven heeft. d. Groeituipen, binnenstuipen en termijntjes zijn
populaire benamingen voor een en dezeltde
kwaal.
Wat d. leeftijd betreft, waarin zich d. stuipen 't vaakst vertoonen, is d. vroege kindsheid tot na d. eersto dentitio d. 't meest gewone; evenwel krijgen ook nog oudere, die er
vroeger reeds a. geleden hadden, soms stuipen bij 't begin v. acute huiduitslagen, zelfs
bij keelontsteking of bij een eenvoudige overlading der maag. d. Lichtere gedeeltelijke trek kingen houden meestal eenige dagen aan en
komen inzonderheid bij zeer kleine kinderen
voor, ten gevolge v. stoornissen in d. spijsvertering; d. algemeene stuipen zijn natuurlijk niet aanhoudend, maar d. geheele aan.doening is met een enkelen aanval geeindigd
of tuss. d. afzonderlijke aanvallen verloopt
een langere of kortere tUd.
d. Lichtere vorm, zooals 1 -AU gewoonlUk bij
kinderen onder 't jaar wordt waargenomen,
wordt door d. volgende verschUnselen gekenmerkt. 't Kind slaapt met half gesloten oogen
en naar boven gerichte oogappels, zoodat
men tuss. d. ooglidspleet alleen d. witte
sAerotica ziet. d. Aangezichtsspieren trekken
zich in d. slaap veelvuldig samen, waardoor
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't kind d. schijn kan hebben v. to lachen (risus
sardonicus). d. Ademhaling geschiedt snel on
onregelmatig, nu eons oppervlakkig, dan eens
met diepe zuchten ; d. ledernaten hebben lichte
trekkingen, d. handjes zijn tot vuisten gebald
met riaar binnen geslagen duimen en d. beenen met uitgestrekte teenen tegen d. buik
opgetrokken. Uit zulk eon onrustigen slaap
nu ontwaken d. kinderen verschrikt, weenende of kermende en zij zoeken, ingebakerd
zUnde, door stampen met d. beenen hun onbehaaglijk gevoel to kennen to geven. Na
eenige winden en een rijkelijke groene, slijmerige, k waltjk riekende outlasting of na
braking komt in d. regel rust on een algemeen zweet to voorschijn, doch d. nachtrust
keert in d. meeste gevallen voor dezen nacht
niet weer. Deze toestand kan eenige dagen
duren en zich dagelijks meermalen met korte
tusschenpoozen herhalen, waarbij d. kinderen
meestal koortsig zijn en verrnageren.
d. Hoviger vorm, d. werkelijke eclampsia
infantum, openbaart zich onder d. volgende
verscliijnselen. Daze vertoont zich in d. regel
niet aanstonds in voile hevigheid, doch wordt
meestal door 't boschreven ziektebeeld voorafgegaan. Plotseling krijgen d. kinderen daarna
zoowol in d. slaap als in wakenden toestand
een aanval, die, op zichzelf beschouwd, v. een
aanval v. vallende ziekte niet is to onderscheiden. Zij verliezen op eons volkomen 't bewustzijn, d. blik wordt strak, soms beginnen
zij school to zien of d. oogappels rollen onbestemd in 't rond. d. Aangezichtsspieren
worden vertrokken. Aan d. kaken komen
happende, kauwende bewegingen voor, vergezeld v. tandenknarsen. d. blikbewegingen
zijn onvolledig. d. Stuipen strekken zich tot
bijna alle spieren uit, waarbij d. rugspieren
tonisch zijn samengetrokken, terwijl a. d.
ledematan stootende, slaande, draaiende bewegingen voorkomen. d. Ademhaling wordt
onregelmatig en kan door kramp v. d. stemspleet volkomen ophouden; d. bloodsomloop
wordt gestoord, 't hart strekt zich zeer snel,
doch onrythmisch samen. d. Stoolgang on d.
urine worden vaak onwillekeurig outlast. d.
Mond wordt soms door bloedig schuim bedekt ten gevolge v. kwetsing v. d. tong of
't mondslUmvlies. d. Temperatuur der huid
is a. d. romp normaal, a. d. ledematen vermindard;' d. gevoeligheid der huid is geheel
opgeheven. d. Duur v. een aanval, waaraan
dikwUls sommige dozer verschijnselen ontbroken, zonder dat daarom d. aanval lichter
zou moeten genoemd worden, duurt v. eenige
seconden tot hoogstens eenige minuten,
waarna d. kinderen half comateus on verslapt
blijven liggen; er doen zich hersenverschijnselen voor, d. eetlust is verdwenen, zoodat
zuigelingen niet eons d. hun aangeboden borst
nemen. d. Oorzaken, welke tot stuipen bij
kinderen aanleiding geven, zijn of in d. hersenen gelegen (idiopathische stuipen) Of in een
ander orgaan on vandaar op d. hersenen teruggekaatst (deuteropathische stuipen). Tot d. eerste
soort brengt men die, welke op een worktuigelijke drukking v. 't hoofd tijdens d. geboorte berusten of afhangen v. ontleedkundig aanwijsbare veranderingen in d. hersenen,
vooral tuberculose, of v. rechtstreeks op d.
hersenen werkende middelen, zooals spirituosa
on narcotica. Verder geven groote schrik,
angst en bij oudere kinderen overspanning
v. geest aanleiding tot stuipen. d. Deuteropathische stuipen komen verreweg 't meest voor;
zij worden veroorzaakt door prikkeling v.
darmkanaal (o. a. door terughouding v.
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't meconium , verkeerde voeding, indigesties en
wormen) of v. 't mondslijmvlies btj 't doorbroken der tanden. BU 't uitbreken v. acute,
koortsige ziekten, vooral huiduitslagen, en
na eon spoedige genezing v. zeer vochtige
huiduitslagen zUn stuipen geen zeldzaamheid.
d. Behandeling hangt of v. d. oorzaken en
moat a. d. geneesheer overgelaten wordon.
Intusschen zorge men ervoor, dat als eerste
hulp alle knellende banden en kleedingstukken verwijderd worden en dat 't kind zich
niet kunne kwetsen. Men plaatse 't dus ontkleed, 't hoofd eenigszins verheven, op een
groot bed en trachtte door 't aangezicht en
d. ontbloote borst met koud water to besprenkelen diepe inademingen tot stand to
brengen, waardoor ten minste 't gevaar voor
verstikking vermindert. Men legge voorts
mostaardpappen, bij zeer kleine kindereda
zuurdeesem, a. d. kuiten en kuude compressen op 't hoofd.
Wat d. stuipen bij zwangeren en barenden
betreft, deze brengen niet alleen 't leven v.
't kind, maar ook dat v. d. moeder in gevaar.
Gelukkig komen zU betrekkelijk zeldzaam voor,
gemiddeld oenmaal onder 500 geboorten. Zij
treden bijna nooit voor d. zesde maand in,
broken 't menigvuldigst Wens d. baring uit
en worden vooral bij voor 't eerst barende
vrouwen waargenomen. Omtrent d. eigenlijke
oorzaak v. deze ziekte meende men vroeger
tot een holder inzicht gekomen to zijn, toen
men gevonden had en 't zich v. vele kanten
bevestigde, dat zij alleen bij lUderessen a.
morbus Brightii (zie Bright) werd aangetroffen.
Men meende hieruit 't recht to ontleenen d.
eclampsie v. zwangeren en barenden voor een
verschUnsel v. uraemie (zie Uraemie) to houden.
Later echter hebben zich Kiwisch, Krause,
Scanzoni en anderen tegen deze verklaring
gekant. d. Voornaamste verschUnselen, welke
deze ziekte kenmerken, zijn : bewusteloosheid,
tonische en clonische spiersamentrekkingen,
sterke blauwzucht, luide, rochelende adorn
baling, schuim op d. mond en zeer snelle
pole. Ten opzichte v. d. weeal on d. geheelen
gang der verlossingkomen in d. verschill.
gevallen vele afwijkingen voor. d. Kinderen
komen zeer dikwijls dood ter wereld.
d. Stuipen ten gevolge v. loodvergiftiging komen
zelden voor en wel alleen bij personen, die
reeds geruimen ttjd a. andere versbhUnselen
v. loodvergiftiging geleden hebben. d. Annvallen gelijken in d. vorm op die v. vallende
ziekte, zUn meestal heviger envolgen elkander
spoedig op (tot 30-maal op een dag). Zij veroorzaken in d. regel d. dood door stikking of beroerte. Komt onder een voorzichtige symptomatische behandeling genezing tot stand, dan
blUft er nog lang een geestelUke en lichamelUke afmatting, slaperigheid on zwakte over.
Soms volgen er verlammingsverschijnselen.
Stuiver is d. naam v. een muntstuk nit
't oude Nederl, muntstelsel, ter waarde v.
8 duiten (5 cent). Daze stuivers werden met
d. oude dubbeltjes en achtstuiverstukken
15 Febr. 1846 ingetrokken. Later kwamen d.
thans nog in omloop ztjnde stuivers voor hen
in d. plaats.
Stukadoorwerk of Stucco (Ital.) heeten d. versieringen, die door middel v. natte
gips of kalk a. plafonds, muren en kroonlOten v. kamers en huizen worden aangebracht. Reeds d. Grieken bezigden eon soort
stucco om hun niet v. warmer opgetrokken
gebouwen .te overtrekken en bouwden zelfs•
een geheelen tempo!, dien v. Zeus to Olympia,
op die wUze. 't EigenIgke stukadoorwerk,.als

STU.
versiering, was bij d. Ouden bekend onder d.
naam Albarium opus (bij Vitruvius Coronarium
opus). Menigvuldig was 't gebruik, dat d. Romeinen ervan maakten a. plafonds en muren,
meestal met kleuren on verguldsel. Later ging
d. kunst verloren on eerst Margitone, omstr.
1300, zou haar weer ontdekt hebben. Zij werd
tot volkomenheid gebracht door d. schilder
Nanni v. Udine, die ten tUde v. Rafael leefde
en v. wien nog d. dusgenaamde loges v.
Rafael in 't Vaticaan getuigeu. Ook d. Arabieren verstonden d. kunst op deze wijze
d. rijke versieringen hunner a. druipsteen
herinnerende gewelven to bewerken.
In Nederland on over 't algemeen in noordeltjk Europa werd d. kunst v. stukadoren
eerst tegen 't einde der 170 eeuw ingevoerd;
haar algemeene toepassing valt echter eerst
in d. 18e eeuw en ging maar al to vaak gepaard met plastisch-architectonischen wansmaak. In lateren tijd werd d. versiering in
terracotta haar mededingster.
d. Stukadoor gebruikt d. fijnste on blankste
gips en kalk, vermengd met eenig zand. Zij
wordt geheel week op d. plaats aangebracht,
waar men sieraden verlangt to maken, on
wordt weldra hard en taai genoeg om haar
met d. vingers to kneden on er d. gewenschte
vormen a. to geven, die dan vervolgens met
een boetseerspadel worden afgemaakt on
beschaafd. Soms worden ook d. versierselen
afzonderlijk geboetseerd of afgegoten on dan
op d. bepaalde plaatsen aangebracht. Wanneer
stukadoorwerk met d. noodige omzichtigheid
wordt vervaardigd on men 't behoorlijk laat
uitdrogen, is 't zeer duurzaam.
Stiller (FRIEDRICH AUGUST), een Duitsch
architect, 28 Jan. 1800 to Milhlhausen gab.,
behoorde tot d. verdienstelijkste leerlingen v.
Schinkel. Hij had niet alleen een diepe studio
gemaakt v. d. herboren Grieksclie kunst, maar
bezat ook een veelomvattende kennis v. d.
gedenkteekenen uit later° tildperken, terwij1
tevens zijn phantasie uiterst werkzaam en
levendig was, vooral op 't gebied der ornamentiek, waar hij bovon zijn meeste tijdgenooten
uitmuntte. In 1833 gaf hij gedrukte voorbeelden
voor meubelmakers uit, om langs dien wag
d. zoo lang veronachtzaamde kunstindustrie
weer op to heffen. Later' werd een reeks
bouwkunstige ontwerpen v. gin hand, grootendeels ook ten uitvoer gebracht, in 't Album
v. d. architecten-vereemging to Berlijn opgenomen. Buiten een aantal particuliere woningen, door hem to Berltjn of in d. otntrek
gebouwd, werd naar zUn teekeningen in 1840
't raadhuis to Perleburg in d.MisideleeuwschItaliaanschen stijl, voor welken hij een
bijzondere voorliefde had, opgericht. Verder
heeft hi,) o. a. d. ontwerpen gemaakt voor d.
herbouw v. 't winterpaleis to s. Petersburg, d.
beurs to Berltjn, onderscheidene kasteelen on
d. R.-Kath. kerk to Bheda. Een v. zUn belangrUkste werken is 't nieuwe museum to BerlUn,
dat met nog andere voor kunstinstellingen
opgerichte gebouwen bestemd was om in
die hoofdstad d. verschill. kunststijlen to
karakteriseeren. Tot 'tzelfde oogmerk moesten
d. nieuwe domkerk en 't Campo Santo dienen,
waartoe hU d. ontwerpen leverde, maar
welker bouw na d. dood v. koning Frederik
Willem IV achterwege gebleven is. Daareiltegen werd een ander plan, door hem go-meenschappelUk met Schadow ontworpen
voor d. kapel in 't koninkltjk paleis to BMW,
in 1854 voltooid. In 1844 werd d. nieuwe burs
to Frankfort volgens zUn plan gebouwd. Te
BerlUn nam hij verder nog deel a. 't boulven
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of restaureeren v. onderscheidene kerken en
ook to Potsdam moest hij voor d. toenmaligen
koning menig belangrtjk bouwwerk besturen,
o. a. d. Vredeskerk en d. Nicolaikerk. Ook
't paleis to Schwerin v. d. groothertog v.
Mecklenburg werd onder zijn bestuur verbouwd. Bovendien leverde STilLER een menigte
teekeningen voor decoraties, ijzerwerken,
porseleinen en zilveren werken, die voortreffelijk v. stijl en rijk bewerkt zijn. STULER was
o. a. opperbouwraad des konings, bestuurder
of lid v. alle Pruisische en onderscheidene
buitenlandsche kunstinstellingen en ridder der
orde pour le merits. Hij overl. to Berlijn
18 Mrt 1865.
Stumpff (JOHANN EDUARD)), een Nederl.
toonkunstenaar, 7 Mrt 1813 te Amsterdam geb.
en 16 Jan. 1871 aldaar overl. Zijn vader was
een Duitscher, die met 't muziekkorps .,OranjeNassau" in ons land gekomen was en zich to
Amsterdam gevestigd had. In vereeniging met
anderen richtte JOHANN EDUARD STUMPFF to
Amsterdam d. philharmonische concerten op,
alsmede 't Parkorkest, waarmee groote vocals
en instrumentale concerten gegeven werden
en waarvan hij tot 1868 directeur was. — Zijn
neef WILLEM STUMPFF, mede een verdienstelijk
toonkunstenaar en 22 Aug. 1826 to Amsterdam
geb., volgde hem in 1868 in die betrekking op.
Hij was d. mede-oprichter der „Nederl. Toonkunstenaars-vereeniging" en sedert 1881 ook
directeur der „Amsterdamsche Orkestvereeniging".
Stura (d.), een 110 KM. lange rivier in
't Ital. lands-chap Piemont; zij ontspringt op
d. Zee-Alpen en mondt uit bij Cherasco in d.
Tanaro.
Sture (sTEN), rijksbestuurder v. Zweden
(1470-1503), was v. moederszijde een neef v.
koning Karel VIII, d. zoon v. Knoet, en verdedigde en handhaafde na diens dood d. zelfstandigheid v. Zweden tegenover Denemarken,
zonder echter d. Unie v. Kalmar te ontbinden.
Hij voerde d. boekdrukkunst in Zweden in,
stichtte d. universiteit te Upsala en overl.
13 Dec. 1503 to Jonkoping. Over hem hebben
geschreven Palmen en Blink. — SWANTE NILSON STURE volgde d. voorgaande in 1504 als
rijksbestuurder op en regeerde tot 1512. Hij
en zijn zoon d. rijksbestuurder STEN STURE d.
jongere (1512—'20) beschermden hun vaderland
tegen d. ondernemingen v. Denemarken. d.
Laatste overl. 3 Febr. 1520 op weg n. Stockholm.
Sturler (WILLEM LOUIS DE), een Nederl.
schrijver over koloniale aangelegenheden, geb.
15 Juni 1802 to Tiel en overl. in 't laatst v.
Nov. 1879 to 's-Gravenhage. Hij vertrok als
officier der genie n. Oost-India en keerde als
gepensionneerd majoor terug. Van zijn go.
schriften (gedeeltelijk vertalingen) noemen
wij „Verleden en tegenwoordige toestand v.
't eiland Java" (1841), „d. Landbouw tuss. d.
keerkringen" (1845), „Natuurlijke voordeelen
v. bodem en luchtstreek v. Java" (1847),
„Beschouwing v. d. toestand der Indische
bevolking, in verband met d. belangen v.
moederland en kolonien" (1850), „Beschouwingen over Nederl. India, in betrekking tot 't
Reglement op 't beleid der Regeering v. Ned.
Indio" (1852), „Handbook voor d. landbouw
in Ned.-India" (1863) en „'t Grondgebied v.
Ned. Oost-India in verband met d. tractaten".
Sturluson, Zie Snorri Sturluson.
Sturm (JULIUS KARL REINHOLD), een Duitsch
dichter, geb. 21 Juli 1816 to Kostritz, waar
110 v. 1857—'85 predikant was; in laatstgenoemd jaar werd hij emeritus. Als lyrisch
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dichter met diep godsdienstig gevoel schree
hij „Gedichte" (1830, 6e dr. 1891), „Fromm°
Lieder" (1852, 11e dr. 1889), „Zwei Rosen,
oder das Hohe Lied der Liebe" (1854), „Far
das Haus'' (1862), „Lieder und Bilder" (1870),
„Spiegel der Zeit in Fabeln" (1872), „Gott
grusze dick" (1876), „Neue Gedichte" (1856),
„Aufwarts" (1881), „Natur, Liebe, Vaterland"
(1884), „Bunte Blatter" (1885) en „Palme und
Krone" (1887).
Sturm- und Drangperiode, een periode
in d. geschiedenis der Duitsche letterkunde,
die haar naam ontleent a. 't tooneelstuk
Klinger „Sturm und Drang" (1776). 't Streven
was, niet alleen d. poezie, maar ook 't leven
los to maken v. d. ketenen v. dwang en
regel en terug to keeren tot 't natuurlijke
standpunt. d. Voorn. vertegenwoordigers dezer
richting waren Klinger, Lenz, Leopold Wagner en Friedrich Muller.
Sturt (Sir CHARLES), een Engelsch reiziger.
In 1825 ging hij als kapitein v. een regiment
n. Australia en v. 1827—'28 deed hij een reis
naar 't binnenland v. dat werelddeel, waarop
hij in 1828 d. rivier d. Darling ontdekte. Op een
nieuwen tocht in d. omtrek v. d. Murrumbidgee vond hij in 1820 d. Murray en hij voer
daze rivier in 1830 tot haar mond af. Teruggekeerd, werd hij tot surveyor general v. d,
kolonie Zuid-Australia aangesteld. Zijn belangrijkste reis volbracht hij v. 1844—'43 in gezelschap v. John Mac Donall Stuart; hij bereikte
't midden v. 't vastland en ontdekte d. Cooper.
rivier. In Engeland teruggekeerd, overl. hij
16 Juni 1869 to Cheltenham, na to voren zijn
gezicht verloren to hebben. Hij schreef Two
explorations into the interior of South-Australia" (2 din, 1833) en „Narrative of an expedition into Central-Australia" (1849).
Stuttgart, d. hoofd- en residentiestad v.
't koninkrijk. Wurtemberg, 273 M. boven d.
zee in een door d. Nesenbach doorstroomd
keteldal gelegen, ongeveer 4 KM. v. d. uitmonding dezer rivier in d. Neckar verwijderd. Zij
is regelmatig gebouwd en wordt door d. v.
't Z.-W. n. 't N.-0. loopende Maria- en Koningsstraat in een boven- en een benedenstad verdeeld, welke laatste d. oude stad ornvat, in
haar midden ligt 't marktplein. 't Merkwaardigste gedeelte der stad is 't slotplein met
zijn omgevingen; hier staat 't v. 1746-1806
in Franschen Renaissancestijl gebouwde residentieslot, daarachter d. in 1738 opgerichte
academie. Op 't plain heeft men twee springbronnen, een gedenkzuil, in 1841 ter herinnering a. 't 25-jarig jubileum v. koning Wilhelm
opgericht, en d. koningsbouw met winkels en
met d. Beurs. Naar Cannstatt strekt zich ter
lengte v. een uur d. slottuin uit, welks prachtige parken met een nymphengroep v. Dannecker, d. groep v. graaf Eberhard e. a. beeldwerken versierd zijn. Op weg n. d. Altstadt
verheft zich 't v. 1553—'70 gebouwde oude
slot, op welks voorplein 't metalen gegoten
ruiterstandbeeld v. graaf Eberhard met d.
baard staat. Achter 't oude slot ligt 't Schillerplein, met 't door Thorwaldsen gemodelleerde, in 1839 onthulde standbeeld v. Schiller.
In d. nabijheid hiervan heeft men 't prinsenen 't kroonprinsenpaleis. Van d. kerken is d.
in 1486—'90 in oud-Germaanschen sttjl gebouwde en in 1841 vernieuwde hoofd- of
stiftskerk d. belangrijkste; zij is d. begraafplaats v. d. Wurtembergsche vorsten en munt
uit door haar glasschilderingen, fraaie beelden
en een voortreffelijk orgel. Andere belangrijke
kerken zijn d. Gothische Leonhardskerk, d.
hospitaalkerk met 't grat v. d. humanist
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Reuchlin, d. Engelsche en d. v. 1865-'76 gebouwde Jobanniskerk, beide in Gothischen
Stijl, d. oude en d. nieuwe Kath. kerk en d.
in 1860 gebouwde synagoge. - Van d.wereldlUke gebouwen noemen we verder d. hofschouwburg, 't Wilhelmspaleis, 't paleis v.
prins Herman v. Saksen-Weimar, 't museum
v. beeldende kunst met 't in 1884 opgerichte
ruiterstandbeeld v. koning Wilhelm, ontworpen door Hofer, 't in 1456 gebouwde raadhuis
en 't paleis v. justitie. - Stuttgart is in d.
laatsten tijd d. hoofdplaats en 't middelpunt v.
d. Zuid-Duitschen boekhandel geworden; vandaar 't groote aantal boekdrukkerijen, steendruk-, houtsnee- en lichtdrukinrichtingen,
book bindertjen enz., welke men hier vindt.
Belangrijk is er voorts d. bierbrouwerij, d.
ijzer- en klokgietertj, d. machinenbouw, d.
vervaardiging v. meubels, piano's, sigaren,
chemicalien en wagons; voorts fabriceert men
er chocolade, parfumerieen, kaoetsjoek-, goud-,
zilver-, leder-, glas- en porseleinwaren, reisartikefen, rnechanische en optische instrumenten en tapUten. In d. omstreken wordt
veel a. tuin-, ooft- en wUnbouw gedaan. Verder heeft men to Stuttgart velerlei uitmuntende inrichtingen v. onderwijs en 140000 inw.
<1892; tegen slechts 30 000 in 1822 en 50 000 in
1852). Stuttgart komt voor 't eerst voor in 't
jaar 1229 en werd in 1320 tot residentie en in
1482 tot hoofdstad verheven; hertog Eberhard
Ludwig (1727) en Karl Eugen (1764) verlegden
echter d. residentie n. Ludwigsburg. d. Grond
tot d. belangrijke vergrootingen legde d.
eerste koning, Frederik; sedert is d. stad snel
in bloei toegenomen. Van 6 tot 18 Juni 1849
zetelde hier 't Duitsche Rompparlement. Zie Nick „Fiihrer durch Stuttgart and Urngebung" (1885) en Hartmann „Chronik der
Stadt Stuttgart" (1886).
Stuurmanskunst is d. naam, dien men
geeft a. d. kennis, welke d. zeeman behoort
to bezitten, niet alleen als vereischte om een
schip over zee te brengen, maar ook om aanspraak to kunnen maken op d. naam beschaafd
zeeman. Van d. wetenschappelijken zeeman
wordt meer geeischt.
d. Stuurmanskunst omvat vooreerst d. beginselen der sterrenkunde, d. verschill. methoden tot breedte-, lengte- en tUdbepaling op zee,
aismede 'tgeen noodig is om d. afwtjkingen
v. d. magneetnaald te kunnen berekenen.
Verder behooren tot d. stuurmanskunst: d.
dienende tot 't opkoers- en verheidrekening
rnaken v. 't gegist bestek, d. kennis der verzeekaarten,
't kaartpassen en
schill. soorten v.
bestekzetten, d. kennis v.'t zeilen langs d. grooten
cirkel en die der heerschende winden en stroomen.
Eindelijk nog d. theorie en behandeling v.
sommige instrumenten, die voor d. zeeman
onmisbaar zen, o. a. d. peil- en azimuth-kompassen, d. spiegel-instrumenten en d. artificieele
horizon.

In d. werken over stunrmanskunst of zeevaartkunde vindt men al d. genoemde onderwerpen, meer of minder mtgebreid, opgenomen; soms ook d, lagere wiskunde. Daze is
evenwel to beschouwen als een uitgebreide
inleiding, waardoor men d. stuurlieden of hen,
die zich daarvoor wenschen to bekwamen en
geen genoegzame opleiding hebben genoten,
tracht to gemoet to komen. Spreekt echter
v. zelf, dat men met d. theorie alleen nimmer
practisch ge'tormde zeelieden sal verkrtigen.
Stuve (JOHANN KARL BERTRAM), een Hannoversch staatsman, gob. 4 Mei 1798 to Osnabrtick, waar htj eerst advocaat, later burgemeester was.. Sedert 1831 was hij lid v. -d.
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Tweede Kamer to Hannover, waar hij voor
't tot stand komen der nieuwe gronlwet v. 1833
tjverde. Van Mrt 1848 tot Oct. 1850 was STUVE
minister v. Binnenl. Zaken en v. 1&53-'64 nogmaals burgemeester zUner geboortestad en htj
overl. bier 16 Febr. 1872. In 1882 werd er op
d. markt to Osnabrtick eon standbeeld. voor
STUVE opgericht. Van zijn geschriften noemen
we „Geschichte des Hochstifts Osnabriick" (3
din. 1853-'82).
Styffe (KARL GUSTAV), een Zweedsch geschiedschrUver, gab. 28 Mrt 1817 to Latorp,
v. 1858-'82 bibliothecaris to Upsala. ZUn voornaamste werk is „Bidrag till Skandinaviens
historia ur utlandska archiv." (5 dln,1859-'84);
voorts gaf hij in 1861 d. geschriften v. Gustaaf
Adolf uit.
Styl (stmoN), Zie Sto/.
Styliten of Pilaarheiligen heeten in d.
kerkeltke geschiedenis die dweepers, welke
een bijzondere boetedoening instelden en een
zekere heiligheid nastreefden door gedurende een zekeren tijd of wel levenslang een
kolom v. meer of mindere hoogte tot hun
verbltjf to kiezen. d. Uitvinder dier bijzondere
soort v. boetvaardigheid is zekere Simeon, een
Syrisch monnik, die in d. 5e eeuw leofde. Nabij
Antiochie bracht hij op een zuilenplat v.
nauwelijks 2 M. omtrek negen jaren door;
later leefde hij op pilaren v. steeds toenemende
hoogte, ten laatste 30 jaar lang op een v.
40 M. hoogte.
Styrax, Zie Storax.
Styrol is een koolwaterstof (et; H5 CH = CH 2)
on wel een vloeistof, die zich v. zelf on sneller
door verhitting tot 200' C. polymeriseert tot
een vaste, amorphe, doorzichtige massa. Zij
komt voor in d. vloeibare styrax, uit welke
zij door destillatie met water, waarbij wat
soda gevoegd is om 't kaneelzuur terug to
houden, verkregen kan worden. Zie ook 't
art. Storax.
Styrum of Stirum, een fabrieksplaats in
d. Pruisische RUnprovfncie, regeeringsdistrict
Dusseldorf, niet ver v. d. Ruhr, met een oud,
voormalig gra felijk slot, belangrUke industrie
in ijzer, ketelsmederij on 12 000 inw.
Styx was weleer d., naam v. een beak in
't Grieksche landschap Arcadi8, die uit een
hooge rots ontsprong. Haar water werd voor
vergiftig gehouden on men verhaalde ervan,
dat 't voor menschen en beesten schadelUk
was, metalen oxydeerde enz. d. Eeden, bij d.
Styx gedaan, werden als heilig beschouwd. STYX was ook d. naam eener nimf, volgens
Hesiodus d. dochter v. Oceanus en Tethys,
volgens anderen v. Erebus on d. Nacht; zU
had, naar 't verhaal v. denzelfden schrijver,
kinderen bU Pallas, d. zoon v. Crios, wier
namen waren Zelus (Over), Cratus (kracht),
Nice (overwinning) en Bia (geweld) on die d.
eer genoten btj Jupiter to woven en met hem
onafs.cheidelijk verbonden to ztjn, omdat z(j,
met hun moeder, in d. oorlog met d. Titanen
Jupiter 't eerst waren to hulp gesneld. Volgens
een andore plaats v. Hesiodus woonde d. STYX
met haar kinderen in d. omtrolr v. d. Tartarus, in een v. d. overige, aldaar wonende
Godheden afgezonderd palms of in eon grot,
welke op zuilen rustte en v. boven met rotsen bedekt was. Uit daze rots ontsprong een
koude bron, welke diep onder d.aarde,zonder
dat men 't zag, heenvloeide en d. tiende arm
was v. d. Oceaan. Negen namelUk loopen rondoni d. aarde en d. zee on soorten dan In 41.
laatste; dock d. tiende, d. STYX, neemt haar
weg naar d. benedenwereld en vormt bier,
terwiji zip door d. rotsen dringt, d. vermaar-
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den Stygischen vloed. Bij dezen zwoeren d.
Goden en wat bij d. STYX gezworen was,
werd ook volbracht.
Suabedissen (DAVID THEODOR AUGUST), een
Duitsch wijsgeer, geb. 14 Apr. 1773 to Melsungen, in Nader-Hessen, en over'. 14 Mei 1835 to
Marburg, waar hij sedert 1828 hoogl. was. Hij
schreef o. a. d. volgende werken: „Resultate
der philos. Forschungen caber die Natur der
menschlichen Erkenntniss von Plato bis Kant"
(1808), „Ueber die inners Wahrnemung" (1808),
„Die Betrachtung des Menschen" (1815-1818,
6 -din), „Philosophic and Geschichte" (1821)
en „Zur Einleitung in die Philosophic" (1827).
Suada of Suadela was bij d. Romeinen
d. naam v. d. godin der overreding. Reeds d.
Grieken vereerden haar onder d. naam Peitho.
Men verhaalt, dat Theseus haar 't eerst
goddelijke eer heeft laten bewijzen, ter herinnering a. d. vereeniging der zeer verspreid
wonende bewoners v. Attica. Later komt zij
dikwijis voor in verband met Aphrodite of
Venus en beide godinnen werden in dezelfde
tempels aangebeden, als vereenigd een gunstigen invloed uitoefenende op 't aangaan v.
huwelijken.
Suard 1 JEAN BAPTISTE ANTOINE), een Fransch
letterkundige, 15 Jan. 1734 Besancon geb., begat
zich in 1750 n. Parijs, waar hij in d. redactie
v. een Engelsch dagblad opgenomen werd. Door
't schrijven v. een „Elope de Montesquieu", dat
door d. academie v. wetenschappen bekroond
werd, kwam hij met Montesquieu zelf in
aanraking, die hem voorstelde a. d. philosophen v. dien tijd, met name Holbach, Helvetius on Reynal, alsmede a. Madame Geoffrin.
Eenigen tijd daarna richtte hij met Arnaud
't „Journal stranger" op, alsmede later ook
een „Gazette litteraire de l'Europe" (1761-1766),
terwijl hij d. werken v. Robertson (zie Robertson) in vloeiend Fransch overbracht. In 1772
verkoos hem d. Academie tot haar medelid,
doch d. koning ratiticeerde daze keus pas
eenige jaren later. In dezen tijd gaf hij ook
zijn „Lettres de l'anonyme de Vaugirard" uit,
die voor zijn bests work gehouden worden.
Nadat d. beide genoemde dagbladen hadden
opgehouden to bestaan, verkreeg SUARD door
bemiddeling v. d. hertog de Choiseul d. redactie
der „Gazette de France"; vervolgens redigeerde hij 't „Journal de Paris" en tijdens d.
revolutie, die in hem een bestrijder vond,
omdat zij hem v. zijn inkomen beroofd had,
d. „Publiciste" en d. „Tridependant". Natuurlijk word hij onder 't schrikbewind gevangen
gezet, doch slechts voor korten tijd; na 18
Fructidor zag hij zich genoodzaakt to vluchten, eerst n. Coppet, bij Necker, daarop n.
Ansbach. Na 18 Brumaire keerde SUA RD n.
Parijs terug, waar hij tot lid v. cl, tweeds
klasse v. 't Instituut on tot secretaris der
academie werd verkozen. Hij over]. to Parijs,
20 Juli 1817.
Suardi (BARTOLOMEO), 00k BRAMANTINO genaamd, was schilder en architect to Milaan
en tevens een der merk waardigste kunstenaars
v. z(jn tijd. Z(jn levensloop is tamelijk onbekend. Waarschijnlijk was hij een leerling v.
d. bouwmeester Bramante (zie dat art.). Te
Milaan bevinden zich d. voorn. werken v.
dozen meester, die uitmunten door fraai
models, doch eenigermate lijden a. Bemis v.
eenvoudigheid. In 't museum to Berlijn bevinden zieh een paar schildertjen, die ook a.
hem worden toegeschreven; 't een, a tempera geschilderd, d. „Madonna", op een troon
met een rijken architectonischen achtergrond,
't andere, een allegorische figuur op een troon
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gezeten voorstellende. 't Eerste herinnert in
sommige deelen a. Leonardo da Vinci. Als
architect bouwde SUARDI waarschijnlijk d.
fraaie kerk v. d. H. Satyrus to Milaan. Hij
wendde echter zijn bouwkunstige kennis meer
bepaald aan, 'tzij b(j d. architectonische achtergronden zijner schilderijen, 'tzij bij 't versieren
v. door anderen, voornamelijk door Bramante
gestichte gebouwen.
Suarez (FRANCISCUS), een Spaansch wijsgeer, geb. in 1548 to Granada uit een edel
Spaansch geslacht, wtjdde zich eerst a. d.
studio der rechtsgeleerdheid, doch later, na
z(jn overgang tot d. orde der Jezuieten, a. die
der philosophie en theologie. Hij onderwees
d. laatstgenoemde wetenschappen to Segovia,
Rome, Salamanca en Coimbra en verwierf
hierdoor een groote vermaardheict onder zijn
tijd- en geloofsgen000ten. Over 't geheel volgde
hij d. leer v. Thomas v. Aquino, weshalve hij
gewoonlijk onder d. Thomisten gerekend wordt.
Zijn hoofdwerk is: „Disputationes metaphysicae" (1005).
Suave (Lat.) of Soave (Ital.), zoet, liefelijk,
zacht. — Suaviter in modo, fortiter in re, een
Lat. spreuk: Zacht in d. vorm, krachtig in d.
zaak.
Suavius (LAMBERT), een teekenaar on graveur uit Luik, omtrent wiens persoon en leven
d. berichten vrtj verward zijn. Hij moot ornstr.
1544 in zijn voile kracht geweest zijn., gelijk
bltjkt uit d. onderteekening v. zijn gravure.
„d. Opwekking v. Lazarus" voorstellende.
Spoedig daarna richtte hij een eigen drukkertj
op, waar hij zijn gravure, „d. 12 Apostelen"
voorstellende, drukte. d. Kunstenaar was nog
werkzaam in 1567. Men meant, dat hij tot 1572
is blijven werken.
Sub, 't Lat. voorzetsel voor onder,
tegen. —
Sub colore juris, onder d. kleur (d. schijn) v.
recht. — Sub conditione, onder voorwaarde.
divo of sub Jove frigido, in d. open
—Sub dio, sub
lucht. — Sub hodierno die, op d. huidigen dag.
onder d. rechter, d. i. onbeslist. —Sub judice,
—Subquocunquetiulo,
onder elken titel, onder
welk voorwendsel ook. — Sub poena, op straffe
v. — Sub rosa, onder d. roos (als zinnebeeld
v. stilzwtjgendheid), in 't geheim, in vertrouwen. — Sub sole, onder d. zon, bijv. Nihil sub
sole perfectum, Niets is volmaakt onder d.
zon. — Sub voce, sub litera enz., onder 't woord,
onder d. letter enz., bij verwijzingen in woordenboeken.
Subiaco, een Italiaansch stadje v. ongeveer
8000 in w., schilderachtig gelegen a. d. Teverone.
't Is 't aloude Sublaqueum a. d. Anio en a. d.
door Nero aangelegde Via Sublacensis. Doze
keizer had daar een villa, v. welker steenen
bijna alle huizen v. 't stadje gebouwd z(jn.
't Slot v. Subiaco werd in d. Middeleeuwen
gebouwd, toen heette d. plaats Sublacus on
stond zij bekend als d. woonstede v. Benedictus v. Nursia.
Subject wordt in d. logica 't lid v. een
oordeel genoemd, dat beoordeeld of waarvan
iets bepaald wordt; 't is 't onderwerp v. 't oordeel. In een andere beteekenis is subject of
onderwerp 't beschouwend ik, 't bewustzijn,
dat d. voorstellingen vormt en a. 't voorwerp
of object tegenovergesteld is. In zoover d.
mensch zichzelf beschouwt, is hij tegelijk
subject en object. 't Subjectieve in ons staat
met 't obectieve buiten ons in verband, waardoor d. voorstelling der uitwendige zaken in
ons ontstaat. 't Subjectieve kan in zeker opzicht
weer tot een voorwerp, d. i. geobjectiveerd
worden, als iemand naar een voorstelling handolt of datgeen verwezenlijkt wat hij to voren

SUB.

252

bedacht of ontworpen had. Wanneer men zegt,
dat iets een subjectieve en geenszins een
objectieve beschouwing is, bedoelt men, dat
deze alleen met een biljzonder gevoelen en niet
met d. gesteldheid der zaak overeenkwt.
't Objectieve to subjectiveeren noemt men 't
voorwerp in zijn voorstelling opnemen on naar
zijn bijzondere opvatting vervormen. 't Subjectief oordeel kan zeer verschillend zijn,
omdat d. btjzondere gevoelens on zienswijze
zoozeer uit elk. loopen. Voor subjectief en
objectief kunnen in onze taal de woorden
onderwerpelijk en voorwerpelijk gebruikt worden,
doch in d. wUsgeerigen stij1 is dit niet algemeen gebruikelok. Kant is d. eerste, die 't
onderscheid tuss. subjectief on objectief in eon
holder daglicht heeft geplaatst. BU d. wijsgeeren der 17e eeuw, als Descartes, Malebranche e. a., gebruikte men voor subjectief
juist 't, tegenovergestelde objectief en men
sprak v. une idee objective, gelijk voor een
objectief denkbeeld une idee formelle, waarop
men wel dient to letten, zoo men die schrijvers
niet verkeerd wil verstaan. (Verge'. 't art.
Object).

Subleyras (PIERRE), een Fransch historieschilder, in 1699 gob. I3ij kwam in 1723 uit
Languedoc n. ParUs, waar hij als teekenaar
d. aandacht trok en waar zijn schildertj, „d.
koperen slang" voorstellende (thans in 't museum v. 't Louvre), d. groote medaille verwierf. In staat gesteld, op . 's konings kosten
zijn studien in Partjs voort to zetten, maakte
hij zulke vorderingen, dat men hem zijn
jaargeld veel 'anger uitbetaalde dan d. daarvoor bepaalden termijn. In Rome vertoevende,
huwde hij d. schilderes Maria Felice Tibaldi
on vestigde hij zijn roam door een altaarstuk,
voor d. koorheeren v. S. Giovanni di Laterano to Osti besteld. Dit is een voorstelling
v. „Magdalena in 't huis v. Simon d. Farizeer
d. voeten v. Chistus wasschende", waarvan
d. schets in 't museum v. 't Louvre bewaard
wordt. Een tweed° schets v. dat onderwerp
bevindt zich to Dresden. Na d. voltooiing v.
dit work werden SUBLEYRAS door den paus
en d. kardinalen onderscheidene warden opgedragon. waarvan o. a.'t groote altaarschilderij
voor d. s.Pieterskerk, „keizer Valentius, die
gedurende d. mis v. S. Bazilius maehteloos
in d. armen zijner lUfwacht valt", bij d. openbare tentoonstelling algemeen bewondering
wekto; aan dit ward d. zeldzame ear bewezen, dat 't in mozalek ward overgebracht.
In enkele particuliere verzamelingen bevinden
zich ook historische schilderijen v. SUBLEYRAS,
eon paar voorstellingen uit Lafontaine's fabelen en genre-schilderijen. Voorts heeft men
enkele portretten v. dezenmeester, waaronder
dat v. pans Benedictus XIV en v. kardinaal
Valenti. Een en ander doet SUBLEYRAS kennen
als een v. d. baste kunstenaars v. zijn tijd,
die boog stond aangeschreven. HU overl. to
Rome in 1749. J. Ph. Lebas e. a. hebben naar
hem gegraveerd.
Sublimaat, Zie Kwilezilver.
Sublimeeren noemt men d. distillatie, als
d. damp zich dadelijk tot een vaste stof condenseert; 't been o. a. plaats bij jodium on
btj arsenicum.
Substantie, Zie Zelfstandigheid.

Substitutie beteekent in 't algemeen een
bEechikking, waarbtj een derde geroepen wordt
om eon gift to ontvangen, btj ontstentenis v.
een ander persoon of na dezen.'t Woord wordt
echter in d. rechtstaal in verschill. zin gebezigd; alleen staande, beteekent 't eigenlijk
d. zoogen. lideicommissaire substitutie.'t Ro-
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meinsche recht kende drie soorten v. substi-

tutien: 10. d. substitutio vulgaris, 2°. d. substitutio pupillaris en 3°. d. substitutio quasipupillaris of exemplaris. d. Eerste was een

beschikking, waarbij d. erflater, na een erfgenaam to hebben benoemd, een ander aanwees,
ingeval deze d. erfenis niet wilde of kon aanvaarden. Men noemde doze substitutie vulgaris, omdat d. Romeinen haar gewoonlijk gebruikten. d. Tweede soort v. substitutie greep
plaats, als eon vader in zijn testament een erfgenaam voor zijn onmondig kind benoemde
voor 't geval 't mocht komen to overlijden,
alvorens d. meerderjarigen leefttjd to hebben
bereikt. Volgens d. analogie der substitutio
pupillaris voerde keizer Justinianus eindelUk nog een derde soort v. substitutie in,
waarbij hij a. d. abscendenten v. een krankzinnig kind 't recht gar, voor dit een erfgenaam to benoemen, ingeval 't kind in dien
staat v. krankzinnigheid mocht komen to
overlijden. Doze substitutie word quasi-pupillaris, exemplaris of ook wel Justinianea genoemd. d. Voorn. rol in 't Romeinsche recht
speelden echter d. zoogen. fldeicommissaire
substitutien. d. Romeinsche wetten toch verklaarden vele personen onbekwaam tot 't aanvaarden v. erfenissen. Ten einde nu d. hardheid dozer wetten to ontduiken, benoemde d.
erflater een persoon tot erfgenaam, bevoegd
en bek waam tot aanvaarding, maar met verzoek om 't geheel of een gedeelte der erfenis
a. een derden bepaald aangewezen persoon
ter hand to stollen. Somwijlen was dit verzoek gericht tot d. legataris of tot d. erfgenaam ab intestato. 't Was goon bevel, maar
een verzoek, waarbij men zich verliet op d.
goede trouw v. hem, tot wien 't gericht was;
vandaar werden die beschikkingen fideicommissen genoemd. Om daaraan kracht bij to
zetten, deed men d. persoon, met 't fideidommis belast, zweren getrouw d. wil v. d. erflater
na to komen. d. Installing der fideicommissen,
uit 't Romeinsche recht afkomstig, is d. type
der wetgeving v. bijna geheel Europa on in
't bijzonder v. Frankrijk geworden. d. Code
Napoleon evenals 't Nederl. Burgorlijk Wetboek verbiedt d. fideicommissen, maar laat
toe erfstellingen over d. hand, ten behoove v.
kleinkinderen on afstammelingen v. brooders
en zustors, en erfstellingen in 'tgeen d. erfgenaam of legataris onvervreemd of onverteerd
zal nalaten.
Bij lastgeving beteekent substitutie 't recht
v. d. lasthebber bij verhindering een ander
in zijn plaats to stellen.
Substitutie (v. 't Lat. substituere, in d.
plaats stollen) is in d. wiskunde 't zetten v.
een vorm in d. plaats v. een anderen, die
dezelfde waarde heeft. In d. scheikunde spreekt
men v. substitutie, ale eon reactie zoodanig
plaats heeft, dat een of meer atomen in een
molecuul v. een samengestelde stof door een
of meer atomen v. een ander element vervangen warden. Laat men bijv. natrium op chloorwaterstof werken, dan heeft substitutie plaats;
in elk molecuul chloorwaterstof (HC1). wordt
ni. 't waterstofatoom (H) door een natriumatoom (Na) vervangen.
Successie, Zie Erfrecht, Erfopvolging.
Successie- of erfopvolgingsoorlog.
Men geeft dozen naam a. elken oorlog, die
nit twisten over d. troonsopvolging ontstaat.
Onder 't groot aantal successie-oorlogen, waarvan d. geschiedenis melding maakt, zijn d.
vier volgende 't belangrijkst: d. Spaansche,
d. Oostenroksche, d. Poolsche en d. Beffersche
successie krilg.
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d. Spaansche succesie-oorlog ontstond naar
aanleiding v. d. dood v. d, Spaanschen koning
Karel II, die 1 Nov. 1700 kinderloos overl.
Reeds bij zijn leven hadden d. Europeesche
kabinetten zich bezig gehouden met d. vraag,
wie dozen laatsten Habsburger in Spanje zou
opvolgen. Er waren vier pretendenten naar
d. Spaanschen troon, nl. keizer Leopold v.
Duitschland, Lodewijk XIV, Jozef Ferdinand
v. Beieren en Victor Amadeus II v. Savoye.
d. Vereeniging v. Spanje echter met Frankrijk
of met Oostenrijk werd gevaarlijk geacht
voor d. overige staten en daarom had Lodewijk XIV afstand gedaan v. zijn erfrecht, ten
behoove v. d. jongsten zoon v. d. dauphin,
Philips, hertog v. Anjou, en verlangde ook
Leopold zijn aandeel in d. Spaansche erfenis
niet voor zijn vermoedelijken troonopvolger
Jozef, maar voor zijn jongeren zoon Karel.
In 1698 was door Willem III v. Oranje een
tractaat tot stand gebracht, waarbij d. erfenis
onder d. mededingers verdeeld word, doch d.
dood v. Jozef Ferdinand v. Beieren maakte
Merin verandering en gaf aanleiding tot eon
tweeds verdeelingsverdrag, dat in 1700 gesloten word. d. Zwakke Karel II echter werd in 't
geheim door d. Franschen gewonnen en benoemde .bij testament d. hertog v. Anjou tot
zijn wettigen erfgenaam. Deze werd dan ook
16 Nov. 1700 to Madrid tot koning uitgeroepen.
d. Keizer zond onmiddellijk een Leger n. Italie
onder prins Eugenius v. Savoy° en sloot in
1701 een verbond met Engeland en d. Vereenigde Nederlanden, waarbij zich nog in
'tzellde jaar Pruisen, in 1702 't Duitsche rijk
en in 1703 Portugal en Savoys voegden, terwijl Lodewijk alleen met d. keurvorsten v.
Keulen en Beieren verbonden was. Prins
Eugenius sloeg in 1701 d. Frans: hen bij Carpi
en Chiari; in 't volgend jaar nam hij to Cremona d. maarschalk Villeroi gevangen en
leverde hij een onbeslisten slag bij Luzzara a. d.
maarschalk VendOrne. d. Markgraaf Lodewijk
v. Baden veroverde Landau en d. hertog v.
Marlborough bemachtigde verscheidene plaatsen in d. Spaansche Nederlanden, o. a. Venlo,
Roermond, Stevensweert en Luik, en maakte
zich meester v. d. Maas tot Namen toe. Hij
zette die ondernerningen in 1703 voort; Bonn
werd veroverd, 't gevecht bij Eekeren geleverd
en verschill. plaatsen genomen, terwUl Villars
d. Boven-Rijn overtrok en zich met d. Beieren
vereenigde, die door d. dapperheid der Tyrolers
weder uit hun land teruggedrongen werden.
Marlborough wendde zich nu in 1701 onverwacht n. Zuid-Duitschland, sloeg, vereenigd
met Lodewijk v. Baden. d. Beieren op d.
Schellenberg en, vereenigd met prins Eugenius,
dozen en d. Franschen onder Tall ard en Marsin
bij Hochstadt en Blenheim (13 Aug.) zOO
beslissend, dat d. laatsten Duitschland moesten ontruimen. In Spanje zelf waren eenige
pro vincies in opstand gekomen en daze hadden
d. aartshertog Karel als koning erkend. Doze
was in 1704 uit Portugal in dat land gevallen,
doch zijn tocht was door d. oneenigheid der
aanvoerders mislukt. Overigens maakten d.
Engelschen in dat jaar een belangrijke verovering, nl. die v. d. vesting Gibraltar, die door
prins George v. Hessen-Darmstadt genomen
werd. 't Jaar 1705, waarin Jozef I zijn vader
Leopold opvolgde, leverde geen belangrijke
krUgsoperatien op, maar in 1706 behaalde
Marlborough een schitterende over winning
bij Ramillies (23 Mei) op Villeroi, waardoor
bijna d. geheele Spaansche Nederlanden in
zijn handen vielen, terwijl Eugenius d. Franschen, die onder Marsin en La Feuillade
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TurUn belegerden, 7 Sept. volkomen sloeg
zoodat zij in 1707 bij een conventie Lombardije moesten ontruimen en Napels bijna
zonder slag of stoot veroverd werd. — Intusschen hadden in Spanje d. Engelschen in
1705 Barcelona veroverd; Karel werd in Catalonia, Valencia en Aragon erkend en d. bondgenooten namen in 1706 zelfs Madrid in bezit,
doch werden door d. Franschen onder Berwick bij Almanza in 1707 zoodanig geslagen,
dat Karel tot Catalonia beperkt werd en sedert
dien tijd d. oorlog in Spanje slechts flauw
werd voortgezet.
In 1708 had d. slag bij Oudenaarden (11 Juni)
en 't merk waardige beleg v. Rijsel plaats, dat
zich onder Boufilers v. 13 Aug. tot 8 Dec.
moedig verdedigde. Daar d. Franschen in dat
jaar geduchte nadeelen hadden geleden, poogde
Frankrijk met Holland in onderhandeling to
treden, doch dit stelde in 't voorloopig verdrag zijn eischen zoo hoog, dat Lodewijk d.
onderteekening weigerde. d. Oorlog werd daardoor in 't begin v. 1709 opgehouden, doch in
't najaar tastte men d. Franschen bij Malplaquet aan (11 Sept.) en leverde men hun eon
bloedigen veldslag, waarvan d. inneming v.
Bergen in Henegouwen 't gevolg was. Lodewijk XIV, nu geheel uitgeput, vernieuwde d.
onderhandelingen en toonde zich zelfs bereid
tot d. opoffering v. d. Elzas en v. zijn kleinzoon, doch, toen d. eischen der bondgenooten
steeds hooger werden en men hem wilds
dwingen om met zijn eigen troepen zijn
kleinzoon uit Spanje to verdrUven, brak hij
d. onderhandelingen of en begon d. strijd
opnieuw. Eugenius en Marlborough veroverden een groot aantal plaatsen in d. Spaansche Nederlanden, doch konden door d. waakzaamheid v. Villars Frankrijk niet binnendringen. In Spanje sloegen d. bondgenooten
Philips tweemaal, doch VendOme wist aldaar
d. zaken gedeeltelijk to herstellen. Onverwacht editor werden d. omstandigheden
voor Lodewijk gunstiger. Marlborough vial
in ongenade en koningin Anna v. Engeland
neigde tot een afzonderlijken vrede met
Frankrijk. Daarbij stierf Jozef zonder mannelijke nakomelingen, waardoor d. kroon a.
Karel kwam on zelfs Oostenrijks bondgenooten voor 't al to groote overwicht dozer
macht begonnen to vreezen. In 1711 word
dus d. oorlog door Engeland slechts schijnbaar voortgezet en, nadat Philips V v. zijn
aanspraken op Frankrijk had afgezien, sloot
dit, toen Villars 24 Juni 1712 bij Denain
een gevoelige nederlaag a. Eugenius had toegebracht, to Utrecht d. vrede met zijn meeste
vijanden (11 Apr. 1713), die 6 Mrt 1714 door
d. vrede v. Rastadt met d. keizer on 7 Sept.
1715 door dien to Baden met 't Duitsche rijk
gevolgd werd. Engeland verwierf d. erkenning
der Protestantsche opvolging ten gunste v.
Hannover en d. verwUdering v. d. pretendent
uit Frankrijk, benevens d. atstand v. groote
landstreken in Noord-Amerika en een voordeelig handelsverdrag, d. Vereenigde Nederlanden insgelijks een voordeelig handelsverdrag on 't recht v. bezetting in acht OostenrUksch-Nederlandsche plaatsen ; Savoye kreeg
Sicilia als koninkrUk; Pruisen d. erkenning
v. d. koninklijke waardigheid; Oostenrijk d.
Spaansche Nederlanden, Milaan, Napels on
Sardinia; 't Duitsche rijk bleef in d. toestand v.
voor d. oorlog en d. keurvorsten v. Keulen en
Beieren werden hersteld.
d. Oostenroksche successie-oorlog had plaats
v. 1741 tot 1748. Karel VI, keizer v. Duitschland, was 20 Oct. 1740 als laatste mannelijke
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afstammeling uit 't Habsburgsche huis overleden. Wel had hij door d. Pragmatieke Sanctie,
welke door nagenoeg alle mogendheden v.
Europa gewaarborgd was, d. erfopvolging geregeld en moest volgens deze zijn dochter Maria
Theresia hem opvolgen, maar, nauweltjks was
htj overladen, of Karel Albrecht, keurvorst v.
Beieren, weigerde die sanctie to erkennen en
rnaakte aanspraak op d. Oostenrijksche monarchic, terwijl ook Philips . V, koning v. Spanje,
Augustus III, koning v. Polen en keurvorst
v. Saksen, en Karel Emmanuel III, koning v.
Sardini8, aanspraken op die nalatenschap
deden golden. Lodewijk XV, die d. Pragmatieke Sanctie tegen d. afstand v. Lotharingen
plechtig had erkend, verbond zich to Nymphenburg (18 Mei 1741) met d. beide eerstgenoemde vorsten, terwijl lets later Saksen
en eindelijk ook Pruisen, dat reeds met
Maria Theresia in oorlog was (zie Silezische
oorlogen). in dat verbond traden.
d. Keurvorst v. Beieren, door een Fransch
lager versterkt, rukte in Opper-Oostenrijk
voorwaarts, liet zich to Linz als aartshertog
huldigen, wendde zich daarop n. Bohemen
on werd na d. overrompeling v. Praag door
d. Saksers aldaar tot koning v. Bohemen
gehuldigd. Een ander Fransch lager, onder
Maillebois, was inmiddels tegen George II
als keurvorst v. Hannover opgerukt on deze
werd gedwongen tot 't sluiten v. een verdrag
v. onzijdigheid met Frankrijk, waarbij hij zich
ertoe verbond goon bijstand a. Maria Theresia
to verleenen. In dozen hacheltiken toestand
word zij door d. Hongaren gored. Ztj bracht
twee lagers op d. been, waarvan 't eene Bohemen binnenrukte on 't andere in 't begin v. 1742
Opper-Oostenrijk heroverde, Beieren binnendrong on binnen weinige weken meester v.
't geheele land was. d. Keurvorst Karel Albrecht was kort to voren onder d. naam
Karl VII tot keizer v. Duitschland verkozen
en word door alle mogendheden, onder protest
v. Maria Theresia, wier stem als koningin
v. Bohemen niet geteld was, erkend. d. Vrede
v. Breslau (1742) ontsloeg haar v. haar gevaarlUksten vijand,'Frederik II, on ook Augustus III verzoende zich met haar en verliet 't
bondgenootschap. Reeds vroeger had zij een
verdrag gesloten met d. koning v. Sardini8
en deze verzette zich nu tegen 't voortdringen
der bondgenooten in Italig. d. Franschen, in
Bohernen a. zichzelf overgelaten, ontruimden
na een dappere verdediging Praag en werden
tot Eger beperkt, d. eenige plaats in 't land,
die op 't laatst v. 1742 in d. handen der bondgenooten bleef.
In Apr. 1743 keerde keizer Karel VII naar
zjjn hoofdstad Mtinchen terug, die door Seckendorf voor hem heroverd was, doch al spoedig
moest hij andermaal zijn hoofdstad verlaten,
terwijl d. Oostenrijkers geheel meester v.
Beieren bleven, waarop d. Franschen ook
Eger ontruimden en naar bun land terugkeerden.
Inmiddels had in Engeland een verandering
v. ministerie plaats gehad en was men aldaar
tot krachtige maatregelen overgegaan door
't .zenden eener krijgsmacht naar d. Oosten•
rtjksche Nederlanden. Dit verwekte ongerustheld bU d. Veteenigde Staten en, hoewel
schoorvoetend, ging men er aldaar ook toe
ever Maria Theresia met 20 000 man MI to
staan. Men trad echter niet op als vUand v.
Frankrijk, maar alleen als bondgenoot LOostenrijk en voerde d. krtjg zoo flauw, dat d.
hulptroepen, die zich met d. Engelschen
moesten vereenigen, to laat kwamen om to
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kunnen deelen in d. overwinning, welke doze
in 1743 bij Dettingen op d. Franschen behaalden. d. Zaken hadden nu voor Maria Theresia
eon gunstiger aanzien gekregen, dat nog verWord word door 't sluiten v. eon verdrag
met Engeland en Sardini8 en eon verbond
met Saksen.
Frankrijk had tot nog toe d. oorlog niet
rechtstreeks, maar als bondgenoot v. Beieren
gavoerd. Na d. dood v. d. kardinaal Fleury
was 't oorlogzuchtiger geworden en na d.
zeeslag v. Toulon, waar d. Fransche vloot
geslagen was, verklaarde 't d. oorlog, eerst
a. Groot-Britannia (Mrt 1744) en vervolgens
a. Oostenrijk (Apr.). Beiden beantwoordden
met eon oorlogsverklaring on d. Fransche
gezant maakte a. d. Algemeene Staten bekend, dat zijn meester 't voornemen had d.
OostenrUksche Nederlanden aan to tasten.
Lodewijk XV viol dan ook met een lager in
die gewesten en veroverde binnen weinige
weinige woken vijf barriere-plaatsen, terwijl
't Pragmatieke lager werkeloos bleef. Daar
evenwel Karel v. Lotharingen over d. Rijn
getrokken on in d. Elzas gevallen was, werden d. Fransche wapenen in d. Nederlanden
gestuit. — Frederik II, voor 't verlies v.
Silezie beducht, had een verbond met Frankrijk, d. Frankforter Unie (22 Mei 1744), d.
keizer, d. Keur-Palts on Hessen-Kassel gesloten en begon d. tweeden Silezischen oorlog (zie Silezische oorlogen). Om d. kracht der
genoemde Unie to broken sloten nu Oostenrijk, Groot-Britannia, Saksen en de Vereenigde
Nederlanden to Warschau 't zoogen. Viervoudig verbond (8 Jan. 1745), om d. rust in
Europa en vooral in Duitschland to herstellen.
Nauwelijks was dit verbond geteekend, of
Karel VIII, die met behulp der Franschen een
deel v. Beieren heroverd had, overl. en word
als keurvorst opgevolgd door zijn zoon Maximiliaan Jozef. Deze werd' spoedig tot d. vrede
v. Filssen genoodzaakt (22 Apr. 1745), waarbtj
hij v. alle aanspraken zijns waders op d.
Oostenrijksche erflanden afzag en a. Frans
Stephanus, d. gernaal v. Maria Theresia, zijn
stern bij d. aanstaande keizerskeuze beloofde.
In Sept. word Frans Stephanus als Frans I
tot keizer v. Duitschland verkozen, terwijl
Pruisen en d. Palts die keuze onwettig verklaarden en niet wilden erkennen. Na d. overwinning der Pruisen bU Kesselsdorf word
Maria Theresia tot d. vrede geneigd, die 25
Dec. 1745 to Dresden tot stand kwam en
waarbij Pruisen in 't bezit v. Silezie bleef,
terwijl Frederik II d. nieuw gekozen keizer
erkende.
In Itali8 was d. oorlog reeds in 1741 begonnen door d. Spanjaarden, die al spoedig door
Franschen ondersteund werden. Hun vorderingen waren echter goring, daar Sardinig
een verbond met Oostenrijk gesloten had en
Napels door een Engelsche vloot tot onzijdigheld gedwongen werd. In 1745 veroverden zij
wel Milaan en Parma, doch in 't volgend jaar
werden zij weer daaruit verdreven.d.Oostenrijkers veroverden zelfs Genua en vielen in
Provence, doch werden door een opstand to
Genua tot d. terugtocht gedwongen.
In d. OostenrUksche Nederlanden zegepraalden inmiddels d. Franschen onder d. maarschalk v. Saksen on in tegenwoordigheid v.
koning Lodewijk XV bij Fontenoi (11 Mei
1745), waarop een groot aantal plaatsen
in Vlaanderen door hen veroverd werden,
zonder dat d. opperbevelhebber der bondgenooten, Cumberland, lets tot haar redding
ondernam. In d. winter n. Engeland terug-
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geroepen om d. pretendent Karel Eduard to
keer te gaan, sloeg hij hem bij Culloden (17
Apr. 1746) zoodanig, dat zijn geheele leger
vernietigd werd. d. Overwinning, door d.
Franschen bij Rocoux behaald (11 Oct. 1746),
beperkte d. Oostenrijkers tot Luxemburg on

Limburg. d. Maarschalk v. Saksen wendde
zich toen tegen d. Vereenigde Nederlanden
en na d. overwinning v. Lafeld (2 Juli 1747)
maakte hij zich door Lowendahl meester v.
Bergen-op-Zoom on in 1748 in persoon v.
Maastricht.
Eer nog die vesting in d. handen der Franschen gevallen was, waren Oostenrijk, Engeland en d. Republiek overeengekomen d. krijg
met kracht voort to zetten. Daarenboven had
Rusland een verbond met Oostenrijk gesloten
on rukten reeds Russische legerbenden naar
d. Rijn op. Dit, gevoegd bij d. nadeelen, die
Lodewijk XV ter zee geleden had, en bij d.
uitputting zijner geldmiddelen, deed d. vrede
tot stand komen, die 18 Oct. 1748 to Aken
gesloten werd.
d. Poolsche successie-oorlog werd gevoerd
v. 1733—'38. Nadat Augustus II, koning v.
Polen, ill 't begin v. 1733 overl. was, verdeelde
zich d. bevolking v. dat land in twee partijen,
waarvan d. machtigste, door Potocki aangevoerd, d. reeds vroeger door Karel XII
benoemden Stanislaus Leszcynski, d. andere
d. zoon v. Augustus II tot koning uitriep. d.
Duitsche keizer, Karel VI, en d. Russische
vorstin Anna kozen d. partij v. laatstgenoemde,
terwijl Frankrijks koning, Lodewijk XV, zich
a. d. zijde v. zijn schoonvader Stanislaus
Leszcynski schaarde. Terwijl nu een Russisch
leger onder Munnich in Polon vier on in
vereeniging met d. Keur-Saksische troepen v.
Augustus HI Dantzig belegerde, waar Stanislaus zich beyond, vereenigde Frankrijk zich
met Spanje en Savoy° tegen d. Duitschen
keizer en gezamenlijk verklaarden d. drie
laatstgenoemde mogendheden dezen d. oorlog.
't Duitsche rijk ondersteunde zijn keizer
slechts zeer flauw, weshalve daze zich genoodzaakt zag tot onderhandelen, on 3 Oct. 1735
sloot hij met Frankrijk d. voorloopigen vrede
v. Weenen, die 18 Nov. 1738 door toetreding
der andere belanghebbende mogendheden in
een definitieven vrede veranderd werd. Daardoor word Augustus III op d. troon v. Polon
bevestigd en Sanislaus Leszcynski schadeloos
gesteld met Lotharingen on Bar, die na zijn
dood a. Frankrijk zouden vervallen, terwijl
hertog Frans Stephanus v. Lotharingen na
't overlijden v. hertog Johan Gaston de Medici
in 1737 in 't bezit werd gesteld v. Toscana.
Napels en Sicilia warden door d. Duitschen
keizer als secundo-genituur afgestaan a. d.
Spaanschen infant, Don Carlos, terwijl hij

zelf daarvoor Parma en Piacenza verkreeg.
Bovendien werd d. Pragmatieke Sanctie v.
Karel VI erkend. Aan 't Duitsche rijk, dat

bij dezen vrede Lotharingen verloor, warden
d. andere veroverde plaatson teruggegeven.
d. Beiersche successie-oorlog. Bij d. flood v.
Maximiliaan Jozef, keurvorst v. Beieren (30
Dec. 1777), vielen diens staten ten deel a. zijn
naasten bloedverwant, Karel Theodoor, keurvorst v. d. Palts. Nog bij 't leven v. Maximiliaan
Jozef had keizer Jozef II met diens erfgenaam gehandeld over zijn ongegronde aanspraken op een deel v. Beieren en hem door
bedreigingen en beloften tot toegevendheid
gedwongen. Nu kwam er een verdrag tot
stand (3 Jan. 1778), waarbtj Karel Theodoor
d. rechten v. Oostenrijk op Neder-Beieren en
eenige andere deelen v. 't keurvorstendom
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erkende. Gelijktijdig liet Jozef die landstrekert
bezetten. Deze gewelddadigheid veroorzaaktegroote ontsteltenis in 't Duitsche rijk en
Frederik II beloofde a. d. vermoedeltjken.
erfgenaam v. Karel Theodoor, d. hertog Karel
v. Palts-Tweebruggen, zijn btjstand, ten einde
d. onathankeltikheid v. 't Duitsche rijk to
handhaven. Jozef wilde echter 't reeds bezette
gedeelte v. Beieren niet teruggeven en zoodoende begon Frederik, met Saksen verbonden, in 1778 d. oorlog. Hij rukte Bohemen
binnen, waar Jozef intusschen zull: een sterke
stelling a. d. Elbe genomen had, dat d. koning
't niet waagde, hem vandaar to verdrijven.
't Kwam tot goon beslissend gevecht. 16 Mrt
1779 werd eon wapenstilstand on 13 Mei te
Teschen d. vrede gesloten. waarbij Oostenrijk
't „Innviertel" vk. mijlen) kreeg.
Suchet (Lours GABRIEL), hertog v. Albufora, maarschalk en pair v. Frankrijk, werd
2 Mrt 1770 te Lyon gab. Zijn vader, een geacht zijdehandelaar, liet hem een goode opvoeding geven en bestemde hem voor d.
handel. d. Omwenteling deed hem weldra die
loopbaan verlaten. Hij vertrok als gewoon
soldaat bij een der bataillons vrijwilligers v.
zijn depart. Reeds in 1793 was hij bataillonschef en als zoodanig tegenwoordig bij 't beleg
v. Toulon. Daarop streed hij in 1794 en 1795•
onder Laharpe in Italie en in 1796 maakte hij
met zijn bataillon een deel uit v. d.18e halve
brigade, waarmee hij alle veldslagen en gevechten v. dien veldtocht bijwoonde. Bij Ceva
zwaar gewond, nam SUCHET, nauwelijks hersteld, weer een roemrijk aandeel a. d. veldtocht v. 1797; hij werd bij Tarvis en Neumark
andermaal gekwetst en op 't laatstgenoemd
slag veld door Bonaparte tot kolonel bevorderd.
In 't volgend jaar streed hij onder Brune in
Zwitserland; hij bracht op diens last 23 veroverde vaandels a. 't Directoire en werd tot bri:gade-generaal benoemd. Brune, die intusschen
opperbevelhebber v. 't leger in Italie geworden was, verzocht on kreeg SUCHET als chef
v. zijn generalen staf. Hij behield dezelfde
betrekking onder Brune's opvolger, Joubert,
en sloot een innige vriendschap met dozen.
Aangeklaagd door d. commissarissen v. 'tDirectoire, tegen wier hebzuclit hij zich verzette, werd hij in 1798 n. Farijs opgeroepen
om zich to rechtvaardigen. Dit gelukte hem
spoedig on hij kreeg in 1799 bij 't leger v.
Massena 't bevel over een brigade in Grauwbunderland. Hij verdedigde hardnekkig d.
stellingen v. Davos, Bergen en Splagen, werd
echter door d. Oostenrijkers afgesneden, doch
wist zich door een stouter tocht over een
bevroren meer to redden on zich weer bij
Massena to voegen. Deze benoemde hem nu
tot chef v. zijn staf, doch hij bleet dit niet
lang. Joubert was andermaal a. 't hoofd v.
't leger in Italie gesteld en verkreeg d. benoeming v. zijn vriend tot divisie-generaal on
chef v. d. staf. d. Dappere Joubert sneuvelde
bij Novi, doch SUCHET behield zijn betrekking ook onder diens opvolgers Moreau en Championnet. Massena, die in Nov. 1799 d. laatste
verving, benoemde hem en Soult tot zijn
luitenants; SUCHET moest d. linker vleugel v.
zijn leger in d. Riviera di Ponente aanvoeren,
terwijl Soult a. 't hoofd v. d. rechtervleugel
in d. Riviera di Levante werkzaam was. Van
nu of grondde SUCHET zijn roam als legeraanvoerder. Met 6000 a 7000 man, nauwelijksgekleed en a. alles gebrek lijdonde, afgesneden v. Massena, die in Genua was ingesloten.
verdedigde hij gedurende 38 dagen elken voet
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Eindeluk, toen 't hoofdleger zich tegen hem
wendde en dus d. overmacht to groot werd,
trok hij achter d. Var terug en belette 14 door
zijn verdediging v. die rivier een vUandeltIken
inval in Frankrijk. Tegen 't einde v. Mei
kreeg hij 't bericht v. d. terugtocht des vijands
on dadelijk ging hij weer aanvallenderwijs to
work, in d. hoop Genua to ontzetten. Hoewel
dit mislukte, wist hij d. vijand belangrijke
nadeelen -toe to brengen, vooral bij la Pieva
(6 Juni), on vereenigde hij zich d. volgenden
dag met d. macht v. Massena, a. wiens verdere operatien hij weer deelnam. SUCHET
bezette 22 Juni 't door d. Oostenrijkers ontruirnde Genua on kreeg aldaar v. Carnot, d.
toenmaligon minister v. oorlog, een eervol
schrijven, waarin daze zijn aandeel in 't gelukken v. d. roerkwaardigen veldtocht v.1800
volkomen recht liet wedervaren. In Dec. vertrouwde Bonaparte hem 't bevel over 't centrum v. 't leger v. Italic toe. SUCHET trok
over d. Mincio, ontzette d. generaal Dupont,
sloeg d. Oostenrijkers bij Bozzolo en nam deal
a. d. gevechten v. Borghetto, Verona en
Montebello. Na d. vrede v. Luneville commandeerde SUCHET een divisie in 't kamp v.
Boulogne. Deze divisie werd d. lste v. 't 5de
korps onder d. bevelen v. d. maarschalk Lannes en had een roemrijk aandeel a. d. veldslagen v. Ulm, Austerlitz, Saalfeld, Jena,
Pultusk en Ostrolenka. Voor d. slag v. Austerlitz ontving SUCHET 't grootkruis v. 't
legioen v. eer. Na d. vrede v. Tilsit werd hij
tot graaf verheven; hij kreeg v. d. koning v.
Saksen 't commandeurskruis der Hendriksorde en voerde op 't einde v. 1808 't 5e korps
n. Spanje, waar hij onder d. bevelen v. Mortier kwam. Bij 't beleg v. Saragossa werd
hem d. moeielijke taak opgedragen 't beleg to dekken on d. gemeenschap met Madrid
open to houden. Toen Lannes Spanje verliet,
werd SUCHET op zijn dringende aanbeveling
met 't opperbevel over 't leger v. Aragon
belast. HU beyond zich in een neteligen toestand, want Napoleon moest voor d. oorlog
in Oostenrijk vest troepen uit Spanje trekken
on SUCHET moest met betrekkelijk geringe
middelen zUn leger opnieuw organiseeren, 't
onderhoud daarvan verzekeren on d. vijand
bestrijden. Hij overtrof d. groote .verwachtingen, die men v. hem gekoesterd had, en legde
d. edelste krUgsdeugden a. d. dag. Na iedere
overwinning beUverde hij zich door 't nemen
v. administratieve maatregelen om er d.
vruchten van to verzekeren, terwijl zijn gomatigdheid on rechtvaardigheid hem d. achting en zelfs d. genegenheid der Spanjaarden
deden verWerven. In Juni 1809 rukte Blake met
20000 man tegen Saragossa op; SUCHET met
nauwelijks 6000 man sloeg hem bij Maria en
Belchita on dreef 't geheele korps v. Blake
uiteen, waardoor hij meester v. geheel Aragon
werd. In 't voorjaar v. 1810 begon hU zUn
roemrtike veldtochten in Aragon, Catalonia
on Valencia, waar 'hU gedurende vier jaren
steeds overwinnaar was on alleen door d.
nadeelen, welke d. Franschen op andere
punten laden, zUn veroveringen moest opgeven. Lerida viel 14 Mei, nadat SUCHET
d. Spaanschen generaal O'Donnell, die tot
't ontzet oprukte, geslagen had. Daarop viol
Mequinenza (8 Juni) en Tortosa (2 Jan. 1811).
d. Beroemde belegering v. Tarragona begon
4 Met en d. stad werd 28 Juni bestormd,
waarvoor stcurr tot maarschalk verheven
werd. 24 Juli bestormde hij d. sterke stelling
v. Mont Serrat. d. Slag bij Sagonte (25 Oct.
1811) deed d. volgenden dag die stad in d.
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handen der Franschen vallen on daarop werd
Valencia belegerd, dat 10 Jan. 1812 onderworpen werd. SUCHET werd hiervoor tot hertog
v. Albufera verheven. Hij hield zich nu in
Valencia staande en trok eerst na d. nederlaag der Franschen bij Vittoria (21 Juli 1813)
n. Catalonia. Hier ontzette hij Tarragona (15
Aug.) en hij behaalde d. laatste overwinning
op Spaansch grondgebied hij Ordal (14 Sept.).
SUCHET werd nu kolonel-generaal v. d. garde
on vereenigde in Dec. zUn troepen bij Gerona.
Langzamerhand moest hij al zUn oude troepen n. Frankrijk zenden, die slechts gedeeltelijk door recruten vervangen warden. Hij
hield zich echter tot eind-Maart in Catalonia
staande. 14 Apr. 1814 erkende hij met zUn
leger uit Narbonne Lodewijk XVIII en sloot
hij een wapenstilstand met Wellington. Bij d.
terugkeer v. Napoleon voegde SUCHET zich weer
bij d. keizer en kreeg hij 't opperbevel over
't Alpenleger; hij viel daarmee in Savoye, doch
werd door een stork Oostenrijksch leger tot
d. terugtocht gedwongen en verkreeg een gunstige capitulatie voor zijn geboortestad Lyon.
Na d. tweede restauratie bleef hij zonder betrekking. Hij overl. na een langdurige ziekte
3 Jan. 1826. Na zijn dood gaf d. chef v. zUn
staf, St Cyr Nugues, zijn „MOmoires sur les
campagnes en Espagne depuis 1808 jusqu'en
1814" uit (1832, 2 din).
Suchona, Zie Soechona.
Suchtelen (JAN PIETER, graaf vAN), een
Nederl. krijgs- en staatsman, 2 Aug. 1751 to
Grave geb. als oudste zoon v. Cornelis v.
Suchtelen, die in 1768 als majoor der genie
in Nederlandschen dienst overl. Hij genoot
een voortreirelijke•opvoeding en werd in 1768
2e luitenant-ingenieur extraordinair; in 1779
werd hij kapitein on in 1783 luitenant-kolonel.
In datzelfde jaar riep Catharina II v.Rusland
hem n. haar rijk; hij nam zijn ontslag en
ging als luitenant-kolonel der genie in Russischen dienst over. Hier werd hij in 1786
kolonel; hij bracht een verbeterde inrichting
bij zijn wapen tot stand en, nadat hij in 1789 tot
generaal-majoor bevorderd werd, streed hij in
1789 on 1790 in Finland en werd hij door een
Zweedschen kogel gewond. In d. drie volgende
jaren behoorde hij tot leger a. d. Dwina en
in 1793 was hU met d. herstelling v. d.
vestingen in Polen belast. Ook ontwierp
hij 't Catharina-kanaal en bet hU dit graven,
waardoor d. Witte Zee met d. Kaspische
verbonden word. In 1797 werd hij luitenantgeneraal on in 1799 generaal-en-chef. Hij
woonde d. merkwaardigen oorlog v. 1805 bij
en werd daarop met een buitengewone tending n. Pruisen belast, waarna hij in 1808 en
1809 kwartiermeester-generaal was bij 't leger,
dat in Zweedsch-Finland rukte. Hier leidde
hij 't beleg v. Sweaborg, dat evenwel slechts
door krljgslist in d. handen der Russen viel.
Van 1809—'11 werd hij gezant in Zweden
on later in FrankrUk. In d. oorlog v. 1813
was hU in 't gevolg v. d. kroonprins v. Zweden en woonde hij d. veldslagen v. Dennewitz
on Leipzig Mt Na 't sluiten v. d. vrede werd
hij weder gezant bij 't Zweedsche hof on hU
bleef daar tot zijn dood, die 10 Jan. 1836
voorviel. ZUn verdiensten waren door een
aantal ridderorden on eereteekens beloond,
terwtil keizer Alexander hem in 1812 tot
baron on eenige jaren later tot graaf had
verheven. Behalve zijn krUgs- en staatkundige begaafdheden bezat VAN suewriumit vele
kundigheden; hij was zeer bedreven in d.
penningkunde en in d. geschiedenis der letterkunde, terwiji hij met d. voornaamste
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bibliographen v. Europa briefwisseling hield.
't Door hem verzamelde muntkabinet, gedeeltelijk beschreven door Lestini, werd door
hem, nog tijdens zijn leven, a. d. academie v.
wetenschappen te s. Petersburg afgestaan.
Zijn verzameling v. schilderijen was niet
groot, maar uitgezocht. Zijn boekerij behoorde
tot d. grootste bijzondere verzamelingen in
Europa en bestond grootendeels uit prachtwerken, zeldzaamheden en handschriften. Zie
over hem : „Algemeene konst• en letterbode 1836".
Sucre (ANTONIE JOSE DR:), president v. Bolivia, geb. in 1793 te Cumana, in Venezuela.
Als opperbevelhebber der republikeinsche
troepen bracht hij door d. overwinning bij
Ayacucho (9 Dec. 1824) veel bij tot d. bevrijding v. Zuid-Amerika v. d. Spaansche heerschappij; v. 1825—'28 was hij vervolgens president der republiek Bolivia en in Juni 1830
werd hij bij Pasto, niet ver v. Cartagena,
vermoord.
Suczawa, een stad in 't Oostenrijksche
hertogdom Bukowina, a. d. Suczawa, met
een oude kathedraal, vele nfinen v. oude
burchten en 11 000 inw. Vroeger was zij d.
hoofdstad v. Moldavia.
een Duitsch
(HERMANN),
Sudermann
romanschrijver en dramatisch dichter, geb.
30 Sept. 1857 to Matziken, in Oost-Pruisen.
Hij studeerde to Koningsbergen en to Berlijn
in d. letteren en philosophie en wijdde zich
vervolgens in laatstgen. stad a. letterkundigen arbeid. Hij schreef d. romans „Im Zwielicht" (30 dr. 1886), „Frau Sorge" (1886)Der
Katzensteg" (1888) en „Der Gilnstling der P'rasidentin" (1889), benevens twee novellen onder d.
titel „Geschwister". Zijn voorn. tooneelstukken zijn „Die Ehre", dat met buitengewonen
bijval werd begroet, toen 't in d. Lessingschouwburg to Berlijn voor d. eerste maal
werd opgevoerd on ook in 't Nederl. is overgebracht„Sodorns Ende" (70 dr. 1891) on „Heimat" (1893).
Sudeten (d.), in d. oudheid `51c,deti Montes
geheeten, is d. naam v. een bergketen in 't
tegenwoordige Duitschland, bevattende onder
verschill. benamingen d. bergen, die zich v.
0.-Z.•0. tot W.-N.-W. tuss. d. Karpaten on d.
Elbe uitstrekken; zelfs behoorden er bij d.
Ouden ook 't Lausitzergeb., 't Ertsgeb.,d.Fichtel en 't Thuringerwoud toe. Men onderscheidt
in d. tegenwoordige Sudeten, wier lengte 340
en wier breedte 60 a 90 KM. bedraagt, v. 't
0. n. 't W, gaande, in hoofdzaak d. volgende
deelen : a. d. Gesenke, met d. 1492 M. hoogen
Altvater. b. 't Glatzer bergland, ook wel Glatzer
bergketel genoemd, dat door d. Neisse on d.
Steine doorstroomd wordt; deelen hiervan zijn
't Eulengeb. en 't A dlergeb. c. 't Waldenburger
Bergland, een gemakkelijk overgangsgebied v.
Bohemen n. Silezie ; men heeft hier, evenals in
't Schweidnitzergeb. (bij Schweidnitz), belongrift° steenkoollagen (Neder-Silezisch steenkoolbekken). d. 't Reuzengeb., 't hoogste middelgeb. v. Duitschland, dat zijn voortzetting vindt
in 't Isergeb. d. Hoogste top is d. Schneekoppe
(1601 M). d. Breede loof, waardcor d. Gorlitzer
Neisse stroomt en die 't Lausitzergeb. v. 't
Isergeb. scheidt, vormt d. noordwestelijke
grens v. 't Sudetenstelsel. Graniet, gneiss,
mica en porfier zijn d. voorn. gesteenten in
d. Sudeten, terwijl a. d. oppervlakte gesteenten v. jongere formaties worden aangetroffen.
't Gebergte is rijk a. ertsen v. d. rijkste verscheidenheid; men vindt er zoowel tjzor, lood,
koper en zink als tin, kobalt, antimonium,
goud en zilver, goon enkele echter in groote
IX.
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hoeveelheid. In d. lagere gedeelten bevinden
zich vruchtbare akkers en schoone weiden,
d. hellingen, v. 600 tot 1000 M. hoogte, gin
met bosch bedekt, voornamelijk naaldhout; d.
hoogste kammen zijn kaal of dragon slechts
kreupelhout; d. kruinen z ijn Of naakt Of enkel
met mos bedekt. In d. schoone dalen treft men
niet zelden uren lange dorpen met een nijvere
bevolking aan. d. Beken on rivieren v. 't gebergte vloeien a. d. oostzijde grootendeels n.
d. Oder, a. d. westzijde n. d. March en d. Elbe. —
Zie d. reishandboekeu v. Scharenberg (1862) en
Letzner (1876).
Sue (EUGENE), een Fransch romanschrijver,
10 Dec. 1804 to Parijs gob. Hij was d. zoon v.
eon officier v. gezondheid bij d. keizerlijke
garde en had keizerin Josephine en prins
Eugene de Beauharnais tot doopgetuigen. Na.
eenige jaren bij d. geneeskundigen dienst der
marine geplaatst to zijn geweest, nam hij zijn
ontslag en legde hij zich onder d. vermaarden
Gudin op 't zeeschilderen toe. Doch d. opgang,
dien zijn beschrijving v. zijn zeeleven in
romantischen vorm onder d. titel „Kernock
le pirate" (1830) maakte, had ten gevolge, dat
hij zich op 't schrijven v. zeeromans toelegde,
waarvan „Atar Gull" (1831, ook in 't Nederl.
vert., 1835) d. bekendste is. Ten gevolge v.
zijn beoefening v. dit yak v. letterkunde
schreef hij een „Histoire de la marine francols° sous Louis XIV" (1833—'37, 5 dln). Na
nog onderscheidene romans to hebben geschreven, maakte SUE zich een Europeeschen
naam met zijn „Mysteres de Paris" (1842,
8 dln), in d. meeste talon v. Europa, ook in
d. onze, vertaald en door ontelbare ander°
„verborgenheden" nagevolgd. Niet minder
vermaard is zijn romantische voorstelling der
handelwijzen v. 't Jezuitisme in „Le juif errant"
(1815, 10 dln), waarvan eveneens vele overzettingen in andere talon (twee Nederlandsche)
bestaan. In d. beide laatstgonoemde romans
straalt een groote ingenomenherd door met
d. socialistische denkbeelden, welke ook in
latere romans, met name „Les mysteres du
peuple" (1819), „Martin, l'enfant trouve" (1816)
en „Les sept pOches capitaux" (1847), alle in
onze taal overgebracht, gevonden worden,
wat made 't geval is met „De Calvinisten in
de Cevennes" (Utrecht 1815, 2 dln) en „Lat .&
aumont" ('s-Gravenhage 1845, 2 dln). Ten gevolge v. d. staatsgebeurtenissen, die met d.
herstelling v. 't tweede keizerrijk eindigden,
werd hij uit Frankrijk verbannen en hij overl.
to Annecy, in Savoye, 3 Aug. 1857. — Een
belangrijk opstel Over d. roman v. E. Sue"
gaf wijlen prof. S. F. Van Oordt Jwz. in d.
„Vaderlandsche Letteroefeningen" (1846).
Suerman (BERNARDUS FRANCISCUS), 4 Oct.
1783 te Haarlem geb., was reeds op 12-jarigen
leeftijd ouderloos. Hij legde zich reeds vroeg
op d. heelkunde toe on was als leerling v. d.
Haarlemschen heelmeester Perez bij d. landing v. 't Engelsch-Russische lager (1799) als
vrtjwilliger werkzaam in d. toen to Haarlem
tijdelijk opgerichte hospitalen. Later begaf hij
zich n. Lingen on vervolgens studeerde hij a.
d. Utrechtsche hoogeschool. Nog voor ztjn
promotie werd SUERMAN, op aanbeveling v.
Mathias v. Geuns, met Dr. J. Banga door
curatoren der Geldersche hoogeschool to Harderwijk voorgedragen als hoogl. in d. genees-,
heel- en verloskunde (9 Mei 1809), welke betrekking door 't vertrek v. prof. P. J. v. Maanen
was opengevallen; 9 Oct. trad hij in die betrekking op. Intusschen was hij in d. zomer
v. 1809, na verdediging v. een „Dissertatio de
arsenici in corpus humanum effectibus ejus17
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qua usu hodie celebrato medico,_ praesertim
ad carcinomatis curationem", to Utrecht in d.
geneeskunde gepromoveerd. 19 Juni 1810 hield
hij ztjn inwijdingsrede als hoogl.: „de iis,
quae cum veteres, tum recentiores, imprimis
Batavi et Germani, de vitae corporeae
philosophati sunt". Na d. opheffing der
academie in 1812 werd SUERMAN buiten zijn
voorkennis tot rechter te Apeldoorn en tevens
tot geneesheer v. dat ambt benoemd. HO
bleef echter to Harderwijk en op d. Veluwe
d. genees- en heelkunst uitoefenen en gaf
bovendien privaatlessen in d. hem vroeger
ambtshalve opgodragen leervakken. Na d:
reorganisatie der Nederlandsche academien in
1815 werd SUERMAN tot gewoon hoogl. in d.
geneeskundige - faculteit to Utrecht benoemd,
welke betrekking hij aanvaardde met eon
oratie: „De magnetismo, qui vocatur animali,
veteribus omnino incognito, nostra demum
aetate invento, si bane adhibeatur, novum
fortasse Physiologis lumen et salutare Medicis remedium aliquando allaturo". SUERMAN
doceerde te Utrecht v. ]816—'53 voornamelijk
chirurgie en algemeene pathologie; bovendien
gaf hij 't chirurgisch klinisch onderwijs,
waarbij hij omstr. 1840 eerst door Dr. J. A.
Mulder en later door prof. E. von Baumhauer
en _prof. v. Goudoever btjgestaan werd. In
1827 Meld SUERMAN eon „Oratio de animi fortitudine, virtute medicis propria, maxime illa
in epidemiis conspicua" en in 1848 eon „de
emendenda artis salutaris institutione academica, legis medicae in patria nostra ferendae,
fundament° principio" (ook in 't Nederl. verschenen). Btj 't ultbreken der cholera-epidemie
in 1832 gaf hij eon brochure uit: „Raadgevingen a. mime medeburgers bij 't naderen der
cholera Asiatica", eon werkje, dat 8 drukken
beleefde. In 1853 werd SUERMAN wegens 70-jarigen leeftijd emeritus; hij onttrok zich echter
niet a. zijn academische werkzaamheden on
bleef bovertdien zijn praktijk met ijver en
liefde voortzetten, totdat hij daarin door
ouderdom, zwakte on ziekte verhinderd werd.
HU was een warm voorstander v. 't gasthuis
voor ooglUders to Utrecht, over welke inrichting htj nog in 1861 een open brief in 't licht
gaf. SUERMAN overl. 11 Febr. 1862.
Suerman

(ALEXANDRE CHARLES GUIL-

LAUME), in zijn laatsten levenstijd een ambtgenoot v. ztjn wader (zie 't voorg. art.), had
d. geneeskunde met ijver beoefend en zich
gedurende ztjn studiejaren gunstig onderscheiden. In 1832 on 1833 legde hij groote belangstelling a. d. dag in 't lot der cholera-ltjders.
In 1835 promoveerde htj tot medicinae doctor
na verdediging v. zijn „Diss.: de cholerae
Asiaticae itinere per Belgium septemtrionale".
In 1836 verkreeg hij d. graad v. math. mag.
at philos. natur. doctor, na d. verdediging v.
een „Dissert. physica: de calore fluidorum
elasticorum specifico". In 1830 ontving hij d.
gouden eerepenning der wis- on natuurkundige
faculteit voor ztjn beantwoording v. eon sterrenkundige prijsvraag. In 1839 word hU beroepen tot gewoon hoogl. in d. geneeskunde a. d.
Utrechtsche hoogeschool, welke betrekking
bU aanvaardde met een „Oratio de medicina
doctrinarum physicarum ope nostra imprimis
aetate perficienda". HU was lid v. 't provinciaal Utrechtsch genootschap on overl. 10
Febr. 1840 op btjna 31-jarigen leeftijd.
Suetonius (CAJUS), TRANQUILLUS, een Romeinsch geschiedschriiver, die onder d. regeering v. keizer Nero gab. werd en zich a. d.
beoefening der taalkunde on welsprekendheid
iwijdde. d. Jonge Plinius verleende hem zUn
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vriendschap on bescherming. Na d. dood v.
dozen werd htj geheimschrUver (Magister epistolarum) bU keizer Hadrianus, doch htj verloor
dien post, omdat hU (volgens 't bericht v.
Spartianus in 't leven v. dien vorst) met d.
keizerin Sabina at to vertrouwelUk omging.
Htj koos nu eon afgezonderd leven on schreef
verscheidene "geschiedkundige e. a. iverken,
voor welke eerste hij, als geheimschrUver
des keizers, alle gelegenheid gehad had om
d. bests bouwstoffen to verzamelen. Men
heeft nog v. hem d. levensbeschrUvingen
der 12 eerste Caesars, v. Julius Caesar tot
Domitianus („ Vitae XII imperatorum"), waarin
hij niet alleen hun openbaar, maar ook bun
bUzonder leven schildert. Zij bevatten eon
.menigte zeer belangrijke berichten omtrent
d. geschiedenis dozer mannen, terwijl zij
tevens vele kenmerken v. betrouwbaarheid
dragon voor d. geschiedenis der eerste eeuw
vOOr en na Christus' geboorte. Behalve doze
levensschetsen heeft SUETONIUS ook nog eon
work geschreven over d. beroemste taalkenners („lle illustrious grammaticis"), eon ander
over d. voortreffelijkste redenaars (,De claris
rhetoribus") en levensbeschrtjvingen v. Torentins, Persius, Lucanus, Juvenalis e. a.; doch
v. dit laatste is veal verloren gegaan.
Sueur (LE), Zie Lesueur.
Sueven

(d.) waren eon Germaansche yolks-

stam, die zich vOOr d. Christelijkejaartelling
tuss. d. Weichsel on d. Oder ophielden. Zij
breidden zich tot over d. Elbe uit en in
Caesars ttjd zelfs tot d. Neckar en d.
Rijn. Volgens Tacitus hadden zij hun naam
to danken a. hun Lang haar, dat zij in eon
vlecht samenbonden. Met uitzondering v.
enkele godsdienstplechtigheden, waardoor ztj
zich onderscheidden, waren hun zeden en gebruiken die der Germanen in 't algemeen.
Ttjdens d. groote volksverhuizing trokken d.
Sueven met d. Alanen on Vandalen n. Gallia
en vestigden zij zich met d. laatsten in Spanje.
Na 't vertrek der Vandalen breidden d. Sueven
zich uit tot in Lusitanie. d. i.'t tegenwoordige
Portugal, on geraakten zij dien ten gevolge in
oorlog met d. West.Gothen, die hun in 586
een volkomen nederlaag toebrachten.
d. Sueven, die in Duitschland waren achtergebleven, vertoonden zich in d. 5e eeuw,
vereenigd met Alemannen, onder d. naam
Schwaben, tuss. d. Rijn en d. Main, in d.

omtrek v. d. Donau, d. Neckar on d. Lech.
't Waren d. voorouders der latere Zwaben,
die in d. 8e eeuw, onder 't opperbeStuur der
Frankische vorsten, door eigen hertogen geregeerd warden. Oude berichten over hen
komen voor bij Caesar, „De bello Gallico" IV. 1;

Tacitus, „De moribus Germanorum", 38; Lucanus 1I, 51.
Suez, een Egyptische stad a. d. zuidelijken

mond v. 't Suez-kanaal on a. d. Roode Zee, welker noordwestelijk uiteinde Golf van Suez hoot:
ZU heeft omstreeks 11000 inw. on is gelegen
in een zandige streek ; toch is zij tegenwoorclig
in 't bezit v. een goede haven met een groot
bassin, waarin 500 schepen voor anker kunnen
liggen. Ook vroeger, vOOr d. opening v. 't
Suez-kanaal in 1869, was Suez reeds een belangrUke handelsplaats, zoowel voor Indische
als voor andere waren, welke hier sinds
eeuwen door karavanen warden aangevoerd.
Naar Suez draagt d. slechts 115 KM. breeds,
zandige landengte, die Afrika met Azi6 var.
bindt, d. naam Isthmus v. Suez.
Sedert eeuwen is men op d. doorgraving
dozer landengte, zoo hinderlijk voor 't verkeer v. Europa met d. landen v. Zuid-AziO,
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bedacht geweest en meer dan eens ook werd
zij beproefd. 't Eerst volvoerde Ptolemaeus
Philadelphus, 3e eeuw vOOr Chr., 't plan,
waaraan ook koning Necho in d. 7e en Darius
Hystaspes in d. 5e eeuw v. Chr. reeds hun
aandacht hadden gewijd. riij stichtte d. havenstad Arsinoe, waarvan men bij 't tegenwoordige Suez nog d. overblijfselen vindt. Toen
dit eerste kanaal verzandde, hebben achtereenvolgens d. Romeinsche keizer Trajanus
en d. Arabische khalif Omar zijn verbetering
beproefd. Dit kanaal liep echter niet in d.
Middell. Zee uit, maar ging v. d. Arabische
Golf of Roode Zee, nabij 't tegenwoordige
Kosseir, naar d. oostelijken Nijlarm in BenedenEgypte. Sedert d. 8e eeuw onzer jaartelling
heeft er geen waterweg meer tusschen d.
Middell. en d. Roode Zee bestaan, niettegenstaande verschill. volken v. 't nut en 't groote
belang v. zoo'n verbinding overtuigd waren.
Eerst in 1854 werd door De Lesseps (zie dat
art.) een nieuw ontwerp ter tafel gebracht,
dat in 1859 een begin v. uitvoering erlangde.
Tien jaar later was 't tegonwoordige Suezkanaal, ter lengte v. 162 KM., voltooid, om
20 Nov. 1869 met groote plechtigheid voor
d. wereldhandel geopend te worden. Voor d.
beteekenis v. dit kanaal, a. welks verbreeding
en verdere verbetering men nog steeds bezig
is, spreken d. volgende getallen: v. London n.
Bombay bedraagt d. weg om Kaap d. Goede
Hoop 109u0 zeemijlen, die door 't Kanaal v.
Suez 6100 rnijlen, een verschil due v. 44 pct.
Van Triest n. Bombay is 't verschil nog
grooter, nl. 11 500 — 4100 zeemijlen of 63 pct.
Voor Amsterdam n. Java (Soenda-straat) bedragen d. respectieve afstanden 11 500 en
8500 zeemijlen, d. i. een verschil v.. 26 pct.
Terwijl dan ook d. zeilschepen v. vroeger
circa 100 dagen voor d. reis v. Amsterdam
n. Batavia noodig hadden, doen d.tegenwoordige stoomschepen der maatschappij „Nederland" daarover gemiddeld nog geen 40 dagen
(Amsterdam—Genua 12 dagen, Genua—Port
Said 5 dagen, Port Said—Padang 20 dagen,
Padang—Batavia 3 dagen).
In 1870, 't eerste jaar na d. opening, voeren
door 't kanaal v. Suez 486 stoomschepen,
met een inhoud v. 435 911 tonnen; in 1893
maakten 3 341 stoomers ervan gebruik, te
zamen metende 10 753 798 155 ton (zeilschepen maken weinig gebruik v. 't kanaal, zoo.
wel om d. heerschende windstilten en d. bepaalde richting der luchtstroomen hier als
om d. hooge tollen, voor 't kanaal geheven).
Verreweg d. meeste schepen varen onder
Engelsche vlag; v. d. 3341 in 1893 waren bijv.
2405 Engelsche. Op Engeland volgen Duitschland, Frankrijk en Nederland; d. laatstgen.
staat met 178 schepen in 1893 (metende circa
329 millioen ton). Van daze 178 vaartuigen
waren 102 mailbooten, 78 cargobooten, 2 gouvernementsschepen en 1 in ballast.
Suffeten, Zie Carthago.
Suffolk, een der oostelijke graafschappen
v. Engeland, met een oppervl. v. 70 vk. mijlen
en 370 000 inw. (1891), in 't 0. door d. Noordzee
bespoeld, in welke ook d. meeste rivieren
zich ontlasten. 't Geheele graafschap bestaat
meerendeels uit bouw- en weiland en d.
hoofdbezigheden der inw. zijn landbouw en
veeteelt (Suffolk-runderen, schapen en varkens). Tevens vervaardigt men katoenen en
wollen stoffen en pottebakkerswaren, terwijl
't winnen v. zeezout eveneens eon middel v.
bestaan is. d. Hoofdstad is Ipswich; andere
plaatsen v. beteekenis an: Bury s. Edmonds
a. d. Lark, Lowestoft, Ludbury a. d. Stour,
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Woodbredge a. d. Deben en Southwold a. d.
Blyth, meerendeels zeebaden.
Suirren de St Tropez

(PIERRE ANDRE

DE), een bekwaam en dapper scheepsbevelbobber in Franschen dienst, geb. te SaintCannat, in Provence, uit een voorname familie
in 1726; overl. to Parijs, 8 Dec. 1788. In 1743
trad htj bij 't leger in dienst. Vijf jaar later
opgenomen in d. orde der Malthezer ridders,
ging hij over bij d. marine; hij diende onder d.
bevelen v. d. admiraal de la Galissonniere en
was tegenwoordig bij 't innemen v. Mahon
in 1756. Niettegenstaande hij zich bij verschill.
gelegenheden onderscheidde, duurde 't tot 1772,
voor htj tot kapitein ter zee be vorderd werd
en in dien rang 't bevel over een schip ontving. Gedurende d. Amerikaanschen vrijheidsoorlog diende hij in 't eskader v. d. graaf
d'Estaing. Daze stelde hem in 1778, toen d.
vloot to Boston lag, a. 't hoofd v. een gedeelte
zijner strijdkrachten, waarmee hij d. haven
v. Newport binnenliep en daar d. Engelsche
vloot verbrandcle. Van die expeditie teruggekeerd, werd hem in 1779 op voordracht v.
d. admiraal 't bevel gegeven over een divisie
v. vijf schepen in d. vereenigde Fransche
en Spaansche vloten, onder Don Ludwig v.
Cordova. 9 Aug. 1780 vial hij met zijn divisie
op d. hoogte v. kaap s. Vincent d. naar 0.-I.
bestemde Engelsche handels vloot aan en veroverde hij twaalf schepen. Daarop als selloutbij-nacht 't bevel ontvangen hebbende over een
eskader v. zeven groote schepen, werd hij to
gelijker tijd uitgezonden, orn d. Hollandsche
schepen tegen d. Engelschen to beschermen.
16 Apr. 1781 tastte hij d. Engelschen commodore
Johnstone bij d. Kaap-Verdische eilanden aan,
met 't gevolg, dat een op Kaap d. Goede Hoop
gemunte aanslag vertjdeld werd. In 1782 sloeg
hij, 17 Febr. en 12 Apr., d. Engelschen admiraal Hughes in d. Oost-Indische wateren. Later
veroverde hij Negapatnam en Tranquebar en
eerst na 't sluiten v. d. vrede v. Versailles
(1783) keerde hij n. Frankrijk terug. In 1787 werd
hem d. uitrusting der vloot in d. haven v.
Brest opgedragen. d. Toestand v. zijn gezondheld echter liet hem d. geheele uitvoering
v. d. hem gegeven last niet toe. Hij keerde
n. Parijs terug en overl. daar tegen 't eind v.
't volgend jaar. Er bestaat een work over hem,
door Frublet in 1824 uitgegeven en getiteld:
„Essai historique sur la vie et les campagnes
du Bailli Suffren de St Tropez".
Suffren de St Tropez (Louis JEROME DE),

broader v. d. voorg., was bisschop v. Sisteron,
geb. in 1722. In 1764 word hij tot bisschop
verheven. In 1780 deed hij 't twee uur Lange
kanaal graven, dat naar hem genoemd is. Na
't uitbreken der Fransche omwenteling verliet
hij zijn vaderland en hij overl. in d. vreemde.
In d. stad Sisteron is in 1824 een gedenknaald
to zijner eer opgericht.
Suffridus Petri. Dozen Latijnschen vorm
gaf a. zijn naam SJOERD PIETERS, geb. 25 Juni
1527 to Leeuwarden, waar hij ook zljn jeugddoorbracht en onderwijs ontving in 't Grieksch
en Latijn. Na to Leuven gestudeerd to hebben
onderwees hij d. classieke talon, eerst to
Leeuwarden, daarna to Erfurt. Na eenigen tijd
d. betrekking v. secretaris en bibliothecaris
v. d. kardinaal Granvelle to hebben vervuld,
keerde hij n. Leuven terug, waar hij zich op d.
rechtsgeleerdheid toelegde, welke wetenschap
hij eenige jaren (1577-1586) to Keulen onderwees. Inmiddels werd hij door d. staten v.
Friesland tot historieschrOver v. dat gewest
aangesteld; v. 1586 tot 1588 onderwees htj to
Leuven, waar hij in d. geestelijken stand trad,
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't canonieke recht en d. laatsten ttjd zijns
levens bracht MI door te Keulen, waar hij als
kanunnik der Apostelkerk 23 Jan. 1597 overl.
Hij was een man v. uitgebreide geleerdheid,
ervaren in 't Grieksch en Latijn, in geschiedenis, oudheidkunde en rechtsgeleerdheid. Onderscheidene werken gaf hij in 't licht, v.
welke Paquot in zijn „Memoires" een volledige lijst geeft. Zijn voorn. geschiedkundig
work, „De Frisiorum antiquitate et origine"
(1590), is een door d. latere historische wetenschap geheel veroordeelde proeve om oude,
ongeloofbare Friesche kronieken als geloofwaardige bronnen te doen voorkomen. Belangrijker is zijn werk ,De Scriptoribus Frisiae" (1593). Zie voorts Paquot t. a. pl. en de
Wal, „de claris Frisiae Ictis" (1825 e. v.).
Sufisrnus of Sofismus is d. benaming
V. 't godsdienstige mysticisme der Mohammedaansche monnikorden. 't Woord is ontleend
a. 't Arabische sufi, aanduidende een wollen
kleed, gedragen door hen, die tot 't sufismus
behooren. Reeds in d. eerste eeuw v. d. Islam
waren er Mohammedaansche kluizenaars en
asceten, terwijl v. lieverlee eigenlijke monnikorden werdcn gesticht. In doze ontwikkelde
zich, vooral in Klein-Azie en Perzie, d.
mystieke richting, die zich verdiept in 't
aanschouwen v. en gemeenschap oefenen met
't Hoogste Wezen, d. wezenlijkheid v. 't bestaande ontkennende en zich verdiepende in
d. doolhoven v. 't onbegrijpelijke. Ofschoon
zich reeds vroeger sporen v. doze richting
hebben vertoond, houdt men toch voor d.
stichter v. 't eigenlijke sufismus zekeren
Said-Aboel-Chair, die in 't begin der 9e eeuw
na Chr. leefde. Ook eenige der beroemdste
Perzische dichters behoorden tot d. Sufi's,
o. a. Senaji, die in d. 12e eeuw leefde en
in zijn Hadika (d. i. „Tuin") d. denkbeelden
v. 't sufismus schildert, Ferid-Ed-Din-Attar,
zijn tijdgenoot, die in zijn dichtstukken
„Mentek Eeltir" (d. i. „vogelgesprek") en
„Dsjawahir essat" (d. i. „wezenseigenschappen") een ontwikkeling geeft v. d. verschill.
trappen v. bespiegeling, tot welke een Sufi
zich verheffen kan, terwijl hij ook onder d.
titel „Teskeret-El-Ewlya" („schildering der
vrienden") d. levensbeschruving der voornaamste Sufi's geeft, en Dsjelal-Ed-Din-Roemi
en Dsjami, beiden in d. 15e eeuw onzer jaartelling.
Suhl, een stad in d. Pruis. prow. Saksen,
regeeringsdistr. Erfurt, a. d. zuidelijke helling
v. 't Thilringerwoud en a. d. voet v. d. Domberg, een porfierrots, waarvan d. eene wand
(d. Ottilienstein) over d. stad schijnt te hangen.
Men heelt er beroemde wapenfabrieken en
12 000 inw. d. Stad, gelegen in 't Frankische

graafs. Henneberg, kwam in 1583 a. KeurSaksen en behoort sedert 1815 a. 't koninkrbk
Pruisen.
Subm (PIETER FREDERIK VAN),e0I1 Deensch
kamerheer en historieschrpver, geb. in 1728 te
'Copenhagen, tevens als wijsgeer, dichter en
*geschiedschrOver benoemd. 1.j genoot v. zijn
vader, d. Deenschen admiraal U. F. Suhm,
een goede opvoeding, legde zich voomamelijk
op d. Grieksche en Romeinsche letterkunde
toe en vormde zich later a. d. hoogeschool
to Kopenhagen. Geen behagen in d. rechtsgeleerde praktijk vindende, volgde htj zijn neiging tot d. historische wetenschappen; hij
ging in 1761 n. Noorwegen, woonde tot 1765 to
Drontheim en keerde vervolgens n. Kopenhagen terug, waar hij in Sept. 1798 overl.
SIJHM bezat een aanzienlijk vermogen,'t welk
hij op onbaatzuchtige wijze ter ondersteuning
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v. geleerdo mannen en inrichtingen besteedde.
Als wtjsgeer 'weft hij zich door zijn zedelijke en algemeen nuttige verhandelingen,
als dichter door zijn Noordsche idyllen en
verhalen, als geschiedschrUver door een uitvoerig werk over zijn eigen vaderland grooten roam verworven. Zijn boekerij, welke
meer dan 100 000 deelen bedroeg, vermeerderde
hij door d. aankoop v. belangrijke werken,
waartoe hij jaarlijks 5000 daalders besteedde;
terwijl hij alleen a. 't vergrooten v. 't boekvertrek 20 000 daalders ten koste legde. Hij
opende dagelijks zijn boekerij voor ieder en
gaf aanzienlijke sommen uit voor handschriften en a. afschrijvers, alsmede ter ondersteuning v. behoeftige studenten. Door d. zwaren
brand te Kopenhagen in 1795 verloor hij
twee deelen v. werken, die hij op zijn kosten
liet drukken, nl. 't 8e deel zijner „Scriptorurn
rerum Daniae medii aevi" en 't re zijner
Deensche geschiedenis. Hij stond zijn boekerij
in 1796 a. d. koninklijke of voor een lUfrente
v. 3000 daalders. Onder zijn voorn. werken
moeten genoemd worden zijn „Kritische geschiedenis v. Denemarken in d. Heidenschen
tijd", zijn werk over d. oorsprong der Noordsche volkeren" en vooral zijn „Deensche geschiedenis" in 11 deelen (1782-1812), die gedeeltelijk na zijn dood 't licht zag en slechts
tot 1319 loopt.
Suidas, een Grieksch of Byzantijnsch taalkundige, die in d. 10e en lie eeuw leefde
en een lexicon of woordenboek schreef, dat,
hoewel vervalscht, nog heden om zijn talrijke historische opgaven over oude werken
en monumenten v. groot belang is voor 't
verstaan en d. uitlegging der oude schrtjvers.
d. Eerste uitgaaf v. dit work is v. Milaan
(1499); later ward 't door Kiister (1705), Gaisford (1834), Bernhardy (1834—'53) e. a. uitgegeven. Zie Daub, „De Suidae biographicorum
origine et fide" (1880).
Suijs (TIELEMAN FRANCISOUS), eon verdienstelijk architect. in 1783 to Ostende geb. en
11 Juli 1861 to Brussel overl. TUdens't eerste
keizerrijk verwierf hij, als vlijtig en gelukkig
leerling der Fransche academie v. schoone
kunsten, d. grooten prijs v. Rome. Hij bestudeerde Wens zijn verblijf to Rome en op
zijn tochten door andere gedeelten v. HMV:

met aandacht en ernst d. gedenkteekenen der
oude bouwkunst en deed to Parps o. a. gin
teekeningen v. 't paleis Massimi to Rome in
gravure brengen en gaf die uit. Teruggekeerd
in zijn geboorteland, ward hij benoemd tot lid v.
d. 4e klasse v. 't Koninklijk Nederl. Instituut
en v. eenige andere kunstinstellingen. In 1820
ward SULTS benoemd tot prof. in d. bouwkunde
bij d. academie v. beeldende kunsten to Am,
sterdam en in 1825 tot architect des konings,
welke betrekking hp na d. Belgische omwenteling v. 1830 ook bij koning Leopold bekleedde.
In Nederland heeft hij onderscheidene werken tot stand gebracht, o. a. d. barriOre a. d.
Houtzijde to Haarlem, d. Luthersche kerk to
Amsterdam en d. Theresia-kerk in 't Westeinde te 's-Gravenhage. Te Brussel herstelde
hp 't paleis des konings on 't inwendige v. dat
v. d. prins v. Oranje; hij bouwde vender in
Belgie 't kasteel Mariemont, kloosters te Brussel en to Saventhern, d. linkervleugel v. 't
paleis v. d. hertog v. Aremberg en d. kerk
v. s. Jozef; ook ontwierp hij 't plan voor
't kwartier Leopold to Brussel.
Suilrer is d. naam v. een aantal in water
oplosbare stoffen, die alle een zoeten smaak
hebben, uit koolstof, waterstof on zuurstof
(d. twee laatste elementen meestal in d. ver-
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liouding die ze in water hebben) bestaan en
in scheikundige eigenschappen veel overeenkomst hebben. Voor druivensuiker zie men
't art. glucose en voor vruchtensuiker of levulose 't art. levulose. Hier zullen wij alleen d.
rietsuiker (saccharose) bespreken. Dit is een
stof, wier molecules beschouwd kunnen worden als bestaande uit 1 molecuul levulose en
1 molecuul glucose minus 1 molecuul water.
Zij komt voor in 't sap v. 't suikerriet, d.
beetwortel, d. gelen wortel of peen, alsmede
in verschill. soorten v. ahorn, d. bloemkolven
v. d. kokospalm, meloenen. kalebassen en vele
tropische vruchten. Zij kristalliseert in waterheldere, goed gevormde scheeve zuilen, is
gemakkelijk oplosbaar in water en bezit een
aangenamen zoeten smaak. Door verhitting
tot 160 3 C. smelt zij tot een kleurlooze vloeistof, die bij bekoeling tot een glasachtige
massa (zoogenoemde gerste-suiker) stolt; bij
220° C. gaat zij in caramel over, een bruine
stof, die gelijkt op die, welke door verhitting
v. druivensuiker ontstaat. Voegt men bij riet.
suiker in waterige oplossing biergist, dan
splitst zij zich in glucose en levulose, die bij
voortzetting der gisting in alcohol en koolzuur overgaan. Die eerste verandering, welke
gist d. rietsuiker doet ondergaan, heeft ook
plaats, als men deze met verdunde zuren of
met sommige zoutoplossingen kookt. d. Suiker is geen weeldeartikel voor d. mensch,
maar een behoefte voor hem geworden. In 't
begin der 18e eeuw voerde Engeland slechts
11 millioen KG. in; thans heeft 't meer dan
400 millioen KG. noodig. In 't tijdsverloop v.
1850 tot heden is d. totale productie v. suiker
gestegen v. 780 millioen tot ongeveer 4000
millioen KG. en tegenwoordig bedraagt 't
verbruik per hoofd d. westelijke landen v.
Europa en in d. Vereenigde Staten v. NoordAmerika gemiddeld tuss. 7 en 26 KG. per jaar.
d. Oudste berichten omtrent 't gebruik v.
suiker vinden wij, op enkele uitzonderingen
na, in d. geschiedenis der Kruistochten, maar
deze stof was nog op 't einde der 17e eeuw
zoo duur, dat men zich v. haar alleen in d.
aanzienlijkste huishoudingen bediende. d.
Meeste suiker komt thans v. suikerriet en v.
beetwortelen. 't Suikerriet groeit in d. warme
streken tuss. d. keerkringen, zoowel in d.
oude als in d. nieuwe wereld. Daar 't een
groote behoefte a. warmte heeft, tiert 't, hoewel geen moerasplant. alleen in d. laagten.
Toch wordt 't ook in hooglanden met voordeel verbouwd, bijv. in d. vlakten v. Mexico
en op d. hoogvlakte v. Nepal, in Indie. Aan
d. oevers v. d. Euphraat groeit suikerriet in
't wild en in China en op vele eilanden v. d.
Grooten Oceaan schijnt d. aankweeking v.
suikerriet zeer oud to zijn. 't Suikerriet is
een voortbrengsel der oude wereld en behoort
oorspronkelijk waarschijnlijk in 't oosten v.
Azie thuis. TJit Azie kwam 't naar Cyprus;
d. Arabieren brachten 't in 't begin der 12e
eeuw naar Egypte, Malta on Sicilie. In d. 150
eeuw kwam 't n. Madera en d. overige Canarische eilanden, die vOOr d. ontdekking v. Amerika geheel Europa v. suiker voorzagen.
Amerika ontving 't al zeer spoedig na d. ontdekking en tegenwoordig heeft men d. aanzienlijkste suikerrietvelden in West-Indie.
't Sap v. 't suikerriet bestaat uit 80 a 82 pct
water, 10 a 12 pct kristalliseerbare suiker,
4 pct niet-kristalliseerbare suiker en extractiefstof, 1 2 a 1 pct plantaardige eiwitstof en
1 pct zout. Bij 't verwerken v. 't sap tot suiker worden d. laatstgenoemde zelfstandigheden afval.
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't Zaad v. 't suikerriet wordt op d. gunstigste standplaatsen zelden rijp on zelfs d. blocsems heeft, indien 't om 't winnen der suiker
to doen is, zelden d. tijd om zich to ontwikkelen. d. Vermenigvuldiging geschiedt daarom
meestal door stek ken. d. 6tengels v. 't suikerriet worden afgesneden, v. top (die voor stek
client) en bladeren ontdaan en naar d.suikermolen vervoerd, waar men ze uitperst. 't
Verkregen sap moot nu zoo spoedig mogelijk
verwerkt worden; anders wordt 't in 't
warme klimaat spoedig zuur ten gevolge v.
een gisting. Hiertegen wordt kalk gebruikt,
die niet alleen d. ontstane zuren bindt, maar
ook d. nadeeligen invloed der stikstothoudende stollen vermindert. 't Op die wijze geklaarde en gefiltreerde sap wordt nu gekookt,
waarna men 't laat bekoelen on uitkristalliseeren. Behalve d. suiker krijgt men dan eon
donkere siroop, die melasse genoemd wordt.
Zij wordt op Java door d. inlanders als toevoegsel bij 't eten gebruikt, maar overigens
wordt meestal v. haar rum g.estookt. d. Verkregen suiker komt als ruwe of ongeraftineerde suiker in d. handel en beet in d. huisgezinnen naar haar kleur doorgaans bruine
suiker. Vroeger werd d. suiker in d. kolonien
en d. bezittingen niet verder verwerkt, maar
kwam zij als rune suiker n. Europa, waar zij
geraffineerd werd. Dit is voor een groot deel
ook thans nog 't geval, maar tevens zijn
tegenwoordig in d. overzeesche gewesten
eveneens raftinaderijen. 't Raffineeren der
ruwe suiker, waardoor deze d. vastheid en
't witte, kristallijne voorkomen verkrtjgt, die
genoeg bekend zijn, komt met dat v. beetwortelsuiker overeen. 't Aantal raffinaderijen
v. rietsuiker is met 't toenemen v. 't aantal
beetwortelsuikerfabrieken afgenomen. In 1866
had men er hier to lande 23, die 108 738 ton
ingevoerde suiker verwerkten; in 1888 waren
er 14, die 98 916 ton suiker verwerkten, waarvan een groot deel beetwortelsuiker was.
In sap v. beetwortelen komen naast water en
suiker nog zouten, v. welke eenige zich met
suiker tot water bevattende. stroopachtige verbindingen kunnen vereenigingen, en stikstof
bevattende verbindingen voor, die aanleiding
kunnen geven tot 't gekleurd worden v. 't
oorspronkelijk kleurlooze sap on d. saccharose
kunnen omzetten in verwante stoffen, die
kunstmatig niet tot kristallisatie to brengen
zijn. Op verschill. wijzen kan 't sap uit d. beetwortelen worden gewonnen. Men kan nl. 't
afscheiden door eenvoudig d. wortel met d.
snijmachine in kleine stukjes to verdeelen, v.
die stukjes een pap to maken en deze uit to
person; dit is d. oudste wijze v. behandelen.
Men kan ook 't sap afscheiden door water op
d. fijngemaakte wortels to gieten en dus 't
person to vervangen door spoelen, d. zoogenoemde maceratie, die 't eerst in Frankrijk
door Dombasle in praktijk is gebracht en later
door Schiltzenbach; d. eerste behandelde in
stukken gesneden wortelen met heet water,
d. laatste goot op tot brij gewreven wortelen
koud water. Schutzenbach had vroeger reeds
d. maceratie-methode voor gedroogde beetwortelstukken in toepassing gebracht; dit had
voornamelijk ten doel 't arbeidsmateriaal door
't drogen voor bewaring geschikt to maken
en daardoor d. slechts tot een derde v. 't jaar
beperkte fabricage tot een onafgebroken bedrijf
to maken. d. Method° v. Dombasle wordt in
d. suikerfabricage niet meer gebruikt, omdat
door 't heete water zoogen. slijmige sappen
en suikermassa's ontstaan; slechts bij 't winnen v. spiritus uit beetwortelen, waarbij d.
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slijmige aard niet storend werkt, is deze
methods hier en daar nog in gebruik. d. Nieuwste verbetering der methods is d. door d. ge. brooders Robert to Selowitz, in Moravia, ingevoerde diffussiemethode, volgens welke fijne
schijfjes beetwortelen in eon stelsel gesloten,
met elkaar in verbinding staande vaten met
water van ongeveer 80° C. uitgeloogd worden;
daze is d. tegenwoordig bijna algemeen gebruikte methode. Ook is d. centrifugaalkracht
voor 't winnen v. 't sap gebruikt on vele
mechanische en chemische hulpmiddelen zijn
hierbij aangewend om 't resultaat zoo voordeelig mogelijk to maken.
Nadat nu op d. eene of andere wijze 't sap
uit d. beetwortels verwijderd is, wordt 't in
scheipannen onder btjvoeging v. kalk langzaam en bijna tot kokens verwarmd door
middel v. waterdamp, daarna sluit men d.
stoomkraan of on d. massa scheidt zich in
twee lagon, nl. eon dik, grauwachtig schuim
a. d. oppervl. en daaronder een holder sap,
dat men door een kegelvormige buis kan
laten afvloeien. Bij doze bewerking wordt 't
eiwit gestrernd; d. kalk verbindt zich met
organische zuren en met phosphorzuur, slaat
vele bases, o. a. v. ijzer en mangaan, neer
on ontleedt d. asparagine on ook een deel v.
't eiwit; d. suiker blijft in 't sap opgelost in
verbinding met kalk. Na 't uitvloeien v. 't
heldere sap wordt 't schuim verzaineld on
nog uitgeperst door middel v. d. filtreerpers.
d. Balk most nu uit d. verbinding met suiker
worden verwijderd; dit geschiedt tegenwoordig
gewoonlijk door 't inleiden v. koolzuur, een
bewerking, die d. naam saturatie of carbonatatie
draagt. d. Slibachtige massa, welke zich dan
afscheidt, wordt ook nog uitgeperst en met
't schuim, v. d. scheiding afkomstig, als most
middel verkocht. 't Sap, dat vOOr d. zuivering
troebel, rood- of zwartachtig v. kleur en flauw
zuur was, is na d. zuivering volkomen holder,
lichtgeel en alkalisch en bezit d. reuk v. ammoniak. 't Wordt vervolgens verder gezuiverd
door beenderkool, die d. kleurstof en d. zouten
opneemt en vasthoudt. Daarom wordt 't sap
tweemaal door beenzwart gefiltreerd, d. eerste
maal terstond na d. saturatie of wel nadat 't
een weinig ingedampt is (filtratie v. dunsap).
d. Tweede filtratie, die v. 't diksap, heeft onmiddellijk voor 't verkoken plaats. Peel maakt
men gebruik v. 't filter v. Dumont. 't Gefiltreerde diksap draagt d. naam klaarsel en
wordt tot kristallisatie verkookt, waarbij voorkomen moat worden, dat een deel der suiker
ontleed wordt en bruin gekleurde levulose
ontstaat. Daarom moot 't indampen zoo snel
mogelijk plaats grijpen on wel bij afsluiting
der lucht en op een zoo laag mogelijke temperatuur. Aan daze vereischten voldoet op uitstekende wijze d. vacuumpan v. Zickerick, in
Welke 't klaarsel in 't luchtledige zoolang
wordt ingedampt, dat in d. heldere vloeistof
bij bekoeling kristallen ontstaan. Men noemt
dit 't blankkoken of 't koken op d. draad en
herkent dit punt a. d. draadproef, welke hierin
bestaat, dat een proof, tuns. duim en wijsvinger uitgetrokken, sttive, breekbare draden
vormt. 't Koken kan echter nog verder worden
voortgezet en dan heeft d. afscheiding der
suikerkristallen reeds in d. vacuumpan zelf
plaats; men noemt dit 't koken op groin. d.
Indamping v. 't dunsap heeft gewoonitjk in
andere ketels plaats, waarbtj tegenwoordig
ook stoom als verwarmingsmiddel gebruikt
wordt. Naast d. uitgekristalliseerde sulker.
levert d. indamping v. diksap een niet kristalliseerbare massa op, die men als siroop of
-
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melasse in d.- handel brengt of op spiritus
verwerkt, d. Scheiding v. d. siroop v. d. kristallen geschiedt tegenwoordig ook door middel
v. d. centrifuge.
Suilrergast (Lepisma saccharina L.). 't
Diertje, dat men met dozen naam bestempel•,
behoort tot d. orde der thysanura of springstaarten onder d. insecten. 't Hoeft een langwerpig
rond lichaam, op d. rug eenigszins platgedrukt,
een kop met twee lange sprieten, die uit zeer
vele kleine leedjes bestaan, zes pootjes a.
't borststuk en een paar zeer lange staartdraden a. 't uiteinde v. 't achterlijf. Aan iedere
zijde v. d. kop ziet men een groep v. twaalf
enkelvoudige oogen. 't Lichaam is geheel bedekt met zilverachtige, zeer kleine schubbetjes waarom sommigen 't dier ook wel
zilvervischje noemen. Men vindt d. suikergasten,
die zeer vlug zijn in hun bewegingen, meestal
in oud houtwerk, boekenkasten en provisiekamers; zij ontleenen hun naam a. een oude
meaning, volgens welke zij groote liefhebbers
v. suiker zouden zijn. Dit is evonwel niet bewezen, maar wel, dat zij a. vruchten en doode,
doch nog niet geheel verdroogde insecten
knagen. Zij ondergaan geen gedaantewisseling
en zijn nachtdieren.
Suikerij, Zie Cichorei.
Suikerriet (Sacckarum). 't Suikerriet behoort tot d. natuurl. fam. der Gramineae, tot
d. 3e onderafdeeling, nl. die der Gierstgrassen
(Paniceae), on volgens 't sexueele stelsel tot d.
2e orde der 3e klasse (Triandria Digynia). Doze
plant, naar 't schijnt, oorspronkelijk in China
voorkomende, doch thans in vele warmelanden
gekweekt, heeft een stijven, 2 a 4 M. hoogen
halm. d. Pluim is v. een grUze kleur, of komstig v. 't lange zachte haar, dat d. bloemkroon
insluit; doze is tweekleppig; d. kleppen zijn
langwerpig, elsvormig, holrond en kafaardig.
Er zijn drie meeldraden en twee lange stijltjes
met zacht behaarde stempels.
Men onderscheidt verschill. soorten v. 't
suikerriet, nl. d. Saccharum officinale, met

een gelen halm; d. S. fasciolatum, waarvan
d. halmen groene en paarse strepen dragon;
zij komt voor op d. Antillen; d. S. giganteum,
met een zeer dikken, lichtgekleurden halm;
en d. S. Tahitense, v. Otaheite afkomstig.
Over d. wijze, waarop d. suiker uit 't riot
verkregen wordt, zie men 't art. Suiker.
Suikerwier (Laminaria saccharina), een
wiersoort, welke een zoetsmakende zelfstandigheid bezit, waaraan zij haar naam ontleent.
Suikerwortel (Sium sisarum). Doze overbliivende, in Juli en Aug. bloeiende plant behoort tot d. natuurl. fam. der Schermdragende
planten (Umbelliferae). In vroegeren tijd ward zij
bij ons wel gekweekt om haar witte, zoetachtige wortels, die evenals d. gewone peen
(Daucus carota) genuttigd worden.
Suikerzuur (Cs His 08) is een gomachtige,
zeer hygroscopische stof, die oplosbaar is in
alcohol en o. a. door voorzichtige oxydatie v.
manniet, glucose, rietsuiker of amylum met
salpeterzuur ontstaat. 't Is isomeer met
slOmzuur.

Sulaphat is een ster v. d. grootte 3 a 4
in 't sterrenbeeld d. Lier, doot Bayer met y
aangeduid. Rechte kl•mming: 283° 14'. Noorderdeclinatie: 32° 28'.
Suleiman Pasja, Zie Soeleiman Pasja.
Sulfaten zijn d. zouten v. 't zwavelzuur.
Sulfide.n zijn d. zouten v. zwavelwaterstof.
Salfieten zijn d. zouten v. 't zwaveligzuur.
Sultozuren of sullonzuren zijn zuren,

in welke zwavel in plaats v. zuurstof voorkomt.
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• Sulioten, een volksstam v. Griekschen
oorsprong, die zich in d. 17e eeuw a. d. heerschzucht der Turken zocht te onttrekken en zich
in 't zuiden v. Albanie bij Parga in 't oude
Epirus ophield. Daar leefden zij in 't gebergte,
onder een republikeinschen regeeringsvorm,
met behoud hunner oude gewoonten en gebruiken, totdat d. staatkundige gebeurtenissen
in 't laatst der 18e en in d. eerste jaren
der 19e eeuw hen andermaal op d. voorgrond
deden treden. Eenvoudig v. zeden en geoefend
in d. wapenhandel, wisten d. Sulioten zich
een tijd lang staande to houden bij d. pogingen v. Ali, pasja v. Janina, om hen to onderwerpen. Toen zij in 1803 't onderspit moesten
delven, namen zij d. wijk, eerst n. Parga en
vervolgens n. d. Ionische eiianden, waar zij
tot d. val v. 't eerste Fransclie keizerrijk vertoefden en a. d. krijgsverrichtingen op die
eilanden deelnamen. Later steunde Ali-Pasja
zelf op hun bijstand en schonk deze hun weder
woonplaatsen in Albanie, waar zij er echter
weldra toe genoodzaakt werden zich andermaal in 't gebergte terug to trekken. Te vergeefs hoopten zij op hulp uit Griekenland en in
1822 moesten zij hun sterkte Suli a. d. Turken
overgeven. Omstr. drieduizend hunner werden
daarna met Engelsche schepen n. Cephalonia
overgebracht, terwijl d. overigen zich in 't
gebergte verstrooiden. d. Sulioten hadden zich
echter in betrekking gesteld met d. in opstand
zijnde Grieken en onderscheidden zich sedert
in d. bay rijdingsoorlog, door deden gevoerd.
Marco Bozzaris streed met zijn Sulioten a. d.
zijde der Grieken en eindigde met zich, als
een andere Leonidas, met een klein getal der
zUnen op te ofTeren, na eerst een geduchte
slachting onder d. Turksche scharen to hebben aangericht. Zijn oom Noto Bozzaris verdedigde 't benauwde Missolonghi en sloeg
zich met een deel der belegerden door 't
vijandelijke leger been, vOOr d. stad zich in
Apr. 1826 moest overgeven. Groote sympathie
betoonde lord Byron voor d. Sulioten on tot
d. einde toe gaven zij hem blijken v. gehechtheid. d. Dood v. d. dichter, die 19 Jan: 1824
te Missolonghi plaats had, was voor d. Sulioten een groot verlies. Na d. opstand kwamen
velen, die d. bevrijding v. Griekenland mochten beleven, in verschill. betrekkingen en losten d. Sulioten zich in d. overige bevolking
des lands op.
Sulla, of Sylla (LUCIUS CORNELIUS), een
Romeinsch dictator, stamde uit 't patricische geslacht der Cornelii, dat a. d. Romeinsehe republiek reeds vele groote mannen
geschonken had, en werd in 146 v. Chr. geb.
In d. oorlog, dien Marius als consul tegen
Jugurtha voerde, ging SULLA als quaestor n.
Afrika en legde hij d. grond tot zijn roem door
d. bekwaamheid, waarmee hij Bocchus, koning
v. Mauretania, wist over to halen om hem
zijn schoonzoon Jugurtha uit to leveren. Dit
gaf d. eerste aanleiding tot d. onverzoenlijken
haat tuss. SULLA en Marius. SULLA, die achtereenvolgens onderbevelhebber v. Marius en
Catulus was, onderscheidde zich door moed
en bekwaamheid in d. oorlog tegen d. Cimbren en Teutonen (105-101 v. Chr.). In 't jaar
93 v. Chr. werd hij tot praetor verheven en,
nadat hij deze waardigheid had nedergelegd,
werd hem opgedragen, koning Ariobazanus v.
Cappadocia op d. troon te herstellen,welke taak
hij met veal geluk volbracht. Naar Italie teruggekeerd, geraakte hij in oneenigheden met Marius, waaraan d. uitbrekende oorlog der bondgenooten een einde maakte. surdas ontwikkelde
in dien oorlog zulko buitengewone talenten, dat
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zelfs zijn vijanden hem voor d. gelukkigsten
veldheer v. Rome verklaarden. Hij werd nu
in 88 v. Chr. tot consul benoemd en na afloop
v. zijn consulaat tot opperbevelhebber tegen
Mithridates. Marius vorwekte nu met d. tribuun Sulpicius een oproer in Rome, waarbij
a. SULLA 't bevel werd ontnomen en dit a.
hem zelf werd opgedragen. SULLA. moest d.
stad verlaten en nam d. wijk naar d. legerplaats, waarheen hem vele senatoren en aanzienlijke Romeinen volgden. Aan 't hoofd v.
40 000 man rukte hij nu tegen Rome op;
Marius trachtte wel wederstand to bieden,
doch werd overweldigd en moest d. vlucht
nemen. SULLA maakte een matig gebruik v. zijn
overwinning en trok daarop n. Griekenland. Na
een langdurig beleg vermeesterde hij Athena
en daarna rukte hij in Boeotie, waar hij achtereenvolgens bij Chaeronea en Orchomenus
d. legers v. Mithridates vernietigde. Daze was
nu weldra tot d. vrede geneigd, die dan ook in
't voordeel der Romeinen tot stand kwam.
SULLA keerde daarop n. Italie terug, waar
intusschen Marius en Cinna Rome ingenomen
on met groote gestrengheid tegen SULLA'S
partij gewoed hadden. Wel is waar waren
Cinna en Marius beide over]., maar d. partij
v. Marius was nog altijd zeer talrijk on sloot
SULLA, nadat hij bij Brindisi ontscheept was,
met groote overmacht in. Doch ook hier
verliet 't geluk hem niet; hij overwon
zijn tegenstanders, deels door zijn veldheerstalenten, deels door list, en trok eindelijk,
nadat hij voor d. poorten v. Rome bijna door
d. Samniten vornietigd was, d. stad binnen.
d. Tegenpartij verspreidde zich en SULLA begon
een vreeselijk bloedbad onder zijn vijanden
en onder hen, wier rijkdommen zijn hebzucht
en die zijner vrienden hadden opgewekt. Hij
ontwierp lijsten v. vogelvrij verklaarden on
liet in alle steden v. Italie duizenden ter
dood brengen. d. Senaat moest hem in 81 v.
Chr. tot dictator uitroepen, met een onbeperkte
macht, welke hij tot d. grootste wreedheden
misbruikte. Hij nam d. btjnaam FELIX (d. golukkige) a. en gaf zich met zijn vrienden a. d.
grootste uitspattingen over. Tovens hield hij
zich met onvermoeiden ijver met d. door
hem ontworpen staatshervormingen bezig on
maakte hij vele goede wetten. Nadat hij twee
jaren lang Rome beheerscht had, legde hij
zijn dictatorschap vrijwillig neder en vestigde
hij zich op zijn landgoederen, na rekenschap
aangeboden to hebben v. al zijn daden; maar
niemand dorst hem die to vragen. Hij over!.
in 't jaar 78 v. Chr.
Sullivan (ARTHUR SEYMOUR), een Engelsch
componist, geb. 13 Mei 1842 te London. Hij
ontving zijn opleiding a. d. Royal Academy
of music aldaar on vervolgens a. 't conservatorium to Leipzig. In 1876 werd hij directeur
v. d. National trainingschool for music to
Londen, a. welke inrichting hij sedert 1865
leeraar was. Van SULLIVAN'S composities zagen
't licht d. muziek bij Shakespeare's „Tempest",
d. cantate „Kenilworth", d. ouvertures „In
memoriam", „Marmion" on „Di Ballo", d.
oratoria The prodigal Son" (1868) on The
light of the world" (1873) e. m. a.
Sully (MAXIMILIAAN v. Bethune, baron v.
ROSNY, hertog v.) was maarschalk v. Frankrijk en eerste minister v. d. koning Hendrik I V.
Hij werd 13 Dec. 1559 to Rosny uit een zeer
oude, aanzienlijke familie geb. on in d. hervormden godsdienst opgevoed. Toen hij elf
jaar was, werd hij door zijn vader a. d. koningin
v. Navarre on a. haar zoon d. kroonprins Hendrik voorgesteld, met wien hij een geltjk onder-
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wijs genoot en dien hij in 1572 n. Pans volgde,
toen aldaar 't verschrikkeltjke bloedblad onder
d. Protestanten plaats had, dat onder d. naam
Partjsche bloedbruiloft bekend is, waarbtj d.
opziener v. 't college v. Bourgogne hem v. d.
dood redde. Toen Hendrik v. Navarre in 1576
't hof ontweek en zich in 't leger der Protestanten begaf, volgde hem SULLY, die eenigen
ttjd daarna d. rijke Anne de Courtenai huwde.
SULLY was een dapper veidheer, die zijn koning
bij verscheidene belegeringen gewichtige diensten bewees, en tevens een bekwaam diplomaat; als zoodanig sloot hij in 1586 een verdrag voor Hendrik met d. Zwitsers, waarbij.
dien vorst 20 000 man hulptroepen beloofd
werden. Na d. dood v. Elizabeth v. Engeland
werd hij als buitengewoon gezant n. Londen
gezonden en won hij d. koning v. Engeland voor d. zaak v. zijn vorst. Zulke belangrtjke diensten bleven niet onbeloond. SULLY
werd in 1594 tot secretaris v. staat, in 1596
tot lid v. d. finantie-raad, in 1598 tot eersten
opziener over d. geldmiddelen, in 1601 tot
grootmeester der artillerie en in 't volgend
jaar tot gouverneur v. d. Bastille benoemd,
waarbij hem tevens 't opperbestuur over d.
vestingwerken werd opgedragen. Hij beteugelde d. rooverbenden, die zich geclurende d.
burgeroorlog over Frankrtjk verspreid hadden,
en bracht in 't bestuur der geldmiddelen
zulk een goode orde, dat hij in d. tijd v.
10 jaar een staatsschuld v. 200 millioen vernietigde. Onvermoeid was SULLY werkzaam
en hij genoot niet vOOr 's avonds, na geeindigden arbeid, in een kleinen kring d. genoegens der gezelligheid. Hij verzette zich
ten sterkste tegen alle onderdrukking, welke
d. grooten zich jegens 't yolk veroorloofden,
en gaf zelfs a. d. geliefde v. Hendrik IV, naderhand markiezin v. Verneuil, op een voordracht v. dien aard een weigerend antwoord.
d. Landbouw, dien hij ijverig beschermde, verdiende in zijn oog meer aanmoediging dan d.
nijverheid, welke naar zijn meaning slechts
een beperkt getal menschen behoorde bezig to
houden, omdat hij vreesde, dat d. aanlokkelijkheid der daaraan verbonden winsten d. steden
to zeer ten koste v. 't land zou bevolken en d.
natie langzamerhand ontzenuwen.
Toen SULLY v. zijn gezantschap in Engeland
terugkwam, benoemde Hendrik IV hem tot
gouverneur v. Poitou en grootmeester v. all*
havens en landingsplaatsen v. Frankrijk;
tevens verhief htj 't landgoed Sully a. d. Loire
tot een erfelijk hertogdom. Daze gunstbewijzen
kocht d. groote staatsdienaar echter niet door
vleierij; want, toen Hendrik d. zwakheid gehad
bad, d. markiezin v. Verneuil to beloven haar
te zullen trouwen en d. koning daartoe a.
SULLY d. acte vertoonde, scheurde daze 't
papier a. stukken. Ofschoon Hendrik IV, om
zich met gin katholieke onderdanen to verzoenen en hun achting to winnen, tot hun
kerk was overgegaan, bleef SULLY toch voor
zich zelf een trouw aanhanger der Protestantsche leer. Na d. dood v. genoemden vorst
word hij, tot groot nadeel voor Frankrtjk,
ontslagen en moest htj zich met een geschenk
v. 100 000 rtjksd. v. 't hof verwijderen; doch
eenige jaren later riep Lodewijk XIII hem weer
terug on in 1634 ontving hij d. maarschalksstaf v. Frankrtjk, waartegen hij gin waardigheid als grootmeester der artillerie nederlegde.
SULLY overt. 22 Dec. 1641 en het een work
na, getitold „Memoires des sages et royales
°economies d'etat, domestiques, politiques et
militaires de Henry le grand", dat in 1636 te
Sully onder zijn toezicht gedrukt werd.
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een Fransch dichter, geb. 16 Mrt 1839
to Parijs, sedert 1881 lid v. d. Fransche Academie. Zijn gedichten onderscheiden zich door
fraaien worm en diep gevoel; zij zijn bijeenverzameld in d. bundels „Stances et Poemes"
(1865), „Les epreuves" (1866), ,Les solitudes"
(1869), „Les destins" (1872), ' Les vainer tendresses" (1875), „La justice" (1878) e. a.
Sulpicia, een Romeinsche dichteres, die
ten tijde v. d. keizers Domitianus, Nerva en
Trajanus leefde. Ztj wordt gehouden voor
d. schrtlfster v. een schimpdicht op d. eerstgenoemden dezer keizers, getiteld: „De edicto
Domitiani, quo philosophos exegit" of „Satira
de corrupto Reip. statu". — Een andere SULPICIA wordt door Tibullus meermalen sprekende ingevoerd in 't 4e Boek ztjner „Elegiae";
daar d. toon dezer stukken veal v. zijn overige
poezie verschilt, hebben sommigen gemeend,
ze voor voortbrengselen eener gelijknamige
dichteres to moeten houden.
Sulpicius Se verus , Zie Severus.
sch woord, dat een
Sultan is een Arabi
machtig gebieder of hoer beteekent. Verscheidene Oostersche vorsten voeren dien titel,
ook in Neder1.-India. Meer bepaald echter
wordt met dien naam d. beheerscher v. 't
Turksche rijk aangeduid, die ook wel Groot*
Hoer of keizer genoemd wordt, omdat zijn
zetel op d. puinhoopen v. 't Oost-Romeinsche
of Byzantijnsche keizerrijk gevestigd is. — d.
Titel Sultane komt eigenli k alleen a. d. wettige gemalin der sultans v. Turkije toe; doch
d. Europeanen geven dien veelal a. al d.
vrouwen v. d. sultan, die hem kinderen gebaard hebben. d. Moeder v. d. oudsten zoon
beet dan Sultane favorite, om haar, als bevoorrechte, v. d, overige to onderscheiden. Te Constantinopel zelf dragon, behalve d. wettige
vrouw, die d. sultan in d. regal niet meer
heeft, alleen d. dochters v. d. sultan d. titel
sultanas, dien zij ook na haar huwelijk behouden. d. Dochters uit zulk een huwelijk
worden nog Kanum Sultanes, d. i. vrouwen
v. d. - bloede, genoemd. Leeft d. moeder v. d.
sultan nog, wanneer doze d. regeering aanvaardt, dan wordt zij Sultane Valide geheeten
en geniet zij dien ten gevolge vele voorrechten.
Sulzbach, een stadje v. 5600 inw. in d.
Beiersche prov. Opper-Palts, a. d. Sulzbach,
was vroeger d. residentie der hertogen v.
Sulzbach on Neuburg. Men ziet er een slot,
waarin Hieronymus v. Praag gevangen sat.
In d. omtrek zijn tizermijnen. 't Voormalige
vorstendom Sulzbach, 19 vk. mtjlen in oppervl.,
werd oorspronkelijk beheerd door graven,
wier linie in d. 13e eeuw uitstiorf, waarop 't
a. Beieren verviel. In 1614 werd 't evenwel
tot een zelfstandig vorstendom verheven,
doch onder Karel Theodoor kwam 't a. d. graven v. d. Palts on Tweebruggen on onder d.
hertog Maximiliaan I weder a. Beieren. —
Ook in Stiermarken heeft men een plaats v.
dozen naam en hiernaar zijn benoemd d.
Sutzbacher Alper,, die een deel der Carnische
Alpen uitmaken en uitmunten door latizonder
natuurschoon;. ztj verheffen zich in d. Oistritza
tot een hoogte v. 2350 M. en in d. Raducha
tot een hoogte v. 2050 M. — Voorts ligt er
een stadje Sulzbach in d. Pruis. Rijnprovincie,
regeeringsdistr. Trier, met kolen- on andere
industrie en ruim 12 000 inw.
!Sulzer (JOHANN GEORG) werd in 1720 te
Winterthur, in 't kanton Zilrich, geb. en was
d. jongste v. 25 kinderen. Reeds op gin 14e
jaar verloor hij zijn ouders en zijn klein erfdeel was nauwelijks voldoende voor gin
MAND),
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opvoeding. Hij bezocht evenwel 't gymnasium
to Zurich, om zich voor d. geestelijken stand
voor to bereiden. d. Wijsbegeerte v. Wolf,
toen algemeen in zwang, trok in bijzondere
mate ztjn opmerkzaamheid, evenals d. beoefening der natuurwetenschappen, toen joist
door 't stelsel v. Linnaeus aantrekkelijk
gemaakt. d. Eerste vrucht zijner studien in
dit vak waren zijn „Moralischen Betrachtungen fiber die Worke der Natur" (1741), die
Formey onder d. titel „Essai sur la physique
appliquee a la morale" in 't Fransch vertaalde. SULZER was daarna korten tijd hulp,
prediker on huisleeraar. Door zijn werk to
Berlijn bekend geworden en in betrekking
met Euler en Maupertuis gekomen, werd hij
in 1747 hoogl. in d. wiskunde a. 't gymnasium en later a. d. nieuw opgerichte ridderacademie; ook werd hij lid v. d. Berlijnsche
academie v. wetenschappen en weldra voorzitter v. d. wijsgeerige sectie, waar hij voorlezingen in d. Fransche taal hield. Zijn hoofdwerk is een aesthetisch wijsgeerig woordenboek, dat hij onder d. titel „Allgemeine Theorie der schOnen KUnste" uitgaf (1771—'74, 2
dln), later aanzienlijk uitgebreid. Nog hoeft
SULZER een „Kurzen Begriff alley Wissenschaften" uitgeg., alsmecle „VorUbungen zur Erweckung der Aufmerksamkeit and des Nachdenkens". Hij overl. 27 Febr. 1779.
Sumach (Rims). Dit plantengesl. behoort
tot d. natuurl. fam. der Therebinthaceae en in
't sexueele stelsel tot d. 3e orde der 5e kl.
(Pentanclria Trigynia) en kenmerkt zich door
(ten gevolge v. mislukking) dikwerf Oenslachtige bloemen, met een vijispletigen kelk en
vijf bloembladen. 't Vruchtbeginsel is door
een perigynischen klierachtigen ring omgeven en driehokkig met drie stempels; d.
vrucht een droge, meestal eenzadige steenvrucht.
Tot dit geslacht behoort o. a. d. vergiftige
sumach (Rhus toxicodPnciron), een Noord-Amerikaansche heester met talrijke getakte stammen v. 3 a 10 dM. hoogte en groenachtig
witte bloemen. Onvoorzichtig aanvatten of
't in d. mond nemen v. takken en bladeren,
zelfs 't slapen of 't lang verkeeren in d. nabijheid v. dezen boom, vooral des nachts, kan
een soms met koorts gepaard gaande ontsteking v. d. huid ten gevolge hebben. 't Melkachtige sap is scherp, wordt, a. d. lucht blootgesteld, zwart en is voor linnen en katoen
een onuitwischbare inkt. d. Bladeren, looizuur
bevattende, worden tot 't looien v. leder gebezigd; bovendien wordt er eon vernis uit
bereid.
Van d. Rhus coriaria, die in Zuid-Europa in
't wild groeit on in Spanje gekweekt wordt,
dienen d. bladeren zoowel om to looien als
om zwart to verven. 't flout v. d. Rhus cotinus,
ook wel Pruikenboom geheeten (een naam ontleend a. 't eigenaardig uitzien, dat deze heester
na d. bloeitijd verkrijgt, wanneer d. onvruchtbare bloemstelen sterk in d. lengte groeien en
met een zacht dons bedekt worden), wordt
onder d. naam Fisethout gebruikt om geel to
verven. Van d. Rhus typhina wordt d. zeer
zure vrucht door d. Perzen en d. Turken als
toesptjs genuttigd, terwij1 d. bladeren v. d. Rhus
elegans door d. Turken met tabak vermengd
gerookt worden.'t Beroemde Japansche vernis
wordt bereid uit 't witte, a. d. lucht spoedig
zwart wordende sap v. d. Rhus vernicifera en.
Rhus succedanea. d. Bladeren v. d. Rhus suave°.
lens bezitten een aangenamen aromatischen
reuk, met dien v. oranjebloesem overeenkomende.
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(ALEXANDER), een Russisch
dichter, 14 Nov. 1727 to Moskou geb. Hij beoefende vooral d. satire, 't treur- on 't blijspel
on werd d. stichter v. 't Russisch tooneel.
Keizerin Elisabeth benoemde hem tot generaal,
Catharina II tot staatsraad. SLIMARAKOW schreef
ook geschiedkundige werken, maar deze hebben geen waarde.
Een zijner bloedverwanten, PETER SUMARAKOW, schreef een geschiedenis v. Catharina
d. Groote en Naar eigen tijd (1832, 2 dln).
Sumatra of Soematra, bij d. Maleiers
Poeloe-Pertja, is op een na 't grootste eiland
v. d. Oost-Indischen archipel en strekt zich
uit v. 5 1 9 - N.-B.-6° Z.-B. en v. ruim 93'-106 0
0. L. v. Greenw. Ten N. en ten W. wordt 't door
d. lndischen Oceaan bespoeld; ten Z. wordt
't door straat Soenda v. Java gescheiden, a.
d. oostzijde door straat Bangka v. 't eiland
v. dien naam en door d. straat v. Malakka
v. 't gelijknamige schiereiland en Achter-Indie.
't Beslaat een oppervl. v. 7900 vk. mijlen, d. i.
lets minder dan Zweden of ruim 13 maal d.
grootte v. Nederland, terwij1 't aantal inw.
(dat intusschen slechts zeer onvolledig bekend
is) op niet meer dan 3 a 4 millioen geschat
wordt, d. i. gemiddeld op slechts 400 per vk. mijl.
(tegen 9 a 10 duizend per vk. mijl op Java). In
d. richting v. zijn lengte-as, die v. N.-W. naar
Z.-0. loopt. wordt 't eiland doorsneden door
d. Boekit-Barisan, d. i. keteng,ebergte, dat v.
Atjeh-hoofd tot a. d. Lampong-baai zOO dicht
met bosch bezot is, dat een aap, v. tak tot
tak springend, die gansche lengte v. 223 uren
gaans zou kunnen afleggen zonder d. grond
to raken. Aan d. westkust rijst dit trotsch
gebergte steil on bijna onmiddellijk uit d. zee
op en verheft 't zich met zijn ten deele nog
werkende vulkanen tot meer dan 3000 M.
hoogte (d. Goenoeng Dempo is 3150, d. Goenoeng Korintji of Indrapoera 8800, d. Goenoeng
Talang 2540, d. Goenoeng Merapi 2900, d.
Goenoeng Semangka of Keizerspiek 2300 M.
hoog); naar d. oostkust is d. glooiing v. 't gebergte langzaam, zoodat zich hier een breede
alluviale vlakte uitstrekt, waarover groote,
machtige rivieren stroomen, als d. Moesi or
rivier v. Palembang, d. Djambi met d. BatangHari, d. Indragiri, d. Kampar, d. Siak, d. Rokan,
d. Deli en vele andere kleinere stroomen in
't N.-0. d. Eenige rivler v. beteekenis daarentegen a. Sumatra's westkust is d. Singkel.
Van d. vulkanische gesteldheid v. Sumatra's
bodem, die in hoofdzaak uit graniet, kalk- en
leigesteenten bestaat, getuigt 't feit, dat men
alleen reeds in 't meer bekende gedeelte bezuiden 't Toba-meer 59 vulkanen telt, waarvan
7 nog werkende. Bijzonder dicht opeengehoopt
liggen deze lets t. Z.-0. v. d. Dempo en in 't
hart der Padangsche Bovenlanden.
Daar d. linie 't eiland in een noordelijke
on een zuidelijke helft verdeelt, heeft d. laatste
nagenoeg dezelfde afwisseling v. moesons ale
Java, terwij1 d. eerste d. Z.-W. moeson heeft
v. Apr.—Oct. on d. N.-0. moeson v. Oct.—Apr.,
met d. gewone kenteringen. Hierdoor wordt
d. afwisseling v. droogte en regen in d. lage
kustlanden beheerscht. Onder d. linie waaien
veranderlijke winden: Padang bijv., even bezuiden d. evenaar, kent geen moesons, maar
des to beter hevige onweersbuien en stortregens, die d. strijd v. machtige noordwesters
en sterke oostenwinden (zee- en landstroomen)
vergezellen. d. Temperatuur kan er op d.
middag tot 50° C. (122° Fahr.) stijgen, terwtjl
ze op 't plateau v. Toba (1200 M. boven d.
zee) tot 36° C. of 96° Fahr. klimt. Hier en daar
in d. bovenlanden heeft men onder d.invloecl
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der dichte wouden een koel en vochtig klimaat. Zware regens veroorzaken geduchte
banjirs, vooral a. d. Z.-W. kust, terwijIvreeselijke droogten in d. hoogere noordelijke streken
bij herhaling groote boschbranden ten gevolge
hebben. Doze hebben Sumatra's dichte wouden
meer gedund dan d. hand der menschen.Ontgonnen is dit heerltjk eiland nog zeer weinig;
't is voor Insulinde 't land der toekomst, gelijk
Java „d. room v. 't heden" en d. Molukken
„d. glorie v. 't verleden" uitmaken. Voor een
goad deel zijn land on yolk v. Sumatra ons
nog geheel onbekend. d. Expeditie naar MiddenSumatra, door 't Nederl. Aardrijksku-ndig
Genootschap v. 1876—'79 ondernomen, d. oorlog
v. Atjeh - e. a. oorzaken hebben ongetwtjfeld
veal a. 't licht gebracht, doch zeer veel blijft er
voor een nadere verkenning nog te doen over.
Rtik, verbazend rijk is 't land; rijker zelfs

heid zijn goring. Voor„dankbaarheid" bezit
hij geen woord en 't liegen is hem als aangeboren. In wetenschappeltIke of verstandelijke ontwikkeling is hij evenzeer achterlijk:
rekenen doet hij slecht, terval d. vrouwen
niet eons d. kunst v. lezen on schrtjven verstaan. Over d. Battaks, die 't plateau v. Toba
en d. binnenlanden v. Tapanoeli bewonen,
luidt 't oordeel v. Junghulin (zie dat art.)
aldus : „Zij zijn een yolk, dat op een eigenaardigen trap v. beschaving stoat, dien men,
al kan hij niet met d. toestand v. Europeesche volken vergeleken worden, niet laag
snag noemen zonder a. d. waarheid to kort
to doen. Zij hebben een eigen schrift, zij
vervaardigen boeken, ze hebben vaste, ten
deole zeer doeltreffonde wetten, die strong
worden nageleefd; zij zijn zacht v. karakter,

goedaardig on dankbaar voor genoten weldaden, vatbaar voor vriendschap en onkreukbaar in hun trouw; zij beminnen d. muziek
en hebben geneigdheid tot stifle bezigheden
en d. kunsten des vredes; zij weven fraaie
kloederen en bouwen groote sterke huizen,
met kunstig snijwerk a. d. balken; zij verstaan d. kunst metalen to bearbeiden en
allerlei voorwerpen uit ivoor to draaien; zij
zij zijn gematigd in hun hartstochten en handelen zonder voorafgaand overleg; zij laten

dan Java. d. Vruchtbare bodem levert bij eon
gezetten bouw ruime oogsten v. rijst, koffie,
suiker, indigo, katoen, ma s, tabak, sago,
specertjen en tropische vruchten; koffie vooral
in d. Padangsche bovenlanden, tabak in Deli,
peper in Atjeh en aangrenzende gewesten,
welke nagenoeg d. heift v. alle peper produceeren, die op aarde verbruikt wordt. Timmerbout heeft Sumatra in rijken overvloed en v.
d. bests soort. Aan delfstoffen vindt men er
goud, zilver, steenkolen (Ombilien-velden),
koper, tin, kwikzilver, ijzer, marmer e. a.
steensoorten, arsenicum, aluin, zwavel en
petroleum; ook treft men er minerals bronnen -aan. Pat d. dierenwereld op dit eiland
welig tiert, ligt voor d. hand: insecten, apen,
krokodillen, herten, tijgers, neushorens en
olifanten zijn in dit tropisch landschap in
hun element; verder vindt men er bufiels,
varkons, geiten en kleine, maar vlugge en
sterke paarden. 't Natuurschoon v. Sumatra
schijnt wel onovertroffen ; eon Duitsch reiziger
(voN KESSEL) laat er zich aldus over uit: „Alle
spleenlijders, die zich a. d. schoonheden v. Zwitserland en Italie verzadigd hebben, zou ik
willen radon naar Sumatra to gaan. Vooral a.
d. westkust kan men zijn dorst naar wilde en
grootsche natuurtafereelen naar hartelust bevredigen. Tot afwisseling woont men daar
tevens om d. 4 a 6 weken, dus niet al to dik-

wijis, een kleine vulkanische aardbeving bij,
die menschen en bamboehutten door elk. doet
tuimelen. Wild en romantisch zijn die hooge
bergen met hun beken, rivieren en moron,
bun watervallen, ravijnen en kloven; schilderachtig die vruchtbare en bebouwde valleien
der Padangsche Bovenlanden e. a. gewesten;
woest en majestueus die nog onbebouwde
bergstreken, wier kruinen zelfs met maagdelijke wouden prijken. Hoe moor men d. binnenlanden v. dit schoone land doorkruist,
hoe bekoorlijker men ze vindt. Alle overdriving is bIj een beschrtjving v. Sumatra's
natuur geoorloofd; elke vergeltjking is te
vergeefs. d. Bewondering eindigt Dimmer".
d. Bevolking v. Sumatra is Maleisch, deels
beschaafd, deels wild. „Wild" zijn d. Battaks
in 't noorden on d. bewoners der eilanden
fangs d. noordwestelijke kust; d. overige
stammen heeten beschaafd. d. Breedgebouwde
Maleier, met zijn grof, zwart, sluik haar om
't breed en platte lichtrood bruin gezicht, is
ernstig v. aard; luidruchtigheid vindt hij onbetameltjk. Zijn geroemde „fierheid' bestaat
in stug on stijfhoofdig to zijn. Wel is NI niet
lui, doch zonder direct voordeel begint hij
geen arbeid vrijwillig. Morsel is hij weinig
ontwikkeld; kinderliefde is groot, maar menschenmin, ouderenzorg en algemeene liefdadig-
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elke gewichtige handeling door een gepaste
regeling vergezeld gaan; zij beraadslagen
over alle gemeenschappelijke belangen in
openbare volksvergaderingen — en eten
menschenvleesch". — Behalve d. inboorlingen
bevinden zich op Sumatra ook Arabieren
(3000), Chineezen (110 000) e. a. vreemde
Oosterlingen, die zich hoofdzakelijk met d,
handel bezighouden. 't Aantal Europeanen
op 't geheele eiland bedraagt slechts 5300.
Van landbouw houdt d. Maleier niet; goudwasschen en handwerk valt meer in zijn
smaak. Zijden sarongs, met goud doorweven,
fijn lak work, allerlei fraaie, ingelegde wapens,
bamboo- en lederwaren, scheepsbouw getuigen v. d. vaardigheid der inlandsche nijverheid.
Met 't verkeer is 't op Sumatra veal slechter
gesteld dan op Java. 't Gebrek a. goede wegen
en 't gebrek a. menschen zijn een hoofdbezwaar
voor d. ontwikkeling v. d. natuurltike rtjkdommen, die 't eiland bezit. Ter bepaling v. d.

.

afstanden spreekt men op Sumatra, evenals
op Java, v. „palen", die een lengte hebben v.
20 minuten gaans. In d. laatste jaren heeft
men spoorwegen aangelegd in d. Padangsche
Boven- en Benedenlanden (v. d. Koninginnebaai naar d. Ombilienvelden), in Groot-Atjeh
en in Deli. Voorts zijn eenige der voorn.
plaatsen op 't eiland door d. telegraaf zoowel
met Java als onderling verbonden.
Staatkundig kan men Sumatra verdeelen
in gouvernementslanden, a. 't Nederlandsch
gezag onderworpen, en in onafhankeltjke gewesten. Tot d. eerste behooren : 't goDvernement Sumatra's Westkust, ter grootte v.
2200 vierk. mijlen en verdeeld in d. residenties Tapanoeli, Padang on d. Padangsche Bovenlanden; verder d. residenties Bengkoelen
(455 vierk: mtjlen), d. Lampongsche districten
(475 vk. mijlen) en Palembang met Djambi
(2550 vk. mtjlen), d. rijken Indragiri en
Kwantan, d. residentie Sumatra's Oostkust
(760 vierk. mtjlen) on 't gouvernement Atjeh
met onderhoorigheden (930 vierk. mijlen). Tot
d. onafhankeltIke gewesten behooren voornameltik d. Battaklanden in 't noorden dos
eilands, 't binnenland v. 't naburige Atjeh,
't gebied a. d. boven-Rokan on d. binnenlanden
v. Indragiri en Djambi.
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In 't gouvernement Sumatra's Westkust zijn
d. voorn. plaatsen : Padang, waar d. gouverneur zijn verblijf houdt, met 30 000 inw. (onder
wie 1650 Europeanen en 5500 Chineezen) en
veel uitvoer v. koffie en goud; Fort de Kock,
Solok, Padang-Pandjang, waar d. wegen uit
d. venlanden n. Padang samenkomen,
Padang-Sidempoean, Singkel, Baros en Siboga.
In d. residentie Bengkoelen vindt men d.
gelijknamige hoofdplaats, met 11 000 inw. In
d. Lampongsche districten Telok Betong, dat
door een onderzeesche telegraaflijn met Java
verbonden is. — d. Residentie Palembang
heeft tot hoofdplaats d. aanzienlijke eilandstad
v. dien zelfden naarn a. d. Moesi, met 54 000
inw. en levendigen handel; terwtjl v. d. residentie Sumatra's Oostkust als vroegere en
latere hoofdsteden worden aangemerkt Benghalis en Medan. Eindelijk vinden we in
't gouvernement Atjeh en onderhoorigheden,
dat v6Or 1873 een onafhankelijk rijk onder
eigen sultans vormde, d. hoofdstad Kota-Radja
en d. havens Oleh-leh, Peiir en Edi. — Uitvoeriger kan men over Sumatra raadplegen
o. a. d. volgende werken: „Midden-Sumatra.
Reizen en onderzoekingen der Sumatra-expeditie" (1879), Rosenberg, „Der Malarische A rchrper (dI I Sumatra; 1878), R. D. M. Verbeek,
,Topogr. geolog. beschrijving v. een gedeelte
v. Sumatra's Westkust" (1883), en prof. Van
der Lith's ,Nederl. Oost-Indie" (1892—'94).
Summus (a, urn), 't Lat. woord voor hoogste, voornaamste. — Summa of Summa Tea,
't geheel der zaak, d. som. — Summa summarum, d. som der sommen, alles te zamen
genomen. — Sumrnarium, d. korte inhoud v.
een geschrift; ook een koor- of misgewaad.
onder brieven ook afge—Sum aobservantia,
kort S. 0., met d. meeste hoogachting. —
Summum bonum, 't hoogste goed. — Suntmum
jus, 't hoogste recht. — Summum jus saepe
summa injuria, 't grootste recht is sours ook
't grootste onrecht (Cic. d. off. I. 10). — Summiteit (Lat. Sumntitas), d. top of kruin; hoogste macht; een aanzienlijk persoon.
Sumner (CHARLES), een Noord-Amerikaansch staatsman. geb. S Jan.1811 te Boston,
waar hij zich in 1834 als advocaat vestigde.
Van 18•$7—'40 vertoefde hij in Europa en hij
zette er, o. a. a. d. Sorbonne te Parijs, zijn
studie in d. rechtsgeleerde wetenschap voort.
Sedert 1810 was hij lid v. d. bondssenaat en
hij ijverde hier met warmte voor d. afschaffing der slavernij. In 1861 werd hij president
v. 't senaats comitO voor buitenlandsche aangelegenheden, doch door toedoen v. Grant,
zijn staatkundigen tegenstander, werd hem in
1871 't voorzitterschap ontnomen. Hij overl.
11 Mrt 1874 te Washington. Behalve eenige
geschriften tegen d. slavernij gaf hij o. a.
in 't licht „Orations and public speeches"
(2 dln, 1852) en „Recent speeches and addresses" (1856 e. v.). Zijn „Works" werden in 12 dln,
1870—'75, uitgeg., zijn leven beschreef Pierre
(2 din, 1877).
Sumy of Soemy, een stad in 't Russische
gouvernement Charkow, a. d. Psiol, met eenige
fabrieken, belangrijke jaarmarkten, aanzienlijken handel in paarden en koren en 18 000 inw.
Sunda-eilanden, Zie Soen,da-eilanden.
Sunderland, een havenstad in 't Engelsche graafs. Durham, a. d. uitmonding v. d.
Wear in d. Noordzee, met 135 000 inw. (1892).
Zij is eigenl. een vereeniging v. verschill.
kleine plaatsen, die verbonden zijn door een
30 M. hoogen, ijzeren brug. Men heeft er een
museum, een schouwburg, groote havenwerken, voorts machinefabrieken, ijzergieterijen,
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glasblazerijen en een der belangrijkste scheepsbouwwerken v. geheel Engeland. In d. nanAjheld ligt d. stad Louthwick, met groote kolengroeven en ijzerwerken.
Sundsvall, een havenstad in 't Zweedsche Pan Westernorrland, 8 uur t. Z.-W. v.
Hernosand, met veel nijverheid, handel in
hout en ijzer en 14 000 inw. (1891).
Suner (Lurcir), een Ital. bltjspeldichter v.
Spaansche afkomst, geb. in 18:32 te Havana.
Van zijn blijspelen noemen wij : „I legitimisti"
(1871), „Spinte o sponte", „Una piaga sociale",
„Ogni lasciata 6 persa", „Le amiche", „La
gratitudine" en „Amor ch'a nullo amato
amar perdona".
Sunium was d. naam v. 't voorgebergte,
dat d. zuidelijke spits v. 't Grieksche landschap
Attica uitmaakte, welk voorgebergte v. verre
uit zee zichtbaar was. Oudtijds hadden d.
Atheners deze landspits door een muur omringd en bevestigd. Boven op d. top, 100 M.
boven d. zee, stond d. vermaarde tempei v.
Pallas Athene, waarvan nu nog eenige zuilen
over zijn. Naar deze wordt 't voorgebergte
thans Cabo colonni genoemd.
Sunni,, een Arabisch woord, dat gebruik,
regel beteekent. d. Mohammedanen gebruiken
't woord ten opzichte v. d. voorschriften v.
d. profeet, zooals deze door hemzelf zijn voorgeschreven. Door zijn leerlingen eerst mondeling overgeleverd, dragen zij daarnaar d. naam
hadi's, d. i. overlevering. Daar die regelen
langs dezen weg tot in 't oneindige toenamen
en met allerlei bijvoegsels werden vermeerderd,
werden zij ten laatste geschift en, voor zoover
men ze voor echt hield, opgeschreven. Zes diet
verzamelingen worden voor d. echtste gehouden ; d. beroemdste daaronder is die, welke
El-Bochari in 't midden der 9e eeuw n. Chr.
onder d. titel „El-Dschami-Essachich", d. i. d.
ware verzameling, heeft b‘arbeid; zij bevat
7275 spreuken, welke naar zijn oordeel d. voorkeur v. echtheid uit ruim 60 600 verdienden.
Die Mohammedatten, welke naast d. Koran
ook d. v. d. prefect of kornstig geachte voorschriften als richtsnoer voor hun geloof volgen , dragen d. naam
gunnieten. Dezen maken 't grootste gedeelte der belijders v. d. Islam uit, met name
die in Noord-Afrika, Egypte, Syne, Turkije,
Arabie en Turkestan. Zij volgen vier onderscheidene richtingen, welke slechts in eenige
gebruiken en rechtsvormen v. elk. verschillen
en in geenen deele in een vijandige verhouding
tot elk. staan. d. Sunnieten erkennen d. eerste
khalifen, Aboe-Bekr, Omar en Othman, als
wettige opvolgers v. Mohamed, in tegenstelling
met d. Sjiieten, die slechts Ali en zijn opvolgers als zoodanig erkennen (zie 't art. Schiieten).
Suovetaurilia, v. 't Lat. sus, zwijn, ovis,
schaap, en taunts, stier, beteekent zoenoffer,
dat bij d. oude Romeinen o. a. gehouden
werd na afloop eener volkstelling en dat in
't offeren v. een zwijn, een schaap en een
rund bestond.
Supan (ALEXANDER), een beroemd Duitsch
geograaf, geb. 3 Mrt 1847 to Innichen, in Tirol.
Hij werd in 1871 leeraar a. d. reaalschool to
Laibach en in 1877 privaat-docent in d. aardrijkskunde to Czernowitz, waarna hij zich
in 1884 als redacteur v. „Petermann's Mitteilungen" to Gotha vestigde. Sedert 1880 is
SUPAN hoogl. Van zijn afzonderlijke werken
noemen we „Lehrbuch der Geographie filr
Mittelschulen" (6e dr. 1888), „Statistik der
unteren LuftstrOmungen" (1881) en „Grundzilge
der physischen Erdkunde" (1884).
Superlativus, Zie Trappen v. vergeloking.

SUP.
Superoxyden, Zie Peroxyden.
Superphosphaat is kunstmest, die uit

een mengsel v. zuur calciumphosphaat en
gips bestaat. 't Wordt verkregen door zwavelzuur op 't neutrale calciumphosphaat to laten
inwerken.
Suppe (FRANZ voN), een OostenrUksch
operetten-componist, gob. in 1820 to Spalatro,
ontving zijn opleiding a. 't conservatorium
to Weenen en werd daar in 1865 kapelmeester v. 't Leopold Stadttheater. Behalve tal v.
beroemde operetten („Zehn Madchen and kein
Mann", „Leichte kavallerie", „Die schone Galathea, ,,Flotte Bursche", „Pique Dame", „Boccacio", „Banditenstreiche" e. a.) schreef hij een
requiem, een mis, ouvertures en quartetten.
Supports. In d. heraldiek beteekent d.
term supports (Telamones vel Atlantes) d.figuren,welke 't wapenschild schijnen op to houden.
Er wordt evenwel onderscheid gemaakt toss.
supports, tenants en soutien. In engeren zin
nl. wordt tenants gebruikt voor d. menschelUke figuren, waaronder ook begrepen zijn die
v. engelen, mythologische goden enz., die een
wapen schijnen to bewaken en 't met een
hand vasthouden, terwijl supports gezegd
wordt v. dieren, die in profiel, gewoonlijk met
twee pooten tegen 't wapenschild,' leunen en
soutzen gebezigd wordt v. een boom of zuil,
waartegen 't schild schijnt opgehangen to zijn.
In vroegeren tijd waren zij niet erfelUk on
ieder koos bij zijn wapen zijn eigene supports
zoowel als zijn devies ; sedert lang evenwel zijn
zij in ongeveer alle familien erfeltjk geworden
on vooral in Engeland wijkt niemand meer of
v. 't voeren v. dezelfde schildhouders als zijn
laatste voorouders gebruikten. Hierbtj moot
men evenwel in 't oog houden, dat zelden geestelijken on nimmer vrouwen supports bij hun
wapen voeren. j.ieeuwen, herten, griffioenen,
wildemannen, hbnden, ridders, engelen, valken zijn d. gebruikelijkste supports, met dien
verstande, dat men meer leeuwen vindt dan
herten, meer herten dan kriffioenen enz. Dat
't wapen des konings v. Engeland een leeuw
on een eenhoorn tot supports heeft, is algemeen bekend. d. Koning v.Pruisen heeft twee
wildemannen tot schildhouders, Clifford twee
griftioenen, lord Clive een olifant en een tijger,
nieuwere adel somwijlen twee zeelieden (Ver
Huell) of twee Ooster-Indianen (v. Geen), ImbUze v. Batenburg een Batavier, v. Karnebeek
een leeuw en een zeepaard.
Supranaturalisme heat in d. cbristelUke
godgeleerdheid 't uitgaan v. 't geloof in een
openbaring Gods a. d. menschen, verschillende
d. algemeene, welke in d. natuur en in
hun redo on geweten bestaat; 't geloof alzoo,
dat d. oorspronkelijke godsdienst in 't algemeen
en d. Israelietische in 't bijzonder berusten op
mededeelingen, welke d. Allerhoogste indertUd
gedaan heeft op een andere wUze dan volgens
't gewone beloop der natuurlUke dingen.
Surate of Soerate, een stad in 't BritschIndische presidentschap Bombay, prov. Gudscherate, a. d. bevaarbare Tapti. drie mijien
v. haar mond in een zeer vruchtbare streak
gelegen, met 109 000 inw. Zij is een groote,
leelijke stad, met dubbele muren, door een
citadel versterkt, en heeft belangrijke fabrieken in zijden on katoenen stoffen en levendigen handel. — In d. 13e eeuw nog een
visschersdorp, was Surate a. 't eind v. d. 180
d. grootste handelsstad in Voor-Indio. Naarmate Bombay in bloei toeneemt, verliest
Surate echter meer in beteekenis en tegenwoordig heeft zij haar grootste belangrUkheid
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Surbiton, een stad in 't Engelsche graaf-

schap Surrey, a. d. Theems, met 11 000 inw.
Surdus (a, um), 't Lat. woord voor doof.
Surdus votorum of votis, doof zijn voor d. gebeden. — Surdus in sermone Graeco, goon
woord Grieksch verstaan. — Surdo narrat
fabulum, een gezegde, a. d. Lat. dichter Terentius ontleend, voor: Hij verhaalt d. doove
een sprookje; a. eons dooven deur kloppen. — Surditeit (Lat. Surditas) beteekent
doofheid.
Suriname (d. Kolonie), zoo genoemd naar
d. rivier v. denzelfden naam, is een bezitting
der Nederlanders a. d. noordkust v. ZuidAmerika. Zij bevat 't gedeelte v. Guyana,
dat door d. Corantijn v. d. bezittingen der
Engelschen on door d. Marowijne of Maroni
v. die der Franschen gescheiden wordt. Alleen
d. kuststreek is bekend on door Europeanen
bewoond.
Reeds in 't laatst der 15e eeuw werd dit
gedeelte v. Amerika door d. Spanjaarden ontdekt, die 't gerucht verspreidden, dat zich in
't binnenland v. Guyana een meer beyond,
dat voel goud en edelgesteenten bevatte,
waardoor velen hier 't lang verbeide „El Dorado" meenden to vinden. Door verschill. zeevarende nation, Spanjaarden, Nederlanders,
Franschen on Engelschen, ward Guyana in d.
The eeuw en 17e eeuw bezocht. Reeds spoedig
schijnen enkel en zich daar gevestigd to hebben,
vooral ook Joden uit Brazilte, v. wier vestiging
nog steeds duidelijke sporen worden aangetroffen. d. Nederlanders hadden reeds in 't
begin der 17e eeuw d. kolonie Essequebo,
thans een Engelsche bezitting aangelegd, vanwaar zij zich verder hoopten uit to breiden.
d. Kolonie Suriname had haar oorsprong to
danken a. Engelschen, die zich in 1650 aldaar
vestigden, door toedoen v. lord Willoughby,
graaf v. Parham, v. wiens titel sommigen d.
naam der hoofdstad, Paramaribo, afleiden. Gedurende d. tweeden Engelschen oorlog verscheen d. Zeeuwsche commandeur Abraham
KrUnsen, 28 Febr. 1667, met een drietal goad
uitgeruste schepen op d. rivier d. Suriname; hij
maakte zich v. d. kolonie meester en schonk
a. 't fort v. Paramaribo d. naam ..Zeelandia".
Bij d. vrede, die 31 Jun 1667 to Breda a. genoemden oorlog een einde maakte, bleef d.
kolonie Suriname in 't bezit der Nederlanders,
die daarentegen Nieuw-Nederland a. d. mond
der Hudson-rivier (thans New-York) a. d.
Engelschen moesten afstaan. — Wegens d.
verovering door Zeeuwsche schepen was d.
kolonie meer bepaald een bezitting der Staten
v. Zeeland, doch onder 't opperbestuur der
Staten-Generaal. Herhaalde twisten, daaruit
voortgesproten, hadden ten gevolge, dat d.
Staten v. Zeeland in 1682 tegen betaling v.
260 000 gld. hun recht a. d. West-Indische Cornpagnie overdroegen. Doze ontdeed zich echter
daarvan weder voor een gedeelte en verkocht
een derde a. d. stad Amsterdam on een derde
a. Cornelis v. Aerssen, beer v. SommelsdUk,
welke laatste tevens op zich nam er als gouverneur been to gaan. Onder zijn bestuur v.1684
tot 1688 werd d. grond tot d. lateren bloei der
kolonie gelegd. 't Aandeel der familie SommelsdUk werd in 1770 door Amsterdam gekocht
voor 700 000 gld., waardoor die stad voor twee
derden eigenares word. — d. Aanbouw v.
suikerriet, cacao, koffie en katoen wierp niet
onbelangrUke voordeelen af. Daarentegen lever-

den d. aanhoudende still(' met d. inlanders,
opstanden in d. kolonie zelf on d. moeiltikheden,
waarin doze ten gevolge v. d. staatkundige
gebeurtenissen in Europa zich gewikkeld zag,
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velerlei moeilijkheden op. d. Geldmiddelen der
kolonie gingen achteruit en d. leeningen, in
Nederland om harentwil gedaan, hadden een
schuldenlast v. 60 millioen gulden ten gevolge.
d. Onrustige tijden, die a. 't eind der 18e eeuw
voor d. Nederl. republiek aanbraken, maakten,
dat ook daar niets v. belang voor d. kolonie
kon worden gedaan. In 1799 ontving d. gouverneur Frederici een brief v. 't bestuur der Bataafsche republiek, met 't verzoek haar to behouden, en een anderen v. d. stadhouder,
waarin hij ertoe aangespoord werd d. Engelschen ale vrienden te bejegenen. Nadat een Engelsche vloot onder Seymour op d. rivier was
verschenen, werd d. kolonie, 17 Aug. 1799, bij
verdrag overgegeven. Ten gevolge v. d. vrede
to Amiens keerde zij in 1802 voor kort onder
Nederlandseh gezag terug. 28 April 1801 werd
zij door d. Engelschen weder in bezit genomen,
die haar echter overeenkomstig d. bepalingen
v. d. Londensche conventie en d. daarop gevolgden vrede v. Parijs 27 Febr. 1816 teruggaven, doch met behoud v. Demerary, Berbice
en Essequebo, zoodat zij toen d. hierboven
genoemde grenzon verkreeg. Tuss. 1828 en 1815
was 't bestuur v. Suriname vereenigd met dat
over d. eilanden, die Nederland in West-Indio
bezit. Sedert echter heeft d. kolonie Suriname
weer een afzonderltik gouverneur 1 ).
d. Oppervl. der Nederl. kolonie Suriname is
niet nauwkeurig op te geven, daar haargrenzen
in 't binnenland onzeker zijn zij bedraagt ten
naastenbij 2350 vk. mijlen, doch slechts een
betrekkeltjk klein gedeelte daarvan is bebouwd.
d. Grond is er zeer vruchtbaar, vooral in d.
lage alluviale streken, welke zich als een
strook v. ongelijke breedte langs d. geheele
Een lijst v. al d. gouverneurs der kolonie
Suriname laten wij bier volgen: Francis
Willoughby, graaf v. Parham (1650-'67), Abraham Krijnsen (1667), Phil. Julius Lichtenberg (1668-'71), Tobias Adriaensen (1677-'78),
Joh. Heijnsius (1678-'80). Laurens Verboom
(1680-'81), Cornelis van Aerssen van Sommelsdijk (1684-'88), Joh. van Scherphuizeii
(1688-'06), Mr Paulus v. der Voen (1696-1707),
Mr Willem de Gruyter (1707-'10), Johan de
Goijer (1710-'17), Jan Coutier (1717-'21), Mr
Hendr. Temminck (1721-'27), Mr Karel Em.
Henry de Cheusses (1728-'34), Jacob Albx.
Henry de Cheusses (1834-'35), Mr Joh. Rayz
(1735-'37), Ger. van de Schepper (1737-'42),
Mr Joh. Jacob Mauricius (1742-'52), Wigbold
Crommelin (1752-'54), P. A. van der Meer
(1754-'56), Wigbold Crommelin (1757-'68), Jan_
Nepveu (1768-'79), Bernard Texier (1779-'83),
Mr Jan Gerh. Withers (1781-'90). Jurriaan
Francois de Frederici (1790-1802), Pierre Berranger (1803-'01) Sir Charles Green (1804-'05),
William Carlyton Hughes (1805-'08), John
Wardlay (1808-'09), Charles graaf v. Bentinck
(1809-'11), Pinson Bonham (1811-'16), Corn.
Reinhardt Vaillant (1816-'22), Abr. de Veer
(1822-'28), Paulus Roelofs Cantzlaar (1828 -'31),
Mr Evert Ludolph baron v. Heeckoren
(1831-'38), Julius Constantijn Rijk (1838-'42),
Burchard Jean Elias (1842-'45), Reinier Fred.
baron van Raders (1845-'52), Jhr Johan
George Otto Stuart von Schmidt auf Altonstadt (1852-'55); Charles Pierre Schimpff
(1855-'59), Reinhart Frans van Lansberge
(1859-'67), W. H. J. van Idsinga (1867-'78),
Jhr Carel A. van Sypensteyn (1873-'84), Mr
H. J. Smidt (1881-'88), Jhr Mr A. de Savornin
Lohman (1888-'92), Jhr Mr T. A. J. van Asch
-van Wijck (1892).
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kust uitstrekken. Zoowel 't plantenra als 't
dierenrijk levert een groote verscheidenheid op.
d. Luchtgesteldheid is er vochtig en warm,
't laatste als een natuurltjk gevolg v. d. Egging tuss. 6' on 2° N.-Br. d. Kleine regentijd
duurt v. omstr. half Nov. tot Febr. en wordt
door d. kleinen drogen tijd gevolgd, die gewoonlijk v. vier tot zes weken aanhoudt. d. Groote
regentijd duurt v. Apr. tot 't laatst v. Juli,
waarna d. groote droge tijd intreed t. d. Gemiddelde temperatuur to Paramaribo is bijna 27° C.
't Gedeelte, dat bewoond wordt, is over
't algemeen zeer laag. d. Blauwe berg in
't bekende binnenland is 12.5 M. hoog; aanzienlijker hoogten, die zich in 't zuiden bevinden, zijn nog weinig of niet bezocht.Landwaarts in liggen uitgestrekte bosschen, to
midden v. welke moerassen en savanen worden
aangetroffen. Er is een groot aantal rivieren,
welke bijna alle v. 't zuiden naar 't noorden
stroomen on vele kleine kreken opnemen. d.
Voorn. daarvan zijn d. Suriname. d. Commewijne, d. Marowijne, d. Saramacca, d. Coppename en d. Corantijn. d. Gemeenschap to water
is er zeer gemakkeltjk, ten gevolge v. d. kleine
wateren, die zich in d. genoemde rivieren uitstorten, en v. d. verschill. kanalen, die tot verbinding daarvan gegraven zijn. Goede wegen
echter zijn or nog altijd zeldzaam.
Door d. Coppename wordt d. kolonie in twee
hoofddeelen gescheiden: d. oude kolonie toss.
d. genoemde rivier en d. Marowijne en d.
nieuwe kolonie toss. d. Coppename en d. Corantijn. d. Eerste bevat d. stad Paramaribo met
haar buitenwijken en d. 8 divisien: Bo venSuriname on Thorarica, Para, Boven-Commewtjne, Boven-Cottica on Perica, BenedenCommewijne, Beneden-Cottica, Matappica on
Saramacca; d. laatste bevat d. beide districten
Nickerie en Coronie. d. Hoofdstad, Paramaribo,
ligt a. d. Suriname. Andere steden worden er
niet gevonden. Als bewoonde plaatsen hebben
nog eenige beteekenis d. Nickeriepunt of
Nieuw-Rotterdam, d. Joden-Savanna, die zeer
in verval is, en Batavia a. d. Coppename, dat
tot een soort v. quarantaine dient. Onder d.
plantages, die hier on daar verspreid liggen,
zijn er, die meer dan 600 punonen tellen en
in meer of mindere mate als vlekken of
dorpen beschouwd kunnen worden.
d. Bevolking bestaat uit Europeanen, Negers
en afstarnmelingen v. dezen, alsmede uit Indianen on Boschnegers of Marrons, die zich in d.
hoogere streken ophouden. Tot 1863 werden
d. bewoners onderscheiden in vrijen on slaven,
maar in Juli v. laatstgenoemd jaar is d. slavernij afgeschaft. 't Geheele aantal inw. der
kolonie kan men op nagenoeg 70 000 stollen,
onder wie slechts 700 Europeanen (zonder d.
militairen); d. rest zijn meerendeels Negers,
afstammelingen v. d. vroegere shaven. Ofschoon
daze laatsten door d. ijverige bemoeiingen der
Moravische brooders meestal tot 't Christendom bekeerd zijn, staan zij toch nog op een
zeer lagen trap v. ontwikkeling.
Aan d. talrtjke plantages was d. kolonie
Suriname haar bloei verschuldigd. 't Aantal
daarvan is echter in d. laatsten tijd zoowel
door 't verlaten v. sommige als door 't vereenigen v. andere zeer afgenomen. Terwijl er
in 't begin der 19e , eeuw nog omstr. 640 bewerkt werden, is dat getal allengs tot een
paar honderd verminderd. Eigenitjk verkeert
d. kolonie sedert d. afschaffing v. d. slavernij
(1863) door gebrek a. werkkrachten in een
kwijnenden toestand, zoodat d. belastingen op
verre na niet toereikend zijn om d. noodige
uitgaven to dekken en 't moederland dus goon
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dadelUke voordeelen v. haar verkrUgt. d. Neers
hebben, als gevolg hunner geringe ontwikkeling, to weinig behoeften en daardoor ook to
weinig lust tot d. arbeid, zoodat verscheidene
plantages ledig staan en onbebouwd liggen.
Om to voorzien iu 't gebrek a. werkkrachten
is in 1879 v. regeeringswege een immigratiefonds opgericht ter gedeeltelUke bestrijding
der kosten v. aan- en terugvoer v. arbeiders.
In 1891 telde men orkev. 5800 immigranten,
die grootendeels uit Britsch-Indi6 afkomstig
zijn; in d. laatste jaren zijn vrij goed geslaagde
proeven met 't invoeren v. Javaansche arbeiders genomen.
d. Plantengroei in Suriname is ten gevolge
v. d. warme, vochtige lucht en d. vruchtbaren,
alluvialen bodem zoo rijk en weelderig, als
slechts weinig streken op aarde dien vertoonen. In minder dan drie maanden tijds ziet
men er. verschill. vruchten tot wasdom en
rijpheid komen, terwijl zaai- en oogsttijd bijna
onafgebroken voortduren. d. Voorn. plantaardige producten zijn : suiker, cacao, koflie,
katoen, rijst, bananen, maniok of cassave,
arrowroot, goed timmerhout, °lien en gornsoorten. Voor d. uitvoer komen bijna uitsluitend
in aanmerking: cacao (in 1891 ter waarde v.
bijna 1 1i3 millioen gulden), suiker, met d. nevenproducten melasse en rum, en balatagom. In
d. laatsten tijd legt men .zich toe op d. aanplanting v. Liberia-koffie, die reeds nu n.
Nederland en Engeland wordt uitgevoerd. — d.
Producten uit 't dierenrijk onderscheiden zich
meer door veelsoortigheid dan door reusachtigheid ; d. voorn. zijn: paarden, magere runderen,
kortwollige schapen, varkens, hoenders, eenden, een menigte bontgevederde vogels in d.
bosschen, luipaarden, herten, slangen, talrijke
insecten en een groote verscheidenheid v. zoetwatervisschen. — Uit 't delfstolfenrijk levert
Suriname koper, ijzer, lood, bismuth, platina
en goud. d.Goudrijke streken tuss. d. beide bronrivieren v. d. Marowijne (d. Lawa en d. Tapahoni) zijn volgens scheidsrechterlijke uitspraak
v. d. Czaar v. Rusland in 1891 a. Nederland toe-

gewezen. — d. Handel op Nederland is in d.
allerlaatste jaren sedert d. totstandkoming
v. d. „West-Indische Mail" toegenomen. Tegenover een uitvoer ter waarde v. 4 millioen
gulden stond in 1891 een invoer ter waarde
v. bijna 6 millioen. d. Voorn. invoerartikelen
waren manufacturen, rijst. meel, spek,-boter
en kaas, vleesch, gedistilleerd, bier en hout.
Volgens 't regeeringsreglement V. 1865 berust
in Nederl. Guyana 't opperbestuur bij d. gouverneur, die door d. koning benoemd en met d.
uitvoerende macht belast is. Een Raad v.
bestuur, waarin d. procureur-generaal als ondervoorzitter met drie andere door d. koning benoemde laden zitting hebben, staat hem ter
ztjde. d. Wetgevende macht wordt gevormd
door d. gouverneur en d. Koloniale Staten.
Deze staten bestaan uit vier laden, die telkens
door d. gouverneur benoemd worden, en uit
een ander aantal, te kiezen door d. ingezetenen, die een zekere som in d. directe belastingen betalon; 't getal dozer laden is voor elke
200 kiezers een, doch niet meer dan negen. -d. Kolonie is verdeeld in 17 districten, die
Mina alle hun naam hebben naar rivieren of
kreken.
d. Rivier Suriname ontspringt in 't nog
Mina onbekende binnenland v. Guyana, even
benoorden d. linie, waarschijnitjk in 't aldaar
gelegen Tumucumagebergte, en is in haar
bovenloop alleen met een corjaal (een uitgeholde boomstam) to bevaren. Omstr.
min v. haar mond Thelon zich op d. linker-
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oever der rivier d. stad Paramaribo (zie dat
art.). Deze mond is geschikt voor schepen
met een diepgang v. 5 a 6 M., doch zijn vaarwater is nauw en voor diep geladen vaartuigen moat gewoonlUk d. springvloed worden
afgewacht. Een mijl beneden Paramaribo
neemt d. Suriname a. haar rechterzijde d.
CommewUne op, bij 't fort Nieuw-Amsterdam.
Kleinere zijrivieren, zoogen. kreken, zijn:
rechts d. Jonkermanskreek, d. Pauluskreek, d.
Surnauskreek, d. Cassiepoerekreek en d. Sarakreek; links d. Boomskreek, d. SommelsdUksche kreek, die door een der voorsteden v.
Paramaribo vloeit, d. Domine'skreek, d. Para
en d. Marechalskreek.

Suringar (GERARD TJAARD), eon Nederl.
letterkundige, geb. to Franeker, 18 Oct. 1761. Na
in zijn geboorteplaats in d. letteren en rechten

gestudeerd to hebben, werd hij in 1781 praeceptor te .Haarlem, 2 jaar later conrector to
Leeuwarden en in 1802 hoogl. a. d. illustre
school to Lingen on tevens rector a. d. Latijnschool aldaar. Hij schreef een aantal „Prolusiones" en aanteekeningen op Lattjnsche
dichters, benevens eon Latijnsch danklied,
„Deo Optimo Maximo, Liberatori Europae"
1814), en overl. 7 Juli 1827 to Beetsterzwaag.

Suringar (LucAs), een broader v. d. voorg.,

werd geb. te Leeuwarden 22 Dec. 1770 en, na
to Franeker gestudeerd to hebben, predikant
to Oppenhuizen (1792), doch al spoedig (1796)
hoogl. a. 't athenaeum on predikant to Lingen.
In 1814 als hoogl. der godgeleerdheid to Leiden
beroepen, bleef hij als zoodanig werkzaam tot
zijn dood, die 23 Aug. 1833 to Amsterdam
pleats vond.
In 1804 bekroonde 't Haagsche genootschap
zijn prilsverhandeling „Over 't jongste gericht"
on in 1809 zijn „Betoog der waarheid v. 't Evangelic uit d. lotgevallen der Joodsche natie".

Suringar (PIETER HENDRIK), zoon v. d.
vorige. geb. 3 Jan. 1813 to Lingen. Hij stu-

deerde to Leiden in d. geneeskunde, werd daar
22 Apr. 1837 na verdediging eener „Dissertatio
historico-media de Aretaea medico diagnostico
summo-' tot doctor in d, geneeskunde bevorderd en vestigde zich als arts to Amsterdam,
waar hij in 1844 hoogl. a. d. klinische school
on iets later hoogl. in d. geneeskunde a. 't
athenaeum werd. Na d. opheffing der klinische
school (in 1867) bleef hij nog tot 1877 a. 't
athenaeum werkzaam. Hij schreef vele verhandelingen in wetenschappelijke ttjdschriften
en over]. 13 Jan. 1887.

Suringar (WILLEM HENDRIK), een brooderszoon v. d. beide eerstgenoemden, word 3 Aug.
%1790 to London gob., waar hij d. Latijnsche
school bezocht en vervolgens bij d. handel
ging. In 1840 vestigde hij zich metterwoon to
Amsterdam, waar hij, evenals vroeger te
Leeuwarden, a. nuttige en philanthropische
instellingen zijn kracht bleef wijden en 17 Sept.
1872 overt. Met anderen was SURINGAR, die
met recht d. „Nederl. Oberlin" genoemd is,
d. stichter v. 't „Genootschap tot zedelUke
verbetering der gevangenen", alsmede v. d.
landbouwkolonie „Nederlandsch Mettray", bij
Zutphen, voor verwaarloosde knapen. Tan
zijn geschriften noemen wij „Onderzoek naar
d. oorzaken v. 't vervloeien v. aangeleerde
kundigheden bij jongelieden na 't verlaten
der scholen, met aanwijzing van gepaste
middelen ter voorkoming daarvan" (door
„Nut" bekroond, 1822), „Geschied- en zedekundig handbook voor gevangenen" (1828),
„SluikerU, een valstrik voor d. zedeltjkheid
en 't bederf v. d. maatschappelUke welvaarr
(1830), „Redevoering over John Howard
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(1832), „Gedachten over eenzame opsluiting
v. gevangenen" (1853) en „Mijn bezoek in
Mettray, bij Tours in Frankrijk" (1847). d
Hoogeschool v. Freiburg im Br. verleende d
verdienstelijken man in 1847 d. titel doctor
in d. wijsbegeerte. — Zie uitvoeriger over
hem d. Hand. der Maatschappij v. Nederl
Letterk., 1873.
Suringar (GERARD TJAA RD NICOLAAS)
broederszoon v. d. voorgaande, werd 1 Juni
1804 to Leeuwarden gob., waar hij voor d
boekhandel werd opgeleid en weldra (1822)
een eigen zaak oprichtte. Tot 1874 bleef hij
dam als een der werkzaamste uitgevers v.
zeer goede Nederl. geschriften gevestigd (hij
gaf o. a. d. werken v. van der Palm, Tollens,
Des Amorie van der Hoeven e. a. Nederl.
letterkundigen uit) en hij over!. er 13 Mei
1884. Zijn levensbericht vindt men opgeteekend in d. Hand. v. d. Maatsch. v. Nederl.
Letterk., 1886.
Suringar (wiLLEm HENDRIK DOMINICUS),
een broeder v. d. vorige, werd 13 Oct. 1805
to Lingen geb. Hij studeerde hier in d. letteren
en werd achtereenvolgens praeceptor (1826),
prorector (1838) en rector (1816) v. 't gymnasium te Leiden, waar hij in Jan.1891 overt,
Hij maakte zich vooral bekend door zijn
nasporingen op 't gebied v. 't Middel-Nederlandsch en 't Middeleeuwsch Lattjn.
Suringar (WILLEM FRED. REINIER). een zoon
v. d. voorlaatste, geb. 28 Dec. 1832 te Leeuwarden, was een verdienstelijk botanicus, die, na
te Leiden en to Utrecht in d. wis- en natuurkunde gestudeerd te hebben, in 1857 tot
buitengewoon en in 1862 tot gewoon hoogl.
a. eerstgenoemde universiteit benoemd werd.
Nog in 1884 ondernam hij in vereeniging met
zijn ambtgenoot prof. Martin een wetenschappelijke reis naar d. Nederl. hozittingen
in West-Indic, waarvan d. resultaten in verschill. tijdschriften werden meegedeeld. Ook
vele andere geschriften zagen v. dozen geleerde 't licht.
Surlet de Chokier(ERASME LOUIS, baron),
eon Belgisch staatsman, 27 Nov. 1769 to Luik
geb. Onder 't Fransch bestuur was hij maire
to Ginglon, bij s. Frond, v. 1800—'12 lid v. d.
grooten raad en in d. zittingen v.1812—'14 lid
v. 't wetgevend lichaam. Bij 't ontstaan v. 't
nieuwe koninkrijk der Nederlanden werd hij
tot lid der Tweede Kamer benoemd, welke
botrekking hij tot 1818 bekleedde, toen hij door
d. invloed der regeering niet herkozen werd. In
1828 in d. Kamer teruggebracht, voegde hij zich
bij d. oppositie en drong hij voornamelijk op
vrtjheid v. drukpers aan. VOOr nog 't einde v. d.
strijd to Brussel in 1830 d. mogelijkheid v. eon
vergelijk had afgesneden, begaf hij zich met
d. overige afgevaardigden der zuidelijke provincien naar Den Haag, maar hij verliet die
stad weer in 't begin v. Oct. d. Gemeente Hasselt koos SURLET DE CHOKIER daarop tot lid v. 't
nationaal congres. 11 Nov. werd hij tot president benoemd en hij vervulde die botrekking
met zooveel waardigheid, dat hij telkens herbenoemd werd. Bij d. beraadslagingen over d.
keus eons konings stemde hij voor d. hertog
v. Nemours en beyond hij zich a. 't hoofd der
n. Parijs gezonden afgevaardigden. Toen men
na zijn terugkomst al meer en meer d. noodzakeltjkheid inzag d. constitutie in to voeren, werd hij 26 Febr. 1831 plechtig als regent
gehuldigd. Ofschoon d. buitenlandsche verwikkelingen een gunstiger aanzien kregen, kon
SURLET DE CHOKIER d. weigering, to Parijs
ondervonden, niet vergeten en was hij er uitsluitend op bedacht, prins Leopold v. Saksen-
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Coburg op d. troon to plaatsen. Toen doze 26
Juli 1831 zijn intocht te Brussel deed, legde
't gezag neder. Hij had zich
tijdens 't regentschap onder d. moeielijkste
omstandigheden steeds als een verstandig
burger en gemoedelijk mensch gedragen. 't
Congres verleende horn een levenslange jaarwedde v. 10 00u gld. Sedert leefde hij stil te
Ginglon, waar hij 7 Aug. 1839 overt.
Sur le tout, Zie Brocher.
Surrey (HENRY HOWARD, graaf v.), een
Engelsch dichter en dapper ridder, geb. omstr.
1518 to Kenninghall, in Suffolk, was zoon en
kleinzoon v. twee lords schatbewaarders v..
Engeland, graven v. Norfolk, en werd op 't
kasteel v. Windsor opgevoed met Henry
Fitzroy, hertog v. Richmond, natuurlijken zoon
v. . koning Hendrik VIII. In 1532 togen zij to
zamen n. Parijs. Zij ontvingen koning Hendrik to Calais, toen hij Frans I v. Frankrijk
ging bezoeken. Vier jaar later stierf Fitzroy,
waarop Howard alleen n. Italie trok, doch
geheel vervuld met d. warrnste liefde voor
Elizabeth Fitzgirold, dochter v. d. hertog v.
Kildare. Doze, 't schoonste Engelsche meisje
v. dien tijd, heeft hij vereeuwiad in zijn sonnetten, onder d. naam Geraldine. Zijn ridderlijke geest spoorde hem aan, toen hij to Florence was, om in een openlijk tournooi tegen
leder. christen, food mohamtnedaan, sarraceen,
hoiden of kannibaal, vol to houden, dat Geraldine d. schoonste vrouw op aarda was. Hij
bleef overwinnaar in d. strijd en zou misschien meer dergelijke ridderdaden bedreven
hebben, indien zijn vorst hem niet teruggeroepen had om tegen d. Schotten to strijden
(1542). In d. slag bij Flodden-Field overwon hij
on daarop werd hij hertog v. Surrey gemaakt.
In 1544 nam hij Boulogne en in 1546 werd hij
veldheer v. 't Engelsche leger en ridder der
orde v. d. Kousenband. Vijandschap met d.
graaf v. Herfort, 's konings zwager, on onvoorzichtigheid in 't spreken markten, dat hij
v. hoogverraad beschuldigd, veroordeeld en
onthoofd werd (19 Jan. 1547). Negen dagen
later over!. d. koning, 'tgeen SURREY'S vader
't leven redde.
SURREY was d. eerste goede Engelsche dichter na Chaucer. Hij muntte uit in lierdichten
on sonnetten en voegde d. rijmelooze verzen
in 't Engelsch in. Wat hem a. fantasle ontbrak, vergoedde hij door zoetvloeiendheid en
welluidendheid. Zijn gedichten zijn met die v.
sir Th. Wyat in 1537 gedrukt.
Surrey, een graafs. in 't Z.-0. v. Engeland, ter grootto v. 36 vk. mijlen, met 1 730 900inw. (1891). 't Wordt door d. Theems v. d.
graafschappen Buckingham en Middlesex gescheiden en door heuvelrijen doorsneden,
die zich in 't Z. tot 300 M. verheiren. d.
Hoofdbezigheid der inw. is landbouw en
veeteelt; d. voorn. producten zijn koren,
hop, gerst, veel aardappelen en groenten
voor d. Londensche markten. Voorts heeft
men er uitgestrekte bosschen en overvloed
v. gevogelte en varkens. d, Hoofdplaats is
Guildford; verder liggen erin Kingston upon
Thames, Kew, Richmund, Surbiton en Bathersea.
Surrogaat. Door dit woord (v. 't Lat.
surrogare, iets in d. plaats v. wat anders
stollen, afkomstig) verstaat men iets, dat d.
plaats v. een andere zaak, die niet voorhanden is, vervangt. Zoo zijn bijv. eikels, gebrande gerst en cichorei surrogaten v. koffie;
ook heeft men voor sommige moeielijk to verkrijgen geneesmiddelen surrogaten bedacht.
Sursurn, 't Lat. woord voor opwaarts, in
SURLET DE CHOKIER
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d. hoogte. — Sursum corda wil zeggen: d.
harten omhoog! verhef uw ziel!
Siis (KONRAD GUSTAV), een Duitsch genreen dierenschilder, geb. 10 Juni 18•3 to Rumbeck, bij Rinteln, over]. 23 Dec. 1881 to Dtisseldorf. Aanvankelijk schilderde hij liefelijke
tafereeltjes uit d. kinderwereld, doch allengs
ging hij over tot 't afbeelden v. pluimgedierte,
in 't bijzonder v. hoenders, die hij zeer natuurlijk, dikwijIs humoristisch wist to schilderen.
Susa of Soesa (Hebr. on Assyr. Sjoesjan,
tegenwoordig Soes of Sjoes geheeten), een
stad in PerziO, oudtijds d. hoofdplaats v. 't
landschap Susiana on d. residentie der koningen v. Elam. ZU was gelegen a. d. sarnenvloeiing der beide armen v. d. Choaspes
(thans Korcha), tuss. deze on d. rivier Eulaeus
(thans Disfoel), t. W. v. d. tegenwoordige
stad Sjoester. Evenals to Babylon waren d.
gebouwen dozer stad uit gebrande, met asphaltkalk vermengde baksteen opgetrokken;
vooral Naar sterke burcht was in d-. oudheid
vermaard. Bij d. aanvang der Perzische
wereldheerschappij nam ook Susa weder
een glansrijke plaats in, terwijl zij door
koning Darios I en zijn opvolgers tot winterresidentie werd gekozon on met prachtige
gebouwen versierd, waarvan d. rumen tot d.
schoonste en 't meest grootsche v. 't geheele
Oosten behooren. Nog onder d. Sassaniden
bloeide Susa, maar na dien tijd verviel 't en
in d. 13e eeuw schijnt 't geheel to zijn ondergegaan. — d. In Susa gevonden talrijke
spijkerinschriften zijn sedert kort ontaterd
geworden. Zie Oppert „Les Inscriptions susiennes" (1873) en Dieulafoy „L'Acropole de Suse"
(1890—'92, 3 dln).
Susa of Suza, een stad in 't N. v.
9 uur t. W. v. Turijn, a. d. rechteroever der
Dora Riparia on a. d. Alpenwegen, die over d.
passen v. d. M. Cenis en M. Genevre n. Frankrjjk gaan. Zij heeft slechts 6000 inw., doch is
merkwaardig om d. vele oudheden, die bier
gevonden worden. Ook vindt men in d. omtrek
belangrijke ijzer- on marmergroeven.
Suscipere et finire,
't devies eener
Hannoversche orde, beteekent: Beginnen on
ten einde brengen.
Susen2ihl

(FRIEDRICH FRANZ KARL ERNST),

een Duitsch philoloog, geb. 10 Dec. 1826 to
Laage, in Mecklenburg, sedert 1856 professor
to Greifswald. Hij schreef o. a. „Die genetische Entwickelung der platonischen Philosophie" (2 dln, 1855—'60), „Aristoteles fiber
die Dichtkunst" (2e dr., 1874) en „Aristoteles'
Politik" (2 dln, 1879); voorts gaf hij verscheidone der geschriften v. Aristoteles uit.
Sus Minervam docet, een Lat. spreekw.,
eigenl. beteekenende : 't Zwijn leert Minerva;
overdr. d. dommere onderwijst d. wijze of 't
ei wil wijzer zijn dan d. hen.
Susque deque, een Lat uitdrukking voor:
op en neer, boven en onder, oppervlakkig.
Susquehanna (d.), een rivier in d. Vereenigde Staten v. Noord-Amerika; ztj ontstaat
uit 't Otsegomeer in d. staat New-York en
mondt na een 650 KM. langen loop in d. Chesepeakebaai bij Havre d. Grace uit. Haar grootste zUrivieren zijn d. Juniata, d. Tioga en d.
Chenango.
Sussex (d. i. Zuid-Saksen), eon Engelsch
graafs., ter grootte v. 69 vk. mtjlen, met
550500 inw., t. Z. begrensd door 't Kanaal
en. in een wijden boog door Kent, Surrey en
Hampshire omgeven. Een rij krtjthouveis, d.
South-Downs, strekken zich oostwaarts uit tot
Beachy-Head; t. N. v. deze keten, tot a. d.
heuvels v. Surrey, ligt d. vruchtbare, hout-
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rtjke vlakte Weald (oudtijds 't woud Auderida). d. Kuststreek is zeer vruchtbaar on
grootendeels vlak. d. Voorn. rivieren zijn d.
Arun, Bother, Ouse on Adur, die alle in 't
Kanaal uitmonden. Graan- • en hopbouw, veeteelt, visschertj on scheepvaart zijn d. hoofdbezigheden der inw.; voorts ]evert 't graafs.
kalksteen, zout, houtskool, 'per on aardewerk.
d. Hoofdstad is Lewes; bij Hastings zegevierde
in 1066 Willem d. Veroveraar over d. Angelsaksen.
Susteren, een gemeente in d. Nederl.
prow. Limburg, 1 ,i2 uur t. N. v. Sittard, a. d.
straat- en spoorweg v. Maastricht n. Roermond, met circa 2000 inw.
Sustermans (JUSTUS),
een Vlaamsch
schilder, in 1597 to Antwerpen geb. en door
Willem de Vos in d. kunst onderwezen, totdat hij voor zijn verdere vorming n. ltalid
ging. Hier vond hij to Florence een goed onthaal en d. bescherming v. Cosmus II, die
hem tot zijn eersten hofschilder benoemde.
Ook Ferdinand II was hem zeer genegen on
beide vorsten droegen hem zooveel work op,
dat d. kunstenaar nooit naar zijn vaderland
is teruggekeerd. Hij schilderde historiestukken
en portretten. Met d. laatste sloot hij zich
bij A. v. Dijck aan, die zijn work hoog waardeerde, evenals Rubens. Beiden gaven hem v.
hun werk ten geschenke. In d. galerij v.
Florence vindt men een kapitale schilderij V.
SUSTERMANS, „d. lnhuldiging v. d. groothertog
Ferdinand iI door d. Toskaansche edelen"
voorstellende. Voor 't paleis to Venetic schilderde hij een voorsteiling v. ,,koningin Catharina Cornaro 't eiland Cyprus a. Veneti6
schenkende". Maar vooral maakte hij vole
portretten, o. a. die v. d. laden der groothertogelijke familie, v .d. beroemden Galileo
Galilei, v. d. prins v. Denemarken, zoon v.
Frederik III (beide in d. Florentijnsche
galerij) on v. een aantal beroernde personen,
waarvan men nog een groot gedeelte in
ltaliaansche verzamelingen aantreft. SUSTERMANS bereikte een hoogen leeftijd on over].
to Florence in 1681.
Sustine et abstine, eon Lat. spreuk
voor: verdraag en ontbeer, Lijd en mijd! —
Sustineeren of souteneeren is ondersteunen,
verdragen, staande houden, v. gevoelen zijn.
Sutherland (d. i. Zuidland), een graafs. in
't N. v. Schotland, ter grootte v. 99 vk. mijlen,
met 22 000 inw., die hoofdzakelijk v. d. jacht
en d. visscherij leven.-'t Onherbergzame gebied bestaat uit bergen en moerassen; 't klimaat is ruw en nevelachtig; vandaar dat d.
landbouw nog op een lagen trap v. ontwikkeling staat. Wat d. veeteelt betreft, men
heeft er veel rurtderen, schapen en paarden.
't Mineralenrtjk levert lood, koper, galmei on
steenkolen. d. Hoofdstad is Dornoch. In d. a.
d. westkust gelegen 1000 M. hoogen Ben More
bereikt 't geb. Ain grootste hoogte.
Sutherland (d. Graven en hertogen v.)
behooren tot een der oudste geslachten v.
Schotland, welks stamvader Allan naar d.
overlevering door Macbeth vermoord werd. In
d. tweede helft der 180 eeuw huwde Elizabeth, d. eenige dochter v. d. zeventienden
graaf v. SUTHERLAND, met George Granville,
d. oudsten zoon v. d. markies v. Stafford. Htj
beyond zich v. 1790 tot Aug. 1792 to Parts,
waar hjj getuige was v. d. gebeurtenissen
dier merkwaardige jaren. Na d. dood v. Ain
vader on v. een oom v. moeders zijde word
hij een der rijkste grondbezitters v.Engeland,
met een jaarlijksch inkomen v. 300000 pd. st.
Sort nadat htj tot hertog v. Sutherland be-
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noemd was, overl. htj 19 Juli 1833 op zijn
kasteel Dunrobin in Schotland, d. hertogelijken
a. zijn oudsten zoon nalatende.
Suttner (BERTHA VON), geb. gravin KINSKY,
zag 9 Juni 1843 't eerste levenslicht te Praag
en huwde in 1876 met d. vrijheer ARTHUR
GUNDAKKAR VON SUTTNER (geb. in 1850 to Weenen), met wien zij een tijdlang in Tiflis
woonde, vanwaar zij zich later naar 't slot
Harmansdorf in Neder-Oostenrijk metterwoon
begaven. Zij heeft zich in d. laatsten tijd bekend gemaakt door haar pleidooien voor een
algemeenen wereldvrede en schreef (voor eon
deel onder 't pseudoniem B. OULOT) d. volgende
verhalen en novellen: „Inventarium einer
Seale" (2e dr. 1888), „Ein slechter Mensch"
(1885), „High Life" (1886), „Schriftsteller-roman"
(1888), „Verhettungen" (1889), „Die Watlen
nieder" (1889), An der Riviera" (1892) en „Die
Tietinnersten" (1892). — Haar echtgenoot schreef
o. a. d. romans Daredjan" (1884), „Der Battono" (1886), „Anderl" (1889), „Die Adjaren"
(1889) on „Schamyl" (1890).
Sutton in Ashfield, een stad in 't Engelsche graafs. Nottingham, in d. nabijheid
v. Mansfield, met kolengroeven, levendige
industrie in katoen en 11 000 inw.
Suum Cuique, een Lat. spreekw. voor
ieder 't zijne, ieder wat hem toekomt. 't Is
o. a. 't devies v. d. Pruisische orde v. d. Zwarten adelaar. — Suus cuiTue mos wil zeggen:
Elk heeft zijn eigen manier v. doen.
Suvee (JOSEPH BENOIT), een Vlaamsch
schilder, in 1743 to Brugge geb. en door M.
de Visch aldaar in d. kunst onderwezen. Later
ward hij te Parijs d. leerling v. Bachelier en
in 1771 won hij d. prijs v. Rome, waar hij onder
d. leiding v. Vien goede vorderingen maakte.
Onder zijn aldaar vervaardigde schilderijen
verwierven eon „Voorstelling in d. tempel"
en een „Aanbidding der drie Koningen", voor
d. kerk to Yperen bestemd, veal bijval. In
1780 to Parijs teruggekeerd, ward hij er tot
lid on in 1782 tot prof. der academie benoemd.
Hij schilderde destijds verschill. historische
en religieuse voorstellingen voor kerken on
voor d. fabriek der Gobelins. Tot d. voorn.
behooren „St Franciscus v. Sales" en „d.
Dood v. Coligny". Tijdens d. revolutie in d.
gevangenis geraakt, schilderde hij in d. kerker
onderscheidene portretten v. medegevangenen,
maar, voor hij ze kon voltooien, werden zij, die
zij moesten voorstellen, vaak door 't schavot opgeeischt. Ook zijn „Cornelia, haar kinderen voor 't schoonste sieraad der vrouw
verklarende" is uit dien tijd afkomstig. Under
't consulaat ward SUVEE medebestuurder v.
't centraal museum to Parijs en in 1794 tot
directeur der Fransche academie to Rome
benoemd. Hij overl. to Rome, 9 Febr.1807,als
leermeester on als mensch zeer betreurd.
Suwalki of Soewalki, d. hoofdstad v. 't
gelijknamige Russische gouv. (227 vk. mijlen
met 598 000 inw.), met een levendig grensverkeer on 22 000 inw.
Suwarow of Soeurarow (PETER ALEXIS
WASILIWITSCH. graaf v.) Rymnikski, prins
Italinsky, veldmaarschalk en generalissimus
der Russische lagers, een vermaard Russisch
veldheer, ward 25 Nov. 1729 to Finland uit
een Zweedsch geslacht geb. Zijn vader, die
in hooge gunst stond bij Katharina I en als
generaal der infanterie overl., gaf hem een
uitmuntende opvoeding en bestemde hem
voor d. rechtsgeleerdheid, maar d. jonge
SUWAROW gevoelde zulk een neiging voor d.
militairen stand, dat hij zich op 13-jarigen
leeftijd bij 't garde-regiment v. SOmenoff liet
Ix.
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opnemen. Hij bleef daarbij tot in 1754, toen
hij als luitenant bij een veldregiment geplaatst
ward. In 1757 ward hij luitenant-kolonel on
als zoodanig nam hij deel a. d. veldslagen bij
Zorndorf (1758) en bij Kunersdorf, waar hij
zich door zijn juisten blik on door groote
onverschrokkonheid onderscheidde. Bij d. bestorming v. Schweidnitz (1761) door Laudon
en bij Kolberg behaalde hij nieuwen roam en,
hoewel met wonden bedekt, veroverde hij in
laatstgenoemd gevecht a. 't hoofd v. zijn
bataljon een voorname verschansing, waarbij
hij andermaal gekwetst ward. Na d. vrede
ward hij n. s. Petersburg gezonden, waar
Katharina II hem tot kolonel v. 't grenadierregiment v. Astrakan benoemde. Toen in
1768 d. Poolsche opstand uitbarstte, ward
SUWAROW n. Polen gezonden; hij nam deel
a. d. bestorming v. Krakau, overviel graaf
Oginski bij Slonim, sloeg vorst Sapieha bij
Landstoon en belegerde 't kasteel v. Krakau,
dat weder d. opstandelingen in handen gevallen was. d. Buitengewone werkzaamheid
on geestkracht en 't beleid, door SUWAROW in
dozen oorlog a. d. dag gelegd, deden hem
d. rang v. generaal-majoor en 't ridderkruis
v. Alexander-Newski verwerven.
In 1773 nam hij deel a. d. oorlog tegen
d. Turken. Hij sloeg d. vijand driemaal on
behaalde in 1774, nadat hij zich met Kamenski
vereenigd had, een schitterende overwinning
bij Kosludgi. Na d. vrede met de Porte ward
hij afgezonden om d. opstand der kozakken
onder Pugatschew to dampen, doch reeds vOOr
zijn aankomst hadden zij zich a. d. kolonel
Michelson onderworpen. SUWAROW keerde
hierop n. Moskou terug on huwde d. dochter
v. vorst Prosorowski, met wie hij nu eenigen
tijd in stil huiselijk geluk kon doorbrengen.
Die rust was evenwel niet v. langen duur; in
1780 kreeg SUWAROW met d. bevordering tot
luitenant-generaal d. last tegen d. volksstammen v. d. Kaukasus op to rukken ; na menigen
bloedigen strtjd tegen d. Lesgiers onderwierp
hij d. stammen; hij ward daarvoor tot generaal
der infanterie on gouverneur dier gewesten
benoemd on met d. orde v. Wladimir beloond.
Toen in 1787 d. oorlog met Turkije andermaal
uitbrak, moest SUWAROW d. Kriin verdedigen.
In d. slag v. Kinburn (1 Oct.) wordt hij bij
een cavalerie-aanval in d. buik gewond on
valt hij v. 't paard. In weerwil der hevige pijn,
door zijn wonde veroorzaakt, bestijgt htj een
ander paard; hij verzamelt zijn troepen, wordt
door een kartetskogel in den arm gewond on
verlaat toch 't slagveld niet, voor d. overwinning beslist is. d. Keizerin betuigde hem
haar dank hiervoor in een eigenhandig schrijven. Hij beschermde 't scliiereiland door doelmatige kustversterkingen tegen een nieuwen
aanval en onderscheidde zich andermaal bij d.
bestorming v. Oczakow (17 Dec. 1788). In 't volgend jaar rukte htj met een korps in Moldavia
on in vereeniging met d. prins v. Koburg sloeg
hij 1 Aug. 1789 d. Seraskier Mehemed-Pacha
bij Fokschani. Kort daarna behaalde hij nieuwe
lauweren. Koburg was door d. vijand omsingeld, maar SUWAROW rukt hem ter hulp
en brengt bij Martinesti, a. d. oevers v. d.
Rymnik, d. Turken een gevoelige nederlaag
toe (22 Sept.). d. Keizerin beloonde d. held
met 't ridderkruis v. George on verhief hem
tot graaf met d. eervollen bijnaam RYMNIKSKI.
Ook keizer Jozef verhief hem tot graaf v.
't Duitsche rijk. 22 Dec. 1790 kreeg hij d.
last Ismael to bestormen. Met voorbeeldeloozen mood ward die vesting genomen,
waarbij 32 000 Turken d. dood vonden. SUWA18
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Bow meldde die verovering a. d. keizerin
met d. volgende woord'en: „Eere a. God en
eer a. Uzelf. Ismael is genomen en Suwarow
er in !". Koburg daarentegen schreef : „Ismael
is in d. handen der keizerin, 't blauwe lint (d.
s. Andriesorde) in d. mijne, d. menschheid
echter in tranen". Na d. vrede word SUWAROW gouverneur v. Jekaterinoslaw, d. Krim
en d. veroverde gewesten a. d. monden v. d.
Dniester. Bij 't uitbreken v. d. Poolschen opstand in 1794 kreeg hij 't bevel dien te dempen.
Na herhaalde voordeelen op d. Polen behaald
to hebben, bestormde hij 't verschanste kamp
bij Praga (4 Nov.) en zoodoende maakte hij
eon einde a. d. krijg. Zijn benoeming tot veldmaarschalk was hiervan eon gevolg, terval
d. keizerin hem eon gouden staf on eon kroon
zond, waaraan zich voor 60 000 roebels a.
edelgesteenten bevonden. In 1799 benoemde
keizer Paul hem tot opperbevelhebber v. 't
leger, dat in Italie, met eon Oostenrijksch
leger vereenigd, d. Fransche republiek moest
bestrijden; ook over d. Oostenrtjksche strijdeon onbeperkt gezag, onkrachten kreeg
afhankelijk v. d. hof krijgsraad. Hij behaalde
verscheidene overwinningen bij Cassano, a.
d. Trebbia, en bij Novi en vermeesterde alle
steden en vestingen v. Opper-Italie, terwijl
htj d. titel pries Italinsky ontving. Van
Oostenrijk oogstte hij niets dan ondank en
zelfs warden d. vroegere beloften niet ver•
vuld; d. hofkrijgsraad bemoeide zich overal
made on wist eindelijk to bewerkan, dat SUWAROW n. Zwitserland moest marcheeren,
opdat anderen d. vruchten zijner overwinningen in Italie zouden plukken. SUWAROW trok
nu over d. Alpen en d. s.Gothard, vereenigde
zich met Korsakow en, ontevreden over d.
weifelende houding der Oostenrtjkers, besloot
hij geen deel meer to nemen a. d. operatien.
d. Keizer, met reden misnoegd over 't gedrag
v. Oostenrijk, riep zijn legers terug. SUWAROW,
voor wien eon luisterrijke ontvangst to s. Petersburg ward voorbereid, ward in Litthauen
door eon ziekte overvallen. d. Keizer zond
hem zip lijfarts, doch, terwill d. held doze
roemrijke bewilzen v. d. achting ztjns meesters kreeg, gelukte 't a. zijn vijanden hem d.
gunst v. dien meester to doen verliezen. d.
Toebereidselen voor zijn zegepralenden intocht werden gestaakt en SUWAROW nam zijn
intrek bij zijn nicht. Niemand mocht hem
naderen; 't verdriet over doze onverdiende
behandeling tastte hem hevig aan en 16 dagen
na ztjn komst to s. Petersburg gaf hij (18 Mei
1800) d. guest. Ztjn begrafenis had met grooten luister plaats en in 't volgend jaar liet
keizer Alexander eon reusachtig standbeeld
voor hem oprichten. SUWAROW was eon buitengewoon mensch. Matigheid, werkzaamheid
on gestrengheid waren d. grondtrekken v. zijn
karakter. Onwankelbaar in eon eons genomen
besluit, was htj getrouw a. zijn beloften en
onomkoopbaar. Hoewel htj veal gestudeerd
bad en groote talenten bezat, had hij een
afkeer v. schrijven en kon hij zljn gedachten
niet good uitdrukken. 't Laconisme ztjner berichten on disposition is algemeen bekend.
Als veldheer bezat hij een buitengewoon taktischen blik on kwam htj d. vijand in ztjn
aanvallen alttjd voor. Hierin on in 't woord
„voorwaarts", waarop hij eon btjzonderen
klem wist to leggen, ligt 't geheim ztjner
overwinningen, die zijn tudgenoot verbaasden. — Zia Anthing, „Versuch einer Kriegsgeschichte des Grafen Suwarow" (3 dln, 1796
t. '99), en Fr. von Schmitt, „Suwarow's Leben
End Heerzfige" (2 din, 1833—'34).

(JoNAs), eon beroemd Nederl.
graveur, in 1613 to Leiden geb. en omstr.
1669 overl. Volgens d. waarschijnlijkste overlevering is htj, evenals d. beroemde C. Vissober, ult d. school v. d. graveur Soutman
voortgekomen. Hij graveerde historische en
genre-voorstellingen, benevens portretten met
'tzelfde meesterschap. SUYDERHOEF bewerkte
ztjn platen meestal eerst met d. etsnaald en
bediende zich alleen bij d. voltooiing v. d.
graveerstift. Daar 't hem vooral om eon fraai
koloriet en eon schildefachtig effect to doen
was on doze eigenschappen vooral door d.
etsmanier verkregen worden, die eon minder
groot aantal afdrukken toelaat dan d. met d.
graveerstift bewerkte prenten, is 't geen
wonder, dat d. eerste drukken v. ztjn work
veal beter zijn en meer gezocht dan d.latere.
Hij graveerde voornamelijk naar P. Dubordieu,
Frans Hals, Th. de Keyser, Adriaan v. Ostade,
P. P. Rubens, P. Soutman. G. Terburg en J.
Sandrart. Tot ztjn voorn. werken behooren
„d. Val der Engelen" naar Rubens, ,,'t Sluiten
v. d. vrede v. Munster" naar G. Terburg
on „d. Vier burgemeesters" naar Th. de Keyzer. — Zie J. Wussin „Jonas Suyderhoef.
Verzeichniss seiner Kupferstiche" (1861).
Suza, Zie Susa.
Svedelius (WILHELM ERIK), eon Zweedsch
geschiedschrijver, geb. 5 Mei 1816 to 'Coping.
Htj ward in 1856 hoogl. to Lund en in 1865 to
Upsala en overl. 26 Febr. 1889. Sedert 1864
was htj lid v. d. Zweedsche Academie. Hij
schreef o. a. „Historiske studier" (1857), „Maria
Stuart och Elisabeth" (1871—'72) en „Studier
Sveriges statskunstap" (1875).
Svendborg, eon havenstad a. d. zuidoostkust v. 't Deensche eiland FUnen, met ongeveer
1000 inw., die handel on scheepvaart drijven.
Svendsen (JOHAN SEVERIN), eon Noordsch
violist en componist, in 1840 to Christiania geb.,
ontving zijn opleiding a. 't conservatorium to
Leipzig, bezocht vervolgens verschill. groote
steden en ward in 1883 hofkapelmeester to
Kopenhagen. Verscheidene composities zagen
v. hem 't licht, o. a. d. ouverture „Romeo en
Julia", vier schoone rhapsodieen, eon treurmarsch voor Karel XV on eon aantal orkestwerken.
(JOHAN),
eon Noorweegsch
Sverdrup
staatsman, geb. 30 Juli 1816 op 't landgoed
Jarlsberg, overl. 17 Febr. 1892 to Christiania.
Aanvankeltjk advocaat, ward hij in 1850 lid
v. d. Shorthing, waar htj weldra d. aanvoerder
v. d. radicals linkerzijde was. HIS bestreed d.
rechten v. 't koningschap en zette in 1882 d.
aanklacht en veroordeeling der ministers door.
Van 1884—'89 was hij staatsminister.
Swammerdam (JAN), eon beroemd ontleed- en natuurkundige, die door zijn nauwkeurig onderzoek in doze wetenschappen
zich onderscheidde. Hij was to Amsterdam
12 Febr. 1637 geb. on gaf reeds vroeg blijken
zljner sterke neiging voor 't onderzoek der
natuur, waaraan zijn vader, die hem voor d.
godgeleerdheid wilds opleiden, ten laatste toegaf. Nadat d. zoon eenige jaren in gin vaderstad zich had toegelegd op d. studio der heelkunst on ontleedkunst, trok hi) op zijn 24e
jaar n. Leiden om in d. geneeskunde te studeeren. Onder ztjn vrienden beyond zich d.
ontleedkundige N. Stenonius, bij wien hij
to Parijs woonde, toen hij die stad ten behoove zUner studien bezocht. In 1667 verkreeg
to Leiden d. doctorale waardigbeid en
deed hij d. voor d. ontleedkunde belanglike
ontdekking, d. vaten met een harsachtige,
vloeibaar gemaakte stof to vullen, die, wanSuyderhoef
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neer zij koud wordt, deze nu uitgezette vaten
voor bederf bewaart. Bovendien heeft men
a. hem d. uitvinding v. een thermometer te
danken, dienende voor 't bepalen der ternperatuur bij d. dieren. Ondertusschen kon hij,
hoezeer zijn vader er ook op aandrong, niet
besluiten tot 't uitoefenen der geneeskundige
praktijk, maar was hij d. geheelen dag bezig
met d. microscoop, zijn scalpels en 't opteekenen v. wat hij onbekends in d. huishouding der
natuur ontdekte. Als eerste resultaat daarvan
gaf hij in 1669 zijn „Historia Insectorum generalis ofte algemeene verhandeling v. d. bloedelooze Dierkens'' in 't licht, welk werk geheel
nieuwe ontdekkingen bevat omtrent d. veranderin gen, waaraan deze klasse v. dieren
onderworpen is. Hierop verscheen in 1672 zijn
belangrijk ontleedkundig werk „Miraculum
naturae seu uteri muliebris fabrica notis in J. v.
Horne Prodromum illustratum", dat verscheldone malen herdrukt is. Nadat hij door aanhoudend studeeren en vooral door d. hardheid zijns
vaders te zijnen opzichte tot zwaarmoedigheid vervallen was, maakten d. dweeperijen
v. Antoinette Bourignon zulk eon diepen
indruk op hem, dat hij al zijn werkzaamheden, als onwaardig voor d. bemoeiingen v.
's menschen geest, staakte en haar n. Holstein
volgde. Door verdriet en gebrek ontzenuwd,
keerde hij n. Amsterdam terug, waar hij
17 Febr. 1680 overl. Zijn verzameling v. praeparaten werd in 't openbaar verkocht; al zijn
handschriften en teekeningen vermaakte hij
bij testament a. zijn vriend Melchisedek
Thevenot, vroeger gezant v. Frankrijk te
Genua, toen te Isly wonende. Deze kwarnen
een halve eeuw later in handen v. Boerhaave,
die ze in d. Latijnsche en d. Nederl. taal in
1737 in 2 dln uitgaf onder d. titel „Bybel der
nature, door Jan Swammerdam, Amsteldammer; of Historie der insecten" etc.; „Biblia
Naturae, sive Historia Insectorum, in certas
classes reducta, nec non exemplis et anatomico
variorum animalculorum examine illustrata,
insertis numerosis rarioribus naturae observationibus". Dit werk is in 't Duitsch. Fransch
en Engelsch vertaald en een bewonderenswaardig gedenkstuk v. 't aanhoudend en nauwkeurig onderzoek v. SWAMMERDAM. Vddr 't werk
is een uitvoerige levensbeschrijving v. SWAMMERDAM gevoegd.
Buiten d. genoemde werken heeft men nog
v. SWAMMERDAM een werk over 't haft, getiteld „Ephemeri vita" (Amsterdam 1675), en
een ander in 't LatUn Over 't ademhalen
en 't gebruik der longen" (Leiden 1738).
.Twanenburg(JZAAK KLAASZ.), een Nederl.
teekenaar en schilder, uit een aanzienlijk
Leidsch geslacht geb., was in 1582 en volg.
jaren lid v. d. magistraat en meer dan eens
burgemeester v. Leiden. Hij wordt door Karel
v. Mander genoemd in 't leven v. 0. van.
Veen en wel als diens meester. Hij vervaardigde o. a. d. teekeningen voor twee der
geschilderde vensters v. d. kerk te Gouda,
welke door Cornelis Clock in 1601 en 1603
daarnaar werden gevolgd. Zij stellen d. ontzetting v. Samaria en d. opheffing der belegering v. Leiden in 1574 voor. In d. Leidsche
gerechtszaal en in d. gildekamer der lakenvollers te Leiden vond men indertijd fraaie
sehilderijen v. dezen meester. Hij overl.
in 1614.
Swanenburg (JAKOB IZAAKSZ.), d. oudste
zoon v. bovengenoemde, omstr. 1580 te Leiden
geb., was eveneens een verdiensteltjk schilder; hij werd door zijn vader in d. kunst
on4erwezen en begaf zich vervolgens n. Italie,
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waar hij eenige jaren vertoefde. 't Laatst
was hij in Napels, waar hij in 't huwelijk
trad met Margaretha Cordona, en in 1617
keerde hij n. Leiden terug. Hit d. nasporingen v. C. Vosmaer („Rembrandt Harmens van
Rijn, ses precurseurs et ses annees d'apprentissage", 1863) is gebleken, dat hij 17 Oct.
1638 te Leiden overl. Deze schrtjver erkent
in hem d. eersten leermeester v. Rembrandt.
Zie verder 't aangehaalde werk v. Vosmaer.
Swanenburg (KLAAs), d. tweede zoon y.
d. Leidschen burgemeester en eveneens zijn
leerling, is ook, wat zijn levonsgeschiedenis
aangaat, weinig bekend. Men meent, dat hij
to 's-Gravenhage gewoond heeft en zijn werk
aldaar zeer werd geroemd. Zijn sterfjaar is
onbekend ; hij leefde echter nog in 1641.
Swanenburg (wILLEM), mede eon Hollandsch teekenaar en graveur, werd volgens
sommigen in 1581, volgens anderen vroeger,
to Leiden geb. en genoot aanvankelijk onderwijs v. zijn vader, Izaak Klaasz., later v.
J. Saenredam, bij wien hij d. graveerkunst
leerde. Hij heeft zich door een aantal prenten
naar verschill. meesters en ook naar zijn
eigen teekeningen bekend gemaakt. Hij etste
fraai en voerde vrij vast d. graveerstift; zijn
teekening was echter gemaniereerd en inzonderheid in d. extremiteiten der figuren onnauwkeurig. Men verhaalt, dat hij to Delft
heeft gewoond, maar zeker is 't, dat hij in 1612
te Leiden overl. 't Meest bekend zijn zijn portretten v. prins Maurits, v. Ernst Casimir,
graaf v. Nassau (naar Moreelse), v. prof. Heurnius, v. Abr. Bloemaert en v. prof. Franciscus
Gomarus (naar Hondius), vervolgens zijn
bijbelsche historieele prenten naar A. Bloemaert en zijn landschappen naar Kuikenbooms. Nagler („Kiinstlerlexicon" XVIII) geeft
32 enkele prenten of serien v. dezen kunstenaar op. Deze schrijver vermeldt echter niet
zijn drie prenten in fol., d. zeilwagen v. Simon
Stevin voorstellende.
Swaneveld (HERMAN VAN), een Nederl.
landschapschilder en graveur, werd in 1620
to Woerden gob. en toonde reeds als kind
grooten lust in 't teekenen. R. v. Eynden en
v. d. Willigen maken in hun „Geschiedenis
der vaderl. schilderkunst" gewag v. een boek
met schetsen uit dien tijd, dat in d. familie
SWANEVELD bewaard is gebleven. Men verhaalt,
dat hij aanvankelijk door G. Dou in d. kunst zou
zijn onderwezen on voor zijn vertrek n. Itali6
in diens rnanier schilderde. Te Rome oefende
hij zich nog een tijdlang in 't teekenen v.
figuren on daarop kwam hij in aanraking met
Claude Lorrain, met wien hij wedijverde in
't schilderen v. landschappen. Wel evenaarden d. zone niet die v. d. grooten meester,
maar d. stoftage was doorgaans beter. SWANEVELD studeerde vlijtig to Rome, zoowel naar
d. gedenkteekenen als naar d. schoone natuur
on zulks meestal in d. eenzaamheid. Hij bleef
zijn leven lang to Rome, waar hij d. bijnaam
ERMANO D'LTALIA verkreeg en in 1690 overl. Zijn
schilderijen zijn zeldzaam on grootendeels in
't buitenland verspreid, met name to Londen,
Parijs, Dresden, Weenen on Berlijn. Verschill.
graveurs hebben naar zijn schilderijen gewerkt;
hij zelf heeft een aantal zeer fraaie prenten
geetst. Deze munten vooral uit door d. schoone
behandeling v. 't geboomte en d. gelukkige
verdeeling v. licht on bruin. Zijn manier is
zeer eigenaardig en dadeltjk to herkennen.
Bartsch („Le peintre graveur" II) beschrijft
116 prenten v. dezen meester on in 't aanhangsel nog twee andere, terwijl Weigel in een
supplement op Bartsch nog onderscheidene
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bijzonderheden en ook eenige andere prenten
opgeeft, die met meer of minder recht a. SWANEVELD worden toegeschreven, gedeelteltjk echter
kopie6n zijn v. C. Goyrand, die d. manier des
meesters vrtj wel wist te vatten.
Swansea, een haven en fabriekstad in
't Eng. prinsdom Wales, graafs. Glamorgan,
a. d. Swanseabaai in 't Kanaal v. Bristol, 8
uur t. Z.-W. v. Merthyr Tydfil. Zij is d. uitvoerhaven v. d. in d. omtrek gevonden steenkool en heeft velerlei industrie en 65 000 inw.
Swart (JAcoB), een zeevaartkundige, geb.
17 Juli 1796 te Amsterdam, overl. 14 Mrt 1866.
Op 20-jarigen leeftijd werd hij stuurmansleerling, in 1824 onderwpzer a. d. kweekschool
voor zeevaart to Amsterdam en in 1828 hoofd
v. een uitgeversfirma (firma „wed. G. Hulst
v. Keulen"), in welke betrekking v. zijn hand
o. a. verschenen „Sterren- en zeevaartkundige
tafelem", „Practische zeevaartkunde" en „Almanak ten dienste der zeelieden". In 1841 nam
hij met Tindal d. redactie op zich for „Verhandelingen en berichten betrekkelijk het
zeewezen". Hij was o. a. ridder der Orde v.
d. Nederl. Leeuw, bewaarder en beheerder der
Rijks instrumenten (1832—'57) en lid der comruissie tot 't examineeren v. zeeofficieren

(1838—'50).

Swart (WILLEM SIMON), geb. te Leiden 6 Dec.
1807, zoon v. Nicolaas Swart, predikant btj d.
Remonstrantsche gemeente te Leiden en later
te Amsterdam. Hij genoot zijn opleiding a. d.
Latijnsche school en 't athenaeum te Amsterdam en later a. d. hoogeschool te Utrecht,
waar hij in 1831 't doctoraat in d. wis- en
natuurkundige wetenschappen verwierf.Leerling v. Moll, legde hij zich vooral op d. wisen natuurkunde toe en genoot hij d. eer, dat
hij reeds voor zijn promotie en wel in 1829
benoemd werd tot lector in d. wis- en natuurkunde bij d. maatschappij „Felix Meritis" to
Amsterdam en nagenoeg te gelijker tijd ook
tot lector in d. natuurkunde bij 't departement
Amsterdam der ruaatschappij tot Nut v. 't
Algemeen. In 1831 werd hij eerst tot hulp toevoegd a. d. hoogl. H. C. van der Boon Mesch
en hij volgde dozen als leeraar in d. scheikunde
a. 't athenaeum en d. klinische school te Amsterdam op. In Juni 1834 werd hij daarenboven benoemd tot hoogl. in d. wis- en natuurkunde, welke vakken opengevallen waren,
doordien d. hoogl. Voute daze betrekking had
nedergelegd. Vele jaren was hij voorzitter
v. d. eerste klasse v. 't Ron. Nederl.Instituut.
Na een langdurige ziekte overl. hij 12 Mrt 1847.
Swarth
(HELENE), een verdiensteltike
Nederl. dichteres, 25 Oct. 1859 to Amsterdam
geb.; zij ontving haar opleiding voornamelijk

to Brussel, waar zij een Fransch pensionaat
bezocht. Later vestigde ztj zich metterwoon te
Mechelen en thans woont zij, gehuwd met d.

ook als schrpver bekenden Frits Lapidoth,
te 's-Gravenhage. Haar eerste pennevruchten waren twee bundels Fransche gedichten
(„Fleurs du Reve", 1879, en „Les Printanieres",
1882), doch d. latere verschenen in Nederl.
gewaad; wij noemen hiervan: „Eenzame bloemen" (1884), „Blauwe bloemen (1884), „Beelden en stemmen" (1887), „Sneeuwvlokken"
(1888), „Rouwviolen" (1889), „Uit het meisjesleven" (1890) en „Passiebloemen" (1891). Al
daze gedichten, meerendeels sonnetten, ademen -een meer of minder droefgeestige stemming on getuigen v. een ernstig gemoed.
Ook prozastukken zagen v. haar 't licht, o. a.
,;Kleine schetsen" (1893).
Swartz (oLAF), eon Deensch hoogl. to Stokholm, in 1760 geb. on overl. in 1817. Van d.
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door hem nagelaten werken is 't meest v.
belang zijn „Flora Indiae occidentalis" (1797 tot
1806, 6 din). Naar hem heeft men d. naam
Swartzia gegeven a. een plantengeslacht, tot
d. natuurl. fam. der Mimoseae behoorende,
waarvan onderscheidene soorten voorkomen
onder d. Amerikaansche boomen on struiken.
Swaying (coarims), geb. to Amsterdam,
27 Mei 17;8, was eerst predikant to Westbrook
on Achttienhoven, vervolgens to Naarden,
waar hij 20 Oct. 1808 overl. Als verlicht on
degelijk godgeleerde maakte htj zich bekend
door twee prpsverhandelingen 't Haagsche
genootschap, „Over d. voortreffelpkheid der
Evangelie-bediening" (1793) on „Over d. allegorischen on zinnebeeldigen stpl" (1798), benevens door verschill. opstellon in d. „Bibliotheek v. theologische letterkunde", maar
vooral door „Proeve v. aanmerkingen over 't
recht on onrecht gebruik der H. Schrift"
(1777—'88, 6 stukken).

Swaying (coRNELIs), geb. in 1814 to Zaandam, studeerde to Leiden in d. geneeskunde,
waar hp in 1838 tot doctor bevorderd werd
na d. verdediging eener dissertatie „Denarium
haemorrhagia", on was achtereenvolgens arts
to Ouderkerk a. d. Amstel en to Dordrecht,
officier v. gezondheid op Java (1842—'49) on
arts to Batavia. Hp overl. in 1881 to Maastricht,
heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt op
't gebied der ethnologic on schreef vele verhandelingen in wetenschappelijke tijdschriften.

Swedenborg (EMANUEL), eigenlijk 5WEDwerd 20 Jan. 1688 to Stockholm geb.,
waar zjjn vader bisschop der Zweedsche kerk
was. Na een zorgvuldige opvoeding to hebben
ontvangen, studeerde hij to Upsala in d. wiskunde en d. natuurwetenschappen on promoveerde hij in 1709 tot doctor in 6. philosophie.
Reeds in zijn vroegste jeugd toonde SWEDENBORG een merkwaardigen aanleg tot geesteltIke overpeinzingen. In een brief a. een
vriend, die hem omtrent zijn jeugd had ondervraagd, schreef hij o. a. „v. mijn eerste kindsheid tot mijn tiende jaar waren mijn gedachten voortdurend vervuld met bespiegelingen
over God, d. verlossing en 't geesteltjk leven
v. d. mensch. Dikwijls sprak ik over dingen,
die mijn ouders zoozeer verbaasden, dat zij
zeiden, dat ongetwijfeld engelen door mijn
mond spraken. Van miJn zesde tot mijn
BORG,

twaalfde jaar vond ik mijn grootste genot
in besprekingen met theologen over 't geloof,
waarbij ik dikwUls tegenover hen beweerde,
dat 't wezen des geloofs in d. liefde bestaat
on dat doze liefde slechts naastenliefde is".
Ale jongmensch schreef hp zich reeds bepaalde leefregels voor, o. a. 't geregeld en
aandachtig lezen v. Gods Woord,'t onbepaald
vertrouwen op Gods Voorzienigheid, 't reinhouden v. ztjn geweten en 't nauwkeurig
betrachten V. zijn roeping en working tot nut
v: 't algemeen. — Na snoop zpner studi6n
legde SWEDENBORG zich met grooten ijver toe
op d. letterkunde on d. wijsbegeerte, doch hp
geraakte spoedig zoozeer verdiept in wis- on
natuurkundige studien en verkreeg hierin
binnen weinige jaren zulk eon beroemdheid,
dat koning Karel XII hem op 28-jarigen leeftpd tot buitengewoon assessor v. 't Zweedsche mijncollege benoemde. Om zich voor dit
nieuwe ambt zooveel mogeltjk to bekwamen,
bereisde hij d. voorn. bergwerken v. Europa
en bezocht hp tevens enkele universiteiten v.
Engeland, Nederland, FrankrtJk on Duitschland. Speedig na gin terugkeer word hem
een professoraat in d. wiskunde a. d. univer-

siteit to Upsala aangeboden, welke hij echter
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wees; iets later werd hij als lid
der Koninkl. Academie v. Wetenschappen to
Stockholm en als correspondent der Academie
v. Wetenschappen to s. Petersburg aangenomen. Omstr. denzelfden tijd gaf hij in 't
Latijn een reeks wetenschappelijke en philosophische werken uit, die hem een grooten
naam deden verwerven. Van d. vele beroemde
mannen, die zijn gezelschap zochten, gaf zijn
vriend graaf Hapken, 10 minister v. Zweden,
in een brief a. generaal Tuxen een merkwaardige schets v. Swedenborg, een schets, die
om onpartijdigheid zeer geroemd wordt.
In 1749, omstr. 4 jaar, nadat SWEDENBORG
zijn laatste philosophisch werk had uitgegeyen, verscheen er plotseling to Londen 't
eerste deel v. een hoogst merkwaardig werk
v. zijn hand onder d. titel „Arcana Coelestia"
of „Hemelsche Geheimenissen, welke d. Heilige Schrift of 't Woord Gods bevat. In dit
eerste deel voor zoover betreft 't boek Genesis; tevens d. wonderen, die gezien en gehoord zijn in d. geestenwereld on in d. hemel
der Engelen". Bedoeld eerste deel werd spoedig door zeven andere gevolgd. Dit boek
maakt aanspraak op iiets meer of minder dan
a. d. wereld een verklaring v. d. geestelijke
beteekenis v. Gods Woord to geven, — d.
innerlijken zin v. d. Bijbel to onthullen. Vers
voor vers worden d. eerste twee boekeri v.
d. bijbel uitgelegd en wel volgens een geheel
nieuwe methode. Later volgdon hierop nog
andere werken v. overeenkomstigen inhoud.
Intusschen legde SWEDENBORG, die naar zijn
zeggen door God geroepen was om d. waarheden „v. het nieuwe Jeruzalem", d. leerstellingen der Nieuwe Kerk (die in d. plaats v. d.
vervallen eerste christelijke kerk zou komen)
te openbaren, zijn ambt v. assessor der mijnwerken in 1745 neer en wijdde hij d. 28 jaren
v. zijn verder leven geheel a. een nieuwe
theologie.
Merkwaardig is, dat SWEDENBORG in sommige v. zijn geschriften dingen uit een andere
wereld bericht on die aanvoert als feiten,
welke door hem gezien en gehoord zijn. Door
daze berichten bracht hij d. geleerde wereld
dikwijls in d. grootste verbazing. Wat echter
velen, die hem daarom slechts een „geestenziener" noemden, opviel, was, dat hij bij dit
alles een zeer verstandig, geestelijk on lichamelijk gezond man bleef, geen zonderling,
maar iemand, die d. grootste achting en liefde
verwierf v. alien, die met hem omgingen.
SWEDENBORG spreekt in zijn geschriften
onomwonden v. 'tgeen hij in 't verkeer met
d. andere wereld on d. zich daar bevindende
wezens ondervonden heeft, maar grondt d.
geloofwaardigheid v. zijn systeem niet op
daze omstandigheid. Hij geeft zijn leer op
een duidelijke, met redeneering gestaafde
wijze en grondt haar op bewijzen, die in
't bereik der behandelde onderwerpen liggen.
Hij beroept zich in 't algemeen op Gods
woord. SWEDENBORG beweert, dat d. Hoer
zich a. hem geopenbaard heeft, evenals a.
d. profeten. Om echter geen twijfel to laten
a. 't feit, dat SWEDENBORG een buitengewoon
ziener was en daarbtj ook een profeet v.
't woord Gods in d. uitgebreidsten zin, zijn
naast eigen getuigenissen ook feiten voorhanden, die niet door hem, maar door anderen zUn neergeschreven en waarin omstandigheden en gebeurtenissen bewijzen, dat
SWEDENBORG een zeer merkwaardig ziener
moat geweest zijn. Wtj kunnen bier echter in
geen nadere bijzonderheden treden, doch verwijzen naar 't work v. Dr. R. L. Tafel, geti.
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teld „Documents concerning the life and character of Emanuel Swedenborg" (3 dln, 1875 t.
'77), en naar d. werken, uitgeg. door 't in
1810 opgerichte Swedenborg-genootschap (36
Bloomsbury-Street Londen). 't Leven v. SWEDENBORG - hij overl. 29 Mrt 1772 to London —
is beschreven, o. a. door Matter (1863) en
White (2e dr. 1874); men vergelijke hiermee
't anonieme geschrift „Swedenborgs Leben
und Lehre" (1880).
Sweelinck (JAN PIETERSZOON), een OudNederl. toonkunstenaar, in 1563 to Amster.
dam geb. en 16 Oct. 1621 ald. overl. Hij was
leerling v. Zarlino on Gabrielli to Venetia en
werd in 1581 organist v. d. Oude kerk to Amsterdam, welke betrekking hij tot zijn dood
bekleedde. Men noemde hem d. „Amsterdam
sche Orpheus" en hij was voor Nederland
wat Palaestrina voor Italie en Orlandus Lassus
voor Belgie was. Men heeft v. hem verschill.
composities der psalmon Davids, Fransche en
Italiaansche liederen, gewijde gezangen en
orgelmelodieen. — Zie Langhans-Hertog, „Geschiedenis der Muziek" (1892).
Sweerts (EmANuRL), een Nederl. natuurkenner, in 1552 to Zevenbergen geb. Van zijn
jeugd of betoonde hij een groote voorliefde
voor schelpen, ertsen, edelgesteenten, vogels,
vreemde dieren on zeevoortbrengselen, doch
bovenal voor bloemen. Hierin begon hij weldra
handel to drijven om in zijn onderhoud te
voorzien. Hij vestigde zich to dien einde to
Amsterdam op d. Bloemmarkt, waar hij d.
beste gelegenheid had om d. zeldzaamste on
schoonste planten uit alle oorden der wereld
to verkrijgen. Aan drie verscheidenheden v.
hyacinthen en narcissen gaf hij zijn naam
Swertius, terwiji Linnaeus een der fraaiste
Gentiana's to zijner nagedachtenis Swertia genoemd heeft. — In 1612 gaf SWEBRTS een
prachtig botanisch plaatwerk in 't licht, waarin
d. planten, volgens alphabetische orde gerangschikt en voorzien v. een korte beschrijving
in 't Latijn, Neder- on Hoogduitsch on Fransch,
levensgroot waren afgebeeld. Pit werk had tot
titel: „Florilegium E. Sweertii Septimontii
Batavi, Amstelodami commorantis, tractans
de variis floribus et aliis indicis plantis ad
vivum delineatum in duabus partibus et quatuor linguis concinnatum. Prostat venale una
cum floribus et plantis ipsis apud ipsum auctorem E. Sweertium, cujus officina ante curiam
Francofurtanum".
Swert (JULES DE), een Belgisch toonkunstenaar, 16 Aug. 1843 to Leuven geb., was
eerst concertmeester to Dilsseldorf, vervolgens
cellist a. d. hofkapel to Weimar. concertmeester der koninklijke kapel to Berlijn,
directeur der Kurzaal-symphonieconcerten to
Ostende en hoogl. a. d. conservatoria to Brugge
on to Gent. Hij overl. 24 Febr. 1891 to Ostend°
en liet verschill. composities na, o. a. een
symphonie „Nordseefahrt", d. opera's „Die
Albigenser" on „Graf Hammerstein" en arrangementen voor klavier en cello.
Swiedac_k (KARL). een Oostenrijksch yolksdichter, bekend onder d. pseudoniern KARL
ELMAR, geb. 25 Mei 1815 to Weenen. Hij was
eerst koopman, daarna tooneelspeler on hield
zich vervolgens to Weenen met 't schrijven
v. tooneelstukken bezig. Van zijn meer dan
120 tooneelspelen noemen we „Die Wette urn
oin Herz" (1811), „Waldlieschen", „Dichter
und Bauer" (door Suppe gecomponeerd), „Linter
der Erde" en „Raimund". Hij overl. 2 Aug.
1888 to Weenen.
Swiers (JAKOB JAEOBS), een Nederl. godgeleerde, 19 Mei 1801 to Groningen geb.,

SWI.

278

vaarde als 12- tot 17-jarige knaap ter zee,
werd vervolgens onderwijzer, ging in 1823
in d. theologie studeeren en werd in 1828
predikant to Beetgum, in 1832 to Vries on in
1838 to Havelte, waar hij in 1877 emeritus
werd. Hij schreef verscheidene zeer bekende
catechisatieboekjes, vertalingen uit 't Eng.
on Duitsch, een bundel preeken on opstellen
in verschill. tijdschriften.
Swieten (GERARD VAN), in 1700 to Leiden
geb. en uit d. katholieke linie v. een adellijk
Hollandsch geslacht stammende. Op 16-jarigen
leeftijd trok hij naar d. Hoogeschool to Leuven,
doch hij keerde twee jaren later n. Leiden
terug, waar hij spoedig d. geliefkoosde leerling
v. Boerhaave werd, a. wiens practische on
chemische werkzaamheden hij met veel liver
deelnam. Na zijn promotie trad VAN SWIETEN,
door Boerhaave nog in alles ondersteund, als
geneesheer op en spoedig daarop (daar zijn
geloof 't hem toen onmogelijk maakte een
professoraat a. d. academie te verkrijgen) als
privaat-docent. Korten tijd daarna werd hij n.
Londen beroepen, waarvoor hij echter bedankte. d. Ongelukkige verlossing v. d. aartshertogin Maria Anna to Brussel deed haar
zuster, d. keizerin Maria Theresia, besluiten

d. hulp v. VAN SWIETEN in to roepen en kort
hierop beriep zij hem als eersten lijfarts en
directeur v. d. geneeskundigen dienst in Oostenrijk n. Weenen (1745). Zijn eerste zorg was
nu 't onderwijs in d. geneeskunde to verbeteren of liever geheel opnieuw in 't leven
to roepen. Htj las zelf over d. geneeskun-

dige encyclopaedia en verklaarde d. „Institutones" v. Boerhaave voor d. geneesheeren,
met wie hij omging, om hen geschikt te
maken als onderwijzers. Evenzoo zorgde VAN

voor d. wiskunde en d. natuurwetenschappen. Op deze wijze gelukte 't hem
spoedig door zijn bemoeiingen d. glans v.
Leiden op d. geneeskundige school te Weenen
over te brengen. Hij overl. in 1772. 't Groote
work v. VAN SWIETEN, waaraan hij zUn geheele
leven arbeidde, was zijn: „Commentarii in
Hermanni Boerhaavii apharismos de cognoscendis et curandis morbis" (Leiden 1766—'72,
4 dln). Na zijn dood gaf Max Stoll nog uit zijn
„Constitutiones epidemicael et morbi potissimum Lugduni Batavorum observati".
Swieten (JAN VAN), een verdienstelUk
Nederl. krtjgsman, 28 Mei 1807 to Mainz geb.
on 9 Sept. 1888 to *s-Gravenhage overl. Hij
trad reeds op zUn 14e jaar in dienst, werd op
zijn 17e tot Zen luitenant bevorderd, in 1835
kapitein-, in 1849 kolonel en in 1858luiterantgeneraal on bevelhebber v. 't Neder1.-Indisch
leger, waarna hij in 1862 gepensionneerd werd.
Hij nam deel a. d. oorlog op Java in 1827—'29,
a. d. Tiendaagschen Veldtocht v. 1831, a. d.
oorlog op Sumatra in 1845, a. d. tweede expeditie n. Boni in 1859 en a. d. tweede expeditie
n. Atjeh in 1873. — Zie over hem een opstel
v. E. B. Hielstra in „Eigen Haard", 1888.
Swift (JONATHAN), een beroemd Engelsch
satyricus, 30 Nov. 1667 to Dublin geb. en overt
19 Oct. 1745. Opgeleid voor 't predikambt,
toonde hij daarvoor geen d. minste geschiktheid on berokkende hij zich door zijn loszinnige
levenswUze velerlei rampen, zoodat hij een
veel bewogen 'even had. Ztjn roam ook buiten
Engeland heeft hij vooral to danken a. twee
werken, The tale of a tub" (1704), ander d.
titel „Vertelsel v. d. ton" ook in 't Nederl.
verschenen (1735), waarin onder d. naam der
levensgeschiedenis v. drie brooders d. Roomsche, d. Anglicaansche en d. Presbyteriaansche kerken op luimige wits gehekeld worSWIETEN
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den, en„Gullivers travels” (1726), eveneens
in 't Nederl. vertaald. Hierin .worden in d.

worm v. reizen naar d. dwergjes v. Lilliput,
d. reuzen v. Brobdignat enz. een menigte
toespelingen gemaakt op 't Engelsche yolksleven on voorname personen v. dien ttjd,
Walpole, Bolingbroke e. a., die echter voor
d. meeste lezers niet verstaanbaar zUn. Maar
ook buitendien zijn d. reizen v. kapitein
Gulliver nog na anderhalve eeuw een der
't meest gezochte en 't meest verspreide

volksboeken. Ook hiervan zijn enkele stukjes
in 't Nederl. vertaald en onder d. titel 2e
deel v. 't „Vertelsel v. d. ton" uitgegeven
(1743). — Al d. werken v. SWIFT zi,;n to zamen
uitgegeven o. a. door Walter Scott (1814,19 dln),
voorafgegaan door een uitmuntende voorrede.

Swinburne (ALGERNON CHARLES), een beroemd Engelsch dichter en schrijver, geb. 5
Apr. 1837 te Holmwood, bij Henley a. d.

Theems. Reeds als student te Oxford schreef
hij d. drama's „The Queenmother" (Catharina
de Medicis ten tilde v. d. Bartholomeusnacht),
„Rosamond" en „Chastelard", d. beide eerste
zagen in 1861 't licht doch er word weinig

acht op geslagen. Daarentegen vond zUn
drama „Atalanta in Calydon" (1864) dadelijk

buitengewonen bijval en kort daarop gaf
SWINBURNE zijn derde treurspel en in 1866 zijn
„Poems and ballads" in 't licht. d.Heidensche
geest en 't stork zinnelijk karakter dozer
verzen berokkende d. dichter hevige aanvallen, doch niettemin bleef over 't algemeen
d. bewondering groot voor d. melodieuse, echt
lyrische po6zie V. SWINBURNE. Van zijn verdere
werken verdienen nog vermelding d. „Songs
before sunrise", d. treurspelen „Bothwell"
(1874) en „Erechtheus" (1876), d. „Songs of
two nations" (1875), d. lyrisch-didactische gedichten „A century of roundels" (1883) en A.
midsummer holiday" (1884), 't epos „Tristram
of Lyoness" (1882), ,Miscellanies" (1886) on
„Essays and studies" (3e dr. 1880). Voorts
schreef hij een „Study of Shakespeare" (1880),
„Study of Victor Hugo" (1886) en „Study of Ben
Johnson" (1889). Zie „Bibliography of Algernon
Charles Swinburne" (1887).

Swinden (JEAN HENRY VAN), een beroemd
geleerde, geb. to 's-Gravenhage 8 Juni 1746,
overl. to Amsterdam 9 Mrt 1823. Reeds in
zijn jeugd gaf hij blijken v. aanleg voor-d.
beoefening der wiskunde on aanverwante
vakken, waarmee htj zich tot op 't laatst v.
zijn leven bezig hield, met 't gevolg, dat hij
zich een Europeeschen naam verwierf. Hij
studeerde a. d. Leidsche hoogeschool en ontving
bij zUn promotie in 1766 d. titel Math. Mag.
Phil. Nat. Doct. Zijn dissertatie („De attractione"), bij die gelegenheid door hem verdedigd
en in 't licht gegeven, was wel geschikt om
een goeden • dunk v. d.jeugdigen geleerde to
doen opvatten. 't Duurde dan ook niet lang,
of hij werd tot hoogl. in d. natuurlUke wijsbegeerte, d. logica on d. methaphysica a. 't
athenaeum to Franeker beroepen. Bij 't aanvaarden v. die betrekking, in Mrt 1767, hield
hU eon intreerede „De causis errorum in rebus
philosophic's". Gedurende d. tijd, dien hij voor
zichzelf beschikbaar hield, wijdde hij zich a.
onderzoekingen betretiende d. electriciteit, 't
magnetism on d. meteorologie, een nog steeds
zeer onbekend, doch toen slechts weinig betreden void. Nog datzelfde jaar verschenen
„Cogitationes de variis philosophiae cal:4%ns"
in 't licht en twee jaren later, in 1769, zUn
„Tentamina theoriae mathematicae de phenomenis magneticis". d. Koude winter v. 1776,
meer bepaaldelUk d. maand Januari, stelde
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hem in d. gelegenheid tot 't doers v. waarnemingen, die hij vervolgens onder d. titel
„Observations sur le froid rigoureux" algemeen
bekend maakte. Deze werden in 1777 gevolgd
door zijn „Dissertation sur la co mparaison des
thermonvAres". Zijn „Recherches sur les aiguilles aimantees et lours variations", welke hij in
1780 inzond a. d. academie der wetenschappen te
Parijs, werden bekroond met d. gouden medaille
en opgenomen in 't 7e deel der „Mernoires presentees par les savants strangers". Een gelijk
lot viel hem 't daarop volgend jaar ten deel
bij d. Beiersche keurvorstelijke academie v.
wetenschappen te Munchen als een hulde a.
zijn verdienstelijke verhandeling ,Sur l'analogie de PelectricitO et le rnagn Otisme". In 1784
verschenen v. hem drie deelen onder d. titel
„Recueil de differens memoires sur Pelectricito
et le magnOtisme", waarin vroeger afzonderlijk
uitgegeven stukken tot een geheel vireenigd
waren. Er bestaat v. hem een beschrijving
v. 't planetarium v. Eisinga, waarvan in 1780
d. eerste en in 1801 d. tweede druk verscheen.
In 1779, bij 't nederleggen v. 't rectoraat, hield
hij een redevoering „De philosophia Newtoniana". Kort daarop gaf iiij zijn ,Observations
meteorologiques pour Panne() 1779-1780" in
't Eclat, die weldra gevolgd werden door een
„Description d'une nouvelle pompe pneumatique". Na gedurende achttien jaren werkzaam
te zijn geweest a. 't athenaeum to Franeker,
werd hij in 1785 beroepen a. 't athenaeum
illustre te Amsterdam. Hij aanvaardde die
betrekking met 't houden eener redevoering
„De hypothesibus physica quomodo sunt
emente Newtoni intelligendae". Ten opzichte
v. 't wis- en natuurkundig onderwijs heeft
VAN SWINDEN zich verdienstelijk gemaakt door
zijn „Theoremata geometrices", naar aanleiding
waarvan hij later zijn „Grondbeginselen der
lagere meetkunst" heeft opgesteld, alsmede
door zijn „Positiones ph ysicae", die hij evenwel
niet heeft mogen voltooien. d Zeevaart heeft
a. hem te danken d. samenstelling v. d.
„Almanak ten dienste der zeelieden", een
„Verhandeling ter bepaling der lengte op zee",
die toen vooral, meer dan nu, hooge waarde
bezat en nog vOOr zijn dood vijfinalen herdrukt
is, en een „Verhandeling over Oc- en Sextanten"
(1795). Meer nog dan door zijn vroegere werkzaamheden heeft hij zich naam gemaakt door
zijn tocht n. Parijs (1795-1799), waarheen hij
gezonden was om met d. leden v. 't Fransche
instituut te beraadslagen over d. grondslag
v. een nieuw stelsel v. maten en gewichten.
Deze onderscheiding viel hem te beurt ten
gevolge v. 't houden v. eenige verhandelingen
over dat onderwerp in Felix Meritis. Zijn verslagen over dat onderwerp zijn opgenomen in
d. „MOmoires de 1'Institut". In 1812 gaf hij een
„Verhandeling over volmaakte maten en gewichten" (2 dln) in 't licht.
Swinderen (THEODORUS VAN), een ijverig
bevorderaar v. 't onderwijs in Nederland, werd
geb. te Groningen 13 Sept. 1784 en oven.
11 Apr. 1851 aldaar. Na a. d. hoogeschool zijner
geboorteplaats in d. wijsbegeerte en d. rechten
gestudeerd te hebben, werd hij in 1807 schoolopziener (wat hij 44 jaar gebleven is), in 1812
inspecteur v. d. keizerlijke universiteit te Groningen en in 1814 hoogl. in d. natuurlijke
historie a. d. hoogeschool dier stad. Van zijn
talrijke geschriften noemen wij : „Beknopte
beschrijving v. d. inrichting v. 't openbaar
onderwijs in Frankrijk" (1811), „Ontwerp v. een
geschiedenis der schoolverbetering in d. provincie Groningen" (met B. H. Lulofs), „Ter
nagedachtenis a. H. Wester" en een „Verzoek-
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schrift betrekkeltjk 't lager onderwijs, ingezonden a. d. Tweeds Kamer der Staten-Generaal"
(1829). Zie uitvoeriger over hem d. Hand. der
Maatsch. v. Ned. Letterk., 1851.
Swinemiinde, een stad en Oostzeehaven
in d. Pruis. prov. Pommeren, op 't eiland
Usedom, a. d. Swine en 10 uur t. N.-W. v.
Stettin, met bijna 9000 inw.
Swinton and Pendlebury,
een fabriekstad in 't Engelsche graafs. Lancashire,
dichtbij Manchester, met belangrijke katoenindustrie en 22 000 inw. (1892).
Swoboda (WENCESLAUS Aeoysrus), een
Boheemsch schrijver en dichter, werd 8 Dec.
1781 te Namarow geb., studeerde te Praag,
werd later aldaar prof. a. 't gymnasium en
oven. er 8 Jan. 1849. Hij gaf in 't Czechisch
gedichten, verhalen en novellen uit, die
grooten opgang maakten, en vertaalde veel uit
d. classieke schrijvers v. Griekenland en Rome
in 't Duitsch. Eindelijk heeft hij ook over d.
theorie der muziek geschreven.
Swo/ (CHRISTOFFEL VAN), d. 19e gouverneur-generaal v. Neder1.-Indie, werd omstr.
1660 geb. en vertrok in 1683 n. Indie, waar hij,
v. d. minsten af, al d. rangen doorliep, totdat
hij in 1700 tot buitengewoon en in 1702 tot
gewoon raad v. Indie opklom en in 1713 v.
Riebeek als gouv erneur-generaal opvolgde.
Na gedurende vijfjaren die betrekking bekleed
te hebben, oven. hij to Batavia, 12 Nov. 1718. —
't V erdrag, waartoe hij d. Chineezen dwong,
om nl. d. thee voor 't twee-derde v. 't vroeger
daarvoor betaalde to leveren, bracht d. handel,
in plaats v. voordeel, belangrijk nadeel toe.
Daarentegen sloot hij in 1718 een voordeeligen
vrede met d. Samoryn v. Malabar en bracht
hij ook d. oorlog op Java ten einde door d.
inneming v. Soerabaya.
Sybaris was oudttjds een aanzienlijke,
door haar rijkdom en weelde befaamde stad
op d. kust v. Lucanie a. d. golf v. Tarente,
tuss. d. riviertjes Sybaris en Crathis. Zij was
v. Grieksche stichting en dreef een levendigen
handel op Groot-Griekenland en Klein-Azi,
waardoor zij spoedig tot uitgestrekte macht
en aanzien steeg, doch met onmetelijke schatten sloop ook d. weelde haar muren binnen
en d. Sybariten werden om hun weelderig
leven en vooral om hun lekkerbekkerij over
d. geheele oude wereld berucht. Nog tegenwoordig wordt „Sybaritische weelde" voor
't non plus ultra v. verwijfdheid aangezien
en een „Sybariet" is een a. zingenot verslaafd
mensch, gelijk „Sybarisme" synoniem is met
verwijfde, wellustige levenswijze. — d. Puinhoopen v. 't oude Sybaris vindt men bij
't tegenwoordige Castrovillari, in d. ZuidItaliaansche prov. Cozenza.
Sybel (HEINRICH VON), een Duitsch geschiedschrijver en staatsman, geb. 2 Dec.
1817 to Dusseldorf. In 1842 werd hij prof. to
Bonn, in 1845 to Marburg en in 1848 lid v. d.
standenvergadering v. Keur-Hessen, waar hij
zich bij d. constitutioneele partij aansloot;
in 1850 werd hij lid v. 't Erfurter Parlement.
Zijn roem als geschiedschrtiver verwierf VON
SYBEL zich door d. „Geschichte der Revolutionszeit 1789-1800" (5 dln, 1853—'74, 4e dr.
1878) ; reeds vroeger had hij een „Geschichte
des ersten Kreuzzugos" (2e dr. 1881) en „Die
Entstehung des deutschen Kenigsthums" in 't
licht gegeven. In 1856 werd hij prof. a. d. universiteit to Munchen, waar hij weldra een historisch seminarium en 't „Historische Zeitschri ft" oprichtte. In 1857 koos d. Beiersche
academie v. wetenschappen hem tot lid en in
1858 werd hij secretaris v. d. zoogen. historische
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commissie. Van Mtinchen ging MI in 1861 als
prof. n. Bonn, v. 1861—'64 was hij lid v. 't
Pruis. Huis v. Afgevaardigden en in 1867 v.
d. Rijksdag, waar htj tot d. nationaal-liberalen
behoorde. Van 's mans verdere geschriften
noemen wij nog: „Die deutsche Nation und
die Entwickedaa Kaiserreich" (1862),
Monarchicin Preuszen"
lung der absoluten onarchic,
(2 dln, 2e dr. 1869), „Die Lehren des heutigen
Sozialismus und Kommunismus" (1872), „Napoleon III" (1873), „Klerikale Politik im 19
Jahrhundert" (1874), „Vortrage und Aufsatze"
(1874) en „Kleine historische Schriften" (3 din,
1863—'81). In 1875 word VON SYBEL directeur
v. 't Pruis. staatsarchief to Berltjn on naderband ward hij lid v. d. Berlijner Academie v.
Wetenschappen. Van 1874—'80 was hij wederom afgevaardigde in d. Pruis. Landdag. Ter
bestrijding v. d. Ultramontanen riehtte hij in
1874 't „Deutsche Verein der Rheinprovinz"
op; voorts geeft hij met Duncker d.politieke
correspondentie v. Fred. d. Groote met Sickel,
„Kaiserurkunden in Abbildungen" (1884 e. v.),
uit en is hij mede-directeur v. d. „Monumenta
Germaniae historica". Van ztjn jongste werken is 't belangrijkst „Die Begrilndung des
deutschen Reichs durch Wilhelm I" (dl 1-5,
2e dr. 1889—'90).
Sybille on Sybillijnsche boeicen, Zie
Sibyllfinsche boeken.
Sycomore (Ficus sycornorus)

of moerbezievtjgeboom is d. naam v. een boom in
Midden-Afrika, welke vruchten draagt, die op
vijgen gelijken en die men o. a. in Egypte
eat. 't Harde hout v. dezen boom, die een
hoogen ouderdom bereiken kan, wordt en
word veel voor 't maken v. doodkisten gebezigd; o. a. zijn vele sarcophagen in OudEgypte er van gemaakt.
Sycophant noemde men bij d. Atheners
iemand, die hen bespiedde en aanklaagde,
welke tegen 't verbod der Atheensche wetten in vugen (syka) uit d. stad Voerden. In
vervolg v. tijd gaf men a. iederen valschen
aanklager, bedrieger of andere verachteltjke
personen, die iemand in gerechtelijke zaken
of in andere opzichten zochten to misleiden
of to benadeelen, d. naam sycophant.
Sydenham, een zuidelljke voorstad v.
London, op d. grens v. Kent en Surrey. In
't Z. staat sedert 1854 't beroemde . „Cristal
Palace", dat bijna geheel uit glas opgetrokken on door een fraai park omgeven is.
In 't reusachtige gebouw bevindt zich 't
Handelorkest, waar 4000 kunstenaars tegeltjk
kunnen optreden, alsmede een orgel met 4598
pijpen. 't Glazen paleis behoort a. een particuliere vereeniging en heeft 18 millioen gulden
gekost. •
Sydenhan2 (THoaAs) ward in 1624 to
Windford Eagle, in Dorsetshire, waar ztjn
vader aanzienlijke goederen bezat, gob.
begat' zich in 1642 naar d. school to Oxford,
verliet haar echter wegens d. toenmalige
kr0gsonlusten reeds in 1646, ging n. London
en keerde later n. Oxford terug, om zich
op d. studio der geneeskunde toe to leggen. Naar men zegt, zou. htj zich to dien
einde ook eenigen tijd to Montpellier opgehouden hebben. Te Cambridge verkreeg SYDENHAM d. graad v. doctor in d. geneeskunde in
1676, nadat hij reeds in 1663 door 't „College
of Physicians" to London tot 'I uitoefenen
der praktik was toegelaten. 110 woondo toen
reeds lang to Londen (in Westminster) ale
geneesheer, waar hij in korten tljd 't vertrouwen v. 't publiek verwierf. 110 overl.
29 Dec. 1889 a. d. jicht, waaraan htj sedert ztjn
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30e jaar onderhevig was on waarbij zich later
niersteenen voegden. Zijn verdiensten bestonden voornamelijk in 't weder invoeren v. d.
geest der Hippocratische waarneming, in 't
voorstellen der ziekte als een zeer natuurlijk
verschtinsel in 't leven, dat bepaalde wetten
volgt, in 't stichten v. d. leer der ziekteprocessen, in 't grondvesten der wetenschappelijke
Epidemiegraphie on in 't herstellen v. d. geneeskracht der natuur als 't hoofdbeginsel
der therapie.
SYDENHAM
schreef d. volgende boeken:
„Methodus curandi febres propriis observationibus superstructa" (Lond. 1666), „Observationes medicae circa morborum acutorum
historiam et curationem" (Lond; 1676), „Epistolae responsoriae duae 10. de morbis epidemicis ab anno 1675 ad annum 1680. 2°. de luis
venereae historia et curatione" (Lond. 1682),
„Dissertatio epistolaris de observationibus
superis circa curationem variolarum confluentium, nec non de affections hysterica"
(Lond. 1682), „De podagra et hydrope" (Loud.
1683) on „Schedula monitoria de novae febris
ingressa" (Lond. 1688). Zijn gezamenlijke geschriften zijn verschenen onder d. titel „Opera
omnia" en hebben vele uitgaven beleefd.
Sydney, d. hoofdstad der Britsche kolonie
Nieuw-Zuid-Wales, in Australia, a. d. zuidzijde v. d. door hooge bergen omgeven Port
Jackson baai gelegen op 33) 51' Z.-Br. on
151° 0.-L. (Greenw). Gesticht in 1778, had
daze oudste stad v. 't jongste werelddeel in
1892 384 000 inw.; tegen 2600 in 1800, 30 000
in 1841, 57 000 in 1861 on 224 000 in 1881. Twee
forten beschermen d. toegang tot d. haven,
een derde ligt boven d..stad. Sydney draagt
met haar rechte, breede straten en haar
in Engelschen stijl, v. zandsteen opgetrokken
huizen een Engelsch karakter. 't Verkeer
wordt er bevorderd door verscheidene banken, eon beurs, verzekeringmaatschappijen
e. a. instellingen. Zij is 't middelpunt v. een
levendigen handel, v. een drukke stoomvaart
en ook v. d. walvischvangst v. Zuid-Australik
Met schier alle deelen der wereld onderhoudt
daze nog jeugdige handelsstad een regelmatig
verkeer. Voorts heeft men er eon groot aantal
fabrieken, vooral voor wol, laken, linnen en
katoen, ook ververijen, brandewijnstokertien,
zoutziederijen, bierbrouwertjen on scheepstimmerwerven. Sydney is d. zetel v. een
Bath. en v. een Engelschen bisschop, heeft
vele kerken, een prachtig gouvernementsgebouw met een groot park, een universiteit,
een botanischen tuin on een weeshuis. d.
Gemiddelde jaartemperatuur bedraagt er 62 3,4;
's winters bedraagt d. temperatuur 55,5
's corners 74 , Fahr. Uitgevoerd worden goud,
wol, katoen, traan on balein; ingevoerd suiker, koffie, tabak, rtjst en Oost-Indische on
Chineesche waren. In d. nabtjheid v. Sydney
heeft men zeer belangrtfke kolengroeven; ook
tinmtjnen warden in 1872 b0 Tinderfield ontdekt. — Sydney is genoemd naar een
schen minister v. Binnenlandsche Zaken a.
't eind der 18e eeuw on was oorspronkelijk
bestemd tot verblijf v. misdadigers, veroordeeld tot deportatie n. B9tanybaai.
Sydow (THEODOR EMIL VON), een Duitsch
geograaf en cartograaf, d. noon v. d. Pruisischen majoor Friedrich von Sydow, eon bellettristisch schrtjver. 15 Juli 1812 to Freiberg
gob, trad htj in 1830 als officier bIj 't Pruisische
leger in dienst; hij vertiet dat in 1855 om such
to Gotha mst cartographischen arbeid to gaan
bezig houden. In 1860 opnieuw in Pruisischen
krijgsdienst getreden, ward htj a. d. generalen
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staf toegevoegd en tevens tot leeraar a. d.
krtjgsacademie aangesteld en hij over1.13 Oct.
1873 te Berlijn. Hij leverde voortreflijke „Wandkarten" v. Duitschland en andere landen, een
„Methodischer Handatlas" (opnieuw bewerkt
door Wagner, 26 dr. 1889), een algemeen verspreiden „Schulatlas" e. a. kaartwerken. Ook
schreef VON SYDOW een „Grundrisz der allgemeinen Geographie" (1862) en een „Uebersicht
der wichtigsten Karten Europas" (1864).
Syene, Zie Assoean.
Syeniet is een gesteente, samengesteld
nit veldspaath (labrador) en hoornblende. 't
Laatstgenoemde geldt als kenmerkend voor
't gesteente, hoewel 't veldspaath gewoonlijk
d. overhand heeft. Kwarts komt er niet of in
zeer geringe hoeveelheid in voor. 't Veldspaath is veelal v. een roods kieur on 't hoornblende groenachtig zwart. 't Gesteente komt
meer grof- dan fijnkorrelig voor. d. Benaming
is afgeleid v. d. oude Egyptische stad Syene,
thans Assoean, omdat men vroeger meende,
dat d. oude Egyptenaren 't syeniet v. die stad
haalden. Later is evenwel gebleken, dat bij
Syene in 't geheel geen syeniet, maar wel
graniet voorkomt; doch om geen nuttelooze
verwarring to veroorzaken heeft men 't gesteente zijn ouden naam laten behouden. Soms
wordt 't hoornblende in 't syeniet door
hypersthen vervangen, o. a. in d. Cuchallenbergen in Schotland, in Veltlin en tuss.
Bormio en Tirano in Lombardije. Uit veldspaath en hypersthen gemengd syeniet wordt
hypersthen-syeniet genoemd. Tot d. dikwUls in
't syeniet voorkomende bijmengselen behooren
kleine titaniet-kristallen; ook vindt men er nu
en dan kwartskorrels en mica-blaadjes in on
zirkoon-kristallen worden vooral in 't syeniet
v. Noorwegen, Zweden en Groenland aan
getroffen en dit wordt daarom met d. naam
zirkoon-syeniet bestempeld. Dit is een fraai
gesteente; v. d. bestanddeelen maakt 't veldspaatb. 't grootste gedeelte uit; 't hoornblende
en zirkoon komen daarin voor als in eon grondmassa liggende. Meestal speelt 't veldspaath
in schoone hemelsblauwe on andere bonte
kleuren. Rotswanden v. zirkoon-syeniet leveren in 't zonnelicht een fraai gezicht op.
In d. Oudheid werden vele gedenkstukken
uit syeniet vervaardigd. Reeds d. Egyptenaren
maakten er beeldzuilen van, inzonderheid
obelisken, met beeldschrift of hieroglyphen
versierd. d. Kolossale zuilen, welke zich in
kasteel v. Heidelberg bevinden, zijn uit dit
gesteente gemaakt; men meent, dat zij afkomstig zijn uit 't paleis v. Karel d. Groote te Ingelhelm. 't Monument ter eere v. d. ongelukkigen
generaal Moreau te Racknitz, bij Dresden,
door d. Russischen prins Repnin opgericht,
bestaat uit dit gesteente. Overigens wordt
't gebruikt om wegen en straten te plaveien.
d. Fijnkorrelige verscheidenheid is zeer geschikt tot bouwkunstige versieringen.
In 't algemeen komt 't syeniet op dezelfde
wijze in d. natuur voor als 't graniet; doch
behoort tot latere vormingstijdperken en
is niet zoo oud als 't vroegste graniet; 't is
zelfs nog jonger dan 't thonschiefer, kalksteen en grauwacke. In sommige landen verhetren d. syeniet-bergen zich tot een vrij groote
hoogte en hebben zij spitse kruinen en steile
wanden; in andere oorden daarentegen komt
slechts in afgeronde heuvels voor. d. Spleten,
welke in dit gesteente aangetroffen worden
en somwijlen v. een aanzienlijke grootte zijn,
loopen niet zelden door neptunische beddingen
been en wel door gesteenten, die rijk a. versteeningen zijn; ook ziet men 't syeniet wel
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boven zulke gesteenten een plaats innemen.
Wanneer d. door kloven en spleten vaneengescheiden syenietmassa's zich langzamerhand v. elk. verwUderen, storten er wel eens
groote rotsblokken fangs d. berghellingen tot
in d. diepte der valleien naar beneden. Uit zulke
steenophoopingen ziet men dan afgezonderde
rotsen als pyramidale klippen uitsteken. Niet
ver v. Auerbach, a. d. Bergstrasse, op d. weg
v. Darmstadt n. Heidelberg, vindt men zoo'n
ophooping v. rotsblokken, welke bekend is
onder d. naam Felsenmeer. Daar liggen d. vermaarde Reitzenzuil en 't Reuzenaltaar. Daze
stukken liggen op d. helling v. d. 540 M. boven
d. oppervl. der zee verheven Felsberg. d.
Reuzenzuil, welke ongeveer op 't midden v.
d. helling des bergs ligt, is ruim 10 M. lang,
beneden 1 1,'2 en boven 1 M. in doorsnede. Men
meent, dat zij nog 4 M. langer most geweest
zijn on dat d. afgeslagen stukken zich in 't
dorp Beneden-Kirchen, a. d. voet des bergs,
bevinden. 't Reuzenaltaar is 4,4 M. lang en breed
on 1' 3 M. hoog on ligt iets hooger op d. berg
dan d. zuil. Zoowel in vroegere als in latere
tijden trokken daze rotsblokken d. opmerkzaamheid der oudheidkundigen tot zich. Men
verliest zich in gissingen aangaande d. oorsprong on d. bestemming v. daze grootsche
on onvoltooid gebleven gedenkstukken. Voorts
treft men 't syeniet a. in d. V ogezen, 't Thuringerwo u d, 't Erzgebergte, Moravia, Hongarije,
Noorwegen en Schotland. 't Zirkoon-syeniet
is v. een meer beperkte verbreiding en wordt
gevonden in Noorwegen. Zweden, 't Oeralgebergte on Groenland.
graniet en andere
't Syeniet is evenals
niet in lagen voorkomende gesteenten uit
't binnenste der aarde te voorschijn gekomen.
Voor zijn plutonische wijze v. vorming getuigen d. ornstandigheden, waarin gelegerd
is; vooral 't onloochenbare later ontstaan
daarvan in vergelijking v. 't hem omringende
gesteente, 't aanwezig zijn v. gangachtige
ruimten en 't niet voorkomen in lage, koepelachtige bergvormen. Doch vooral heeft
men zeer belangrijke bewijzen daarvan in d.
veranderingen, welke onderscheidene andere
gesteenten hebben ondergaan op plaatsen,
waar zij met syeniet in aanraking komen.
Sylla, Zie Sulla.
Syllogisme beteekent in d. logica een
sluitrede. Zij bestaat uit drie deelen : d. hoofdstelling (terminus major), d. ondergeschikte
(terminus minor) en 't eigenlijke besluit (conclusio). Er zijn verschill. soorten v. syllogismen,
die zich weer in verschill. vormen (figuren
en moden) kunnen voordoen. Door samenvoeging v. meer dan een sluitreden ontstaat
d. sorites (zie dat art.). Bedriegelijke &Witredenen noemt men drogredenen of sophismen
(zie dat art.). Zie hier een voorbeeld v. een
eenvoudig syllogisme: Alle menschen zijn
sterfelUk; ik ben een mensch; dus ben ik
sterfelijk. d. Voorafgaande stellingen v. een
syllogisms (d. terminus major en minor)
heeten praemissen (zie dat art.).
Sylphen zijn (met name in 't polytheIstisch pantheistisch stelsel v. Paracelsus) luchtgeesten of Bever wezens, die men zich moot
voorstellen als begaafd met een aetherisch
lichaam v. uiterst ijle stof, zoodat zU wel,
evenals d. menschen lichamelUke verrichtingen doen, maar toch veel minder a. een
plaats gebonden zijn ; ook zijn ze doorschUnend
en verbazend vlug. Naar d. ziel zijn zij voorzien v. uitgebreider kennis dan d. mensch; zij
leven in d. toekomst en weten d. schuilplaats
v. verborgen schatten. Zj zijn v. een goed-
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aardige natuur, houden veel v. kinderen en
welwillende menschen, met welke ztj zelfs
huwelijken aangaan,
Sylt of Silt, een klein, smal eiland in d.
Noordzee, a. d. kust v. Sleeswijk, tot d. kreits
Tonderen behoorende. 't Heeft een oppervl.
v. 96 KM 2. of Nina 2 vk. mijlen, waarop 3400
inw., die hun bestaan vinden in d. visschertl
en d. vangst v. eenden, oesters enz. Bij 't dorp
Westerland heeft men sedert 1877 een zeebad ;
op Kampen staat een vuurtoren. In d. oorlog
v. 1864 werd Sylt door d. Deenschen kapitein
Hammer sterk geteisterd en 13 Juli v. dat
jaar door Pruisen in bezit genomen. Sedert
Bien tijd heeft d. Pruisische regeering veel
gedaan om d. of brokkeling en wegspoeling v.
't eiland a. d. westztjde tegen to gaan.
Sylvaniet of schrifterts is een monoklien
kristalliseerend, licht grauw, licht geel of wit
mineraal, dat iets minder hard is dan gips,
't soort. gew. 7,99 a 8,33 heeft, uit een verbinding v. goud. zilver en tellurium bestaat,
die ook wat lood, antimonium en koper bevat,
en gevonden wordt in Zevenburgen en California. 't Wordt gedolven om er 't goud en
't zilver uit to winnen.
Sylvester. d. • R.-Kath. kerk telt twee
pausen v. dozen naam (want d. derde,tegenpaus ten tijde v. Benedictus IX, wordt niet
meegeteld). SYLVESTER I leefde ten tijde v.
keizer Constantijn d. Groote, die hem 't zoogenoemde patrimonium Petri zal geschonken
hebben. Hij overl. 31 Dec. (nog ztjn kerkelijke
vierdag) 335. — SYLVESTER II, voor d. verheffing GERBERT genoemd, leefde onastrAjaar
1000. Hij maakte zich bekend als wis- en werktuigkundige. Velen houden hem voor d. uitvinder der raderuurwerken; verder maakte
hij zich verdienstelijk door zijn bemoeiingen
in 't belang v. 't schoolwezen. Ongetwijield
was hij een der kundigste mannen v. zijn tijd.
Sylvester (JAMES JOSEPH), een wiskundige,
gob. 2 Sept. 1814 to London. Hij studeerde to
Cambridge en was achtereenvolgens hoogl. in
d. natuurkunde a. 't University College te Londen (1837—'40), a. d. universiteit in Virginia,
a. d. Kon. Mil. Academie to Woolwich en a.
John Hopkins university to Baltimore. In
1883 word hij hoogl. in d. wiskunde to Oxford.
Hij schreef verscheidene wetenschappelijke
verhandelingen in Engelsche, Fransche en
Amerikaansche tijdschriften.
Sylvius (FRANS DE LE BOE) werd in 1614
to Hanau geb., waarheen ztjn ouders zich ten
gevolge v. krijgsonlusten begeven hadden.
HJj legde zich op verschill. hoogescholen v.
Nederland, Frankrijk en Duitschland op d.
geneeskunde toe, verkreeg in 1637 to Bazel d.
doctoralen graad en leefde vervolgens als
praktiseerend geneesheer to Hanau, daarna als
privaat-docent te Leiden en later als arts to
AmOterdam. In 1658 werd htj tot hoogl. a. d.
Leidsche academie benoemd, in welke betrekking htj zich in korten ttjd veel roam verwierf.
SYLVIIIS overl. in 1672, kort na d. dood v. zijn
tweede echtgenoote en v. gin eenige dochter,
a. d. gevolgen der door hem zelf bes ,:hreven
epidemie v. 't jaar 1669.
't Stelsel v. SYLVIUS berust hierop, dat er
Been andere grondslagen der geneeskunde zijn
dan d. ontleedkunde, d. physiologie on d.
klinische ondervinding. Bij hem is zelfs niet
uit d. verte sprake v. eon schriftgeleerden
grondslag der geneeskunde. Aan autoriteiten
hechtte htj zoo weinig waarde, dat men in
gin werken nergens d. naam v. een anderen
arts zal aantreiren. Van 't grootste belang
rekende SYLVIUS d. kennis der ontleedkunde,
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die a. hem vele belangrijke ontdekkingen te
danken heeft. Tot opheldering v. physiologische vraagpunten Wilde hij vooral d. scheikunde doen dienen, zich ervoor wachtende als
ontwijfelbare waarheden op to stellen, wat,
vooral btl d. lagen trap, waarop d. scheik unde
toen stond, niet moor dan hypothese zijn kon.
Een der grootste verdiensten v. SYLVIUS is
d. zorg, door hem a. 't klinisch leeraarsambt
besteed. Hij mag als d. eerste golden, door
wien in d. nieuweren tijd daze tak v.'t wetenschappelijk onderwijs naar waarde werd
geschat.
Symbolen zijn in 't algemeen zaken,
voorwerpen of verrichtingen, door welke
een andere beteekenis wordt aangeduid dan
't denkbeeld, dat er onmiddellijk door verwekt wordt. Dienen zij in sommige opzichten om 't bovenzinnelilke te verzinnelijken,
zij worden on werden (ook reeds in d. oudheid) gebezigd om een zeker waas v. geheimzinnigheid to spreiden over 'tgeen men niet
oorbaar achtte in eigenlijke bewoordingen uit
to drukken of onder 't bereik eener algemeene
bekendwording to brengen. Daar symbolen
beelden zijn, die 't daarmee bedoelde tot d.
zintuigen overbrengen, bezigt onze taal terecht
't woord zinnebeeld (zie ook dat art.).
Symbolische geschriften noemt men d.
opstellen, welke door eenige christelijke kerkgemeenschap rechtens worden aangemerkt
als d. uitdrukking harer geloofsovertuiging
of eigendommelijke opvatting en ontwikkeling v. d. zin en d. inhoud der H. Schrift
als kenbron en tootssteen der christelijke
waarheid. Oorspronkelijk ontstaan uit d. dubbele behoefte, zich uit to spreken tegenover
'tgeen in strijd geacht word met 't rechtzinnigheidsbegrip en tegenover d. buitenwereld rekenschap of to leggen v. 't christelijk
bewustzijn, ontstonden zij ten deele reeds in
d. eerste eeuwen der christelijke kerk, gelijk
dan ook d. algemeene kerk sedert d. 4e eeuw
als zoodanig aanmerkte: 1) d. apostolische geloofsbelijdenis of zoogeneemde Twaalf artikelen des algemeenen christelijken geloofs (zie
Twaalf artikelen); 2) d. Niceesche geloofsbelildenis, beter d. Niceesch-Constantinopolitaansche genoemd, daar zij wel op 't concilie v.
Nicea (325) is aangenomen, maar eerst op dat
v. Constantinopel (381) met eenige wijzigingen
voor goad is vastgesteld; 3) d. Athanasiaansche
geloofsbelijdenis.
Symmachus (QuniTus Auatmus),
eon
beroemd Romeinsch redenaar en tevens een
der laatste verdedigers V. 't heidendom aldaar,
leefde in d. laatste helft der 4e on 't begin
der be eeuw on bekleedde to Rome hooge
betrekkingen; htj was er nl. beurtelings
stedelijk praefect on consul, waarbij hij d.
roam verwierf v. onder d. moeiltjkste omstandigheden een strong, rechtvaardig on
eerltik mensch te zJn, wien 't nirnmer om
eigen voordeel, maar steeds om 't hail zijner
medeburgers te doen was. Van zijn redovoeringen zijn slechts negen gedeelteltjk tot
ons gekomen, waarvan acht door Mai in druk
zijn uitgegeven to Milaan in 1815 en d. negende,
later ontdekte door .denzelfden in zijn „Scriptorum veterum nova collectio" is opgenomen. Daarentegen ztjn ongeschonden tot ons
gekomen tien boeken v. zijn brieven, welke,
ofschoon d. stijl v. die des jongeren Plinius
to slaafsch volgend, desniettemin onschatbaar
ztln voor, d. geschiedenis dier tUden. Vat.
Morinr, Etudes sur la vie et sur les &Tits
de Symmachus".
Symmetrie (v.) spreekt men btl elks figuur,
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die door een rechte ljjn of een plat vlak in
twee gelijke en gelijkvormige deelen verdeeld
kan worden. Zie ook d. art. Congruent en gelijk-

vormigheid.

Sympathetische genezingen
noemt
men genezingen, welke door zelfstandigheden
of voorwerpen worden bewerkt, zonder dat
daze op 't zieke lichaam werken en dikwijls
zonder dat zij met 't zieke lichaam in aanraking komen. Verschill. middelen worden tot
bereiking v. dit doel aangegrepen, o. a. 't dragen
v. amuletten en talismans. Dat v. d. kant v.
d. patient een vast geloof a. 't heilaanbrengend
middel vereischt wordt en bij gebreke hiervan
d. kuur mislukt, valt licht in to zien. Mochten
dergelijke middelen bij nerveuse aandoeningen
werkelijk genezing tot stand gebracht hebben,
dan zoekt men d. verklaring daarvan in d.
indruk, op 't zenuwgestei teweeggebracht.
Sympathie, een Grieksch woord, dat modegevoel of ook overeenstemming beteekent.
Symphonie, een Grieksch woord, letterlijk
samenklank beteekenende. In d. hedendaagsche muziek noemt men aldus een uitgewerkt
stuk, voor een geheel orchest gezet en uit verschill. afdeeiingen bestaande. Van d. ,ouverture" onderscheidt zich d. symphonie door
op zichzelt to staan en d. hoofdgedachten v.
een daarop volgend geheel, bijv. een opera,
niet uit to drukken; v. een „concert" door d.
voortdurende gemeenschappelijke samenwerking v. al d. instrumenten, .uit welke 't orkest,
bestaat. d. Voorn. componisten v. symphonieen zijn: Bach, Pleijel, Haydn, Mozart on
vooral Beethoven ; voorts Mendelssohn-Bartholdy, Ries, Schumann, Schubert e. a. Gewoonitjk bestaat d. symphonie uit een allegro,
een adagio, een scherzo of menuet en een

rondo-finale.

Symptomen. Dit woord beteekent in 't
algemeen genomen verschijnselen, doch men
bezigt 't meer bepaald voor ziekteverschijnselen.
Synagoge, v. 't Grieksche —vvaycoyii, verzameling, is d. gewone naam v. d. godsdienstige vergaderplaatsen der IsraOieten.
Ofschoon zulke bedehuizen volgens hun eigen
overleveringen reeds v. d. aartsvaderlijken
tijd zouden dagteekenen, is 't meer dan waarschijnlijk, dat zij eerst geruimen tijd na 't
eindigen der Babylonische ballingschap ontstaan zijn. Na d. verwoesting v. d. Jeruzalernschen tempel geraakten zij in hooger eere,
daar zij v. toen of d. eenige plaatsen waren
v. gemeenschappelijke godsverheerlijking, terwijI zij vroeger hoofdza.kelijk dienden tot 't
lezen der heilige boeken on tot 't onderwijs
der gemeente in d. wet v. Mozes en d. plichten v. godsdienst on maatschappelijk leven.
d. Tegenwoordige synagogen hebben, bij alle
verschil in grootte en sierlijkheid, met elk.
gemeen: 1°. d. Oron of kast voor d. gewijde
rollen; zij vervangt d. arke des verbonds en
heeft haar plaats a. die zijde v. 't gebouw,
welke n. Jeruzalem gekeerd is; in kostbare
synagogen zijn daze boekrollen, welke soms
't geheele O. V., maw aitijd d. Thora (d. boeken v. Mozes) en d. overige gedeelten der H.
Schriften, tot voorlezing bestemd, bevatten,
met meer of minder sierlijke gordijnen of
voorhangsels bedekt; 2°. d. A.lmemor o r Bima,
zijnde een verhevenheid of estrade, voor d.
voorlezer en prediker; binnen 't hekwerk
dier Bima hebben ook d. godsdienstige handelingen, bijv. d. bevestiging des huwelijks,
plaats; 3 0. d. zitplaatsen voor d. mannen ; 40.
galerijen met traliewerk voor d. vrouwen;
59. een of meer luchters voor d. verlichting op
feest- of sabbathdagen.
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Synagoge (d. Groote) was d. naam eener
uit 26 wetgeleerden bestaande vergadering,
die door Esra ward ingesteld tot 't algemeen
opzicht over d. getrouwe nakoming der godsdienstgebruiken; zij was echter reeds lang
voor d. ondergang v. d. Joodschen staat to
niet gegaan.
Synchronistisch noemt men d. behandelingswijze v. een historisch onderwerp,
waarbij 't gelijktijdige naast elk. wordt geplaatst of onmiddellijk bijeengevoegd, ook
waar 't verschill. landen en volken betreft;
in tegenoverstelling met d. ethnographische
methode, die d. betrekking v. een yolk tot d.
onderwerpelUke zaak achtereenvolgens voordraagt. d. Synchronistische manier leant zich
natuurlijk bizonder tot histerische tabellen,
terwijl d. gepaste vereeniging v. synchronisme en ethnographie een der uitmuntendste eigenschappen v. d. geschiedschrUver uitmaakt.
Syncope (samentrekking) is d., vooral
in d. dichterlijke taal gebruikelUke Inkorting
v. een woord, waardoor 't in 't midden eon
of meer letters mist ; bijv. eeuwge, zaalge,
dierbre. d. Syncope verschilt dus hierin v. d.
„apocope", dat d. laatste een of kapping a. 't
begin of einde v. een woord as nduidt, bijv.:
„'t is u nut" voor „het is u nuttig".
Syncretisme heat in d. taal der wijsbegeerte wat men in 't dagelijksch leven
,gaven en nemen" zou noemen, d. poging nl.
verschill. stelsels tot elk. to brengen door
zoodanige voorstelling v. strijdige of uiteenloopende beginselen en meeningen, waarbij
't tegen elk. overstaande een meer bevredigende houding erlangt. Zoodanig syncretisme
was reeds 't streven der oude academici en
peripatetici, in d. 150 eeuw ook dat der Platonisten tegenover d. Aristotelianen. In d.
170 eeuw openbaarde zich in d. Luthersche
kerk in Duitschland eon streven der syncretisten, ook callixtijnen genoemd (naar Georgius Calixtus, hoogl. to Helmstadt), op godgeleerd gebied. Hun streven was, d. dogmatische geschillen tuss. d. Lutherschen en
Hervormden bij to leggen; d. geest des tijds
bracht echter mee, dat die pogingen warden
aangezien voor blijken v. onverschilligheid
omtrent d. christelijke waarheid.
Syndicus is d. algemeene benaming voor
hen, die namens corporation of individuen
met 't beheer en bestuur eener zaak belast
zijn. Te Athene word, na. d. verdrijving der
dertig tyrannen, een voorloopig bewind gekozen door 't yolk on d. raad, 'twelk over
d. verbeurd verklaarde goederen moest oordeelen en wier laden cf6vdtxot (syndici) genoemd warden. Ook op kerkelijk gebied is d.
naam syndicus gebruikelijk on synoniem met

adcocatns ecclesiae.
In d. taal v. 't recht, voornamelijk in 't
Fransche koophandelsrecht (faillietenrecht),
geeft d. benaming Syndics to kennen wat
men bij ons gewoon is curators bij een faillieten boedel to noemen.
Synecdoche beet d. rhetorische figuur,
bij welke d. benaming v. 't bijzondere gebezigd
wordt om 't algemeene uit to drukken of omgekeerd ; bijv. kiel voor schip, brood voor spits,
stervelingen voor menschen en „d. soldaat Teed
gebrek" voor „'t leger Teed gebrek".
Synedrium, Zie Sanhedrin.
Synergisme noemt men d. voorstelling
in d. christelijke dogmatiek, bij welke a. d.
menschelUken wil een wezenlijke werkzaamheld wordt toegekend tot 't to weeg brengen
v. 's menschen bekeering. In 't midden der
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16e eeuw ontstond daarover eon levendige
strijd in d. godgeleerde wereld v. Duitschland,
waarin Pfeflinger, Flacius en Strigel d. hoofdkampioenen waren. 't Vraagstuk behoorde
ook tot d. strUd met 't ReMonstrantisme, ten
opzichte v.'s menschen zoogenoemde onmacht
ten goede.
Synesis noemt men in d. spraakkunst d.
afwUking der inachtneming v. getal of geslacht,
welke ontstaat uit inachtneming v. d. zaak,
door 't woord aangeduid. Bijv. „Ik zag een
meisje; zij wandelde" enz. (zfj, omdat men zich
een vrouweltjke persoon denkt, hoewel 't woord
tneisje, spraakkunstig onzijdig, zou vorderen:
het); een menigte menschen gingen (hoewel
't woord menigte in 't enkelvoud staat).
Synesius v. Cyrene was een oudere tijdgenoot v. d. neoplatonischen wijsgeer Proclus,
die in d. 5e eeuw onzer jaartelling leefde, en
evenals daze een ijverig aanhanger der mystieke Alexandrijnsche philosophie, waarin hij
door d. beroemde Hypatia (zie Hypatia) ward
ingewijd. Op aandrang v. d. patriarch Theophilus ging hij tot 't Christendom over on hij
ward ook later (in 410) bisschop v. Ptolemais,
doch bleef echter a. zijn wtjsgeerige gevoelens
en inzichten getrouw, ofschoon daze met d.
leer der kerk weinig overeenstemden, daar hij
a. geen opstanding der dooden geloofde on
veel voor fabelen verklaarde, wat men in zijn
ttjd a. 't yolk predikte. Zijn gevoelens on
meeningen heeft hij in hymnen, godsdienstige
redevoeringen, brieven e. a. opstellen blootgelegd, die bUeengebracht zijn in: „Synesii
opera, quae extant omnia", Grec. et Lat. Dion ys
Petavius (1612) on opnieuw uitgegeven in 1631
en 1633.
Synode, afkomstig v. een Grieksch woord,
dat bUeenkomst beteekent, wordt bij uitnemendheid gezegd v. een vergadering voor kerkeltjke aangelegenheden, meer in 't btjzonder
nog v. d. kerkvergaderingen der Hervormden,
terwij1 men voor d. vergaderingen der Katholieken meer 't woord concilie bezigt (zie Concilie). Bekend is in onze Vaderlandsche geschiedenis d. Nationale Synode, in 1618 on '19 to
Dordrecht gehouden, waar met veroordeeling
der Remonstranten d. leer der Hervormde
Berk wera vastgesteld. Ook geeft men d. naam
synode a. 't hoogste gezaghebbend lichaam
in d. Nederl. Hervormde kerk; ztj vertegenwoordigt d. kerk, behartigt d. algemeene belangen der kerkelUke gemeenten On bestaat
uit 13 predikanten en 6 ouderlingen, afgevaardigd door d. provincial° kerkbesturen on door
d. commissie voor d. zaken der Waalsche
kerken; ook hebben erin zitting twee hoogleeraren uit d. theologische faculteiten onzer
hoogescholen. d. GewonejaarlUksche vergadering der Nederl. Synode wordt gehouden op
d. derden Woensdag in d. maand Juli. In d.
laatste jaren hebben vele Hervormde gemeenten in ons land, als „doleerende" bekend,
zich a. 't Fezag der Synode onttrokken.
Synodische oniloopstijd noemt men 14
een tot ons zonnestelsel behoorend hemellichaam d.. tUd, die verloopt tuss. twee z4jner
conjunctign (zie Conjunctie) of opposition (zie
Oppositie). d. Synodische ornloopstUd der maan
its derhalve d. tUd, dio v. d. eene nieuwe of
voile maan tot d. andere verloopt.
Sy.nonien2en noemt men in d. leer v. d.
stIP en d. welsprekendheid woorden, die
&self& beteeki3nis bobber'. No bestaan er
wel geen woorden, welke in dezelfde teal
volkomen 'tzelfde „ beteekenen, doch, ale 't
verschil v. beteekenis goring is en niet dan
btj nauwkenrig en scherp onderzoek duidelijk
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wordt, neemt men synonymic aan. Om niet in
gedurige herhaling v. 't zelfde woord to vervallen, gebruikt men in een eenigszins beschaafden stij1 nu eons dit, dan weer dat
synoniem. In gevallen, waarbij echtetd. juistheld en duidelijkheid der uitdrukking op d.
voorgrond staat (in wetten bUv.) moat men
zich v. 't gebruik v. synoniemen onthouden.
In d. beschrUvende natuurl. historie heeft
't woord synoniernen een andere beteekenis.
Daar duidt men door dit woord a. d. dubbele
naam, door 'verschill. beschrijvers a. eon on
't zelfde voorwerp gegeven. BUv.: Linnaeus
beschrUft zekeren loopkever onder d. naam
Carabus intricatus ; zijn leerling Fabricius,
hiervan onkundig, of 't dier uit d. beschrijving
niet herkennende, beschrijft 't weder onder
d. naam, Carabus cyaneus. Nu is daze laatste
naam 't synoniem v. d. eersten.
Syntaxis heat 't gedeelte der spraakkunst, dat d. regels bevat, volgens welke d.
afzonderlUke woorden tot volzinnen worden
verbonden. Daar daze regels wel een algemeene strekking kunnen hebben, maar tevens
gewijzigd worden naar d. aard v. elke afzonderlijke taal, onderscheidt men d. algemeene
syntaxis v. d. btjzondere. d. Eerste behoort
tot 't taalwezen in 't algemeen, d. laatste tot
elke taal in 't bijzonder.
Synthesis beteekent in 't algemeen iedere
soort v. samenstelling en verbinding on in
't wetenschappelijke en wUsgeerige d. samenvatting der verschill. bestanddeelen der kennis
of der denkbeelden tot eenheid in 't bewustzijn. Zoo kunnen d. voorstellingen, v. d. eigenschappen der dingen tot begrippen, daze tot,
oordeelen en die weder tot besluiten samengevat worden. Btj d. synthesis v. daze soort
moat men er voornameltjk op letten, dat er
geen tegenspraak in d. gedachtenloop insluipe,
waardoor een valsche samenvatting v. ongelijksoortige deelen ontstaat. d. Grondstelling der
synthesis is dat alles daarin als oorzaak en
gevolg to zamen hangt on daarin niets zonder
genoegzaam bewijs gesteld wordt. Men onderscheidt verder een logische synthesis, waarin
d. denkbeelden in bun onderlinge rangordening
v. btjzondere en algemeene samengevat worden,
en een wUsgeerige of transcendentale synthesis, die tot d. oorspronkeltike overeenstemming
v. 't zijn en 't weten in 't bewustztjn opklimt
en tot d. absolute eenheid der kennis zich
tracht to verheffen. d. Synthesis is tegenovergesteld a. d. analysis (zie Analysis); za brengt
d. deelen der kennis tot een groot geheel en
verklaart door d. algemeene grondbeginselen
d. afzonderlUke deelen, bijv. d. voorwerpon der
schepping en haar wetten uit 't Godsbegrip;
terwijl d. analysis d. begrippen, denkbeelden
on voorstellingen in hun bestanddeelen ontleedt on door d. kennis der bijzondere deelen
tot die v. 't geheel poogt op to klimmen;
bijv. in d. natuurkundige wetenschappen,
welke uit d. juiste ontleding der verschijnselen
d. natuurwetten trachten of to leiden. In d.
wiskunde spreekt men v. synthesis, als men
v. d. bUzondere stellingen tot een algemeene
opklimt, en v. analysis, als men uit eon
algemeene d. bijzondere afleidt. d. Synthetische method° in d. wetenschappen kan
dan alleen met good gevolg toegepast worden, als ztj met een nauwkeurige analyse
der bestanddeelen, verschijnselen, denkbeelden
en begrippen gepaard gaat.
Ef
ein (Jhr. JAN WILLRM VAN), een
Neder . krUgs- en geschiedkundige, 8 Oct.I818
uit een oud-adellijk geslacht to Haarlem gob.
HU ontving zijn opleiding a. d. Cadettenschool
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t.e Medemblik voor d. genie, werd in 1836 tot
Zen luitenant bij dat wapen bevorderd, ontving
in 1842 een plaatsing a. 't ministerie v. oorlog
en bleef sedert to 's-Gravenhage, waar hij
26 Febr. 1866 over]. d. Laatste jaren v. zijn
leven was hij onder Groen v. Prinsterer
met 't toezicht op 's konings huisarchief
belast. Van zijn geschriften noemen wij: „Bijdrage voor d. geschiedenis v. het Nederl.
Artillerie-korps" (1849), „Geschiedenis v. 't
eerste opgerichte regiment huzaren" (1849),
„d. Verdediging v. Nederland in 1672 en '73"
(met de Bordes; 1850), „Leven en karakter v.
Graaf Dumonceau, oud-maarschalk v. Holland"
(1852), „Nederland en Brandenburg in 1672 en
'73" (1863), „Geschiedkundige Bijdragen, uit
onuitgeg. stukken bewerkt" (1864 en '65). —
Zie Hand. d. Maatsch. v. Ned. Letterk. 1869.
Sypestein (Jhr. CORNELIS ASCANItS VAN),
een broeder v. d. voorgaande, werd 19 Mrt
1823 to Haarlem geb., ontving mode zijn opleiding voor d. krijgsdienst en werd in 1842
tweede luitenant bij d. artillerie. Vier jaar
later vertrok hij n. West-Indic, waar hij in
1851 tot eersten luitenant bevorderd werd en
't volgend jaar repatrieerde. In 1838 nogmaals
n. West India gezonden, ontving hij 't volgend jaar een eervol ontslag. In 1862 werd
hij commies en een jaar daa.rna referendaris
bij 't depart. v. kolonien, terwijl hij in 1873
tot gouverneur v. Suriname benoemd werd.
Hij overl. in 't laatst v. Sept. 1892 to 's-Gravenhage. Van zijn geschriften noemen wij:
„Beschrijving v. Suriname, historisch, statistiscli en geographisch, uit officieele bronnen
bijeengebracht" (1854), „Mr Jan Jacob Mauritius, gouverneur-generaal v. Suriname" (1858),
„Voltaire, Saint-Germain, Cagliostro, Mirabeau
in Nederland. Historische herinneringen uit
d. 18e eeuw" (1869) en ,.Holland in vroegere
tijden. Merkwaardige personen en schetsen
uit het maatschappelijk leven" (1888). Voorts
schreef hij tal v. opstellen in d. Nederl. Spectator e. a. periodieke bladen (,Haagsche stemmen" in 't Dagbl. v. Zuid-Holland en 's-Gravenhage).
Syphax, koning v. Itlassylie, in westelijk
Nurnidie, verbond zich in d. tweeden Punischen
oorlog met d. Romeinen, dock werd door Massinissa geslagen en moest n. Mauretania vluchten, waar hij andermaal door hem overwonnen
en buiten staat gesteld werd om zich bij Scipio
(zie Scipio) in Spanje to voegen. Kort daarna
veranderde echter d. stand v. zaken. Massinissa
word door een overweldiger v. d. troon beroofd en SYPHAX keerde niet alleen naar zijn
staten terug, maar vero verde, doordien hij zich
bij d. Carthagers gevoegd had, tegelijk 't rijk
v. dozen, zijn mededinger. Scipio trachtte to
vergeefs 't bondgenootschap tuss. SYPHAX on
Rome to herstellen, want SYPHAX, a. wien
Hasdrubal zijn (vroeger a. Massinissa verloofde) dochter tot gemalin gegeven had, verklaarde zich, toen deze met een legermacht
in Afrika verscheen, openlijk voor een der
bondgenooten v. Carthago on voerde een verschrikkelijk leger tegen d. Romeinen aan; hij
werd echter geslagen on zelf gevangen genomen. d. Dood redde hem v. d. schande door
Scipio in triumf rond gevoerd to worden (553
na d. stichting v. Rome).
Syphilis. Onder dozen naam verstaat
men een chronische dyscrasie of bloedvergiftiging, welke beide sexen zich gewoonlijk
berokkenen door uitoefening v. d. bijslaap
met een besmetten persoon, die daarom dan
ook meestal v. d. geslachtsdeelen, onder d.
vorm v. slijmvloed, genitaalzweren, wratten
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en zwellingen in d. liezen, uitgaat en zich
kenmerkt door allerlei meer of minder karakteristieke huiduitslagen, keel- en huidzweren,
klierzwellingen, pijnen in d. laden en ontstoking der beenviiezen en der beenderen zelf.
Daar d. eerste zichtbare verschijnselen in
d. regel zuiver plaatseltjk zich openbaren en
d. verschijnselen v. een algemeene infectie
gewoonlijk eerst later voor d. dag komen,
heeft men d. syphilis in primaire, secundaire
en tertiaire verdeeld.
Fracastor (1521) bestempelde deze ziekte 't
eerst met d. naam syphilis in zijn classiek
dichtstuk „Syphilis sive morbus gallicus".
d. Herder Syphilis, zoo luidt zijn gedicht, had
zich vergrepen tegen d. "Lon en is daarvoor
't eerst met deze afschuwelijke pestziekte
gest raft.
Bethencourt (1527) noemde deze ziekte 't
eerst lues venerea. d. Oudste benamingen
waren : morbus gallicus, neapolitanus, hispanicus, pudendagra on mentrolagra.
d. Oudste beschouwing v. d. syphilis is die,
volgens welke zij ontstaan zou zijn uit algemeene epidemische oorzaken en zich ten
gevolge v. ongunstige weersgesteldheid,sterke
zomerhitte, overstroomingen, oorlogsrampen
en hongersnood zou ontwikkeld hebben. Enkele
geleerden hielden haar voor een wijziging der
melaatschheid. d. Spaansche priester Oviedo
verspreidde hoofdzakelijk d. meaning, dat d.
syphilis uit Ainerika n. Italie was o vergebracht en wel door personen, die d. ontdekkingsreizen v. Columbus hadden meegemaakt
en onder d. Spaanschen generaal Cordova n.
Napels zouden gekornen zijn. d. Wilze v. ontstaan der syphilis moge nog niet met zekerheld zijn uitgemaakt, wel weten wij, dat haar
verschijnen op Europeeschen bodem dagteekent v. d. laatste 10 jaren der 150 eeuw. d.
Eerste berichten omtrent 't uitbarsten der
syphilis in Europa dagteekenen v. 't jaar 1494,
toen Napels door Karel VIII v. Frankrijk belegerd werd. Door Karels leger verspreidde
zich d. ziekte met klimmende snelheid in
weinige jaren over d. overige landen v. ons
werelddeel.
d. Primaire verschijnselen komen gewoonlijk oerst 8 tot 14 dagen na d. infectie to
voorschijn, bij uitzondering eerst na 6 tot 8
woken. Zij gaan in d. regel met geen stoornis
v. 't algemeen welzijn gepaard, verdwijnen
soms zonder eenige behandeling en zonder
verdere gevolgen of veroorzaken secundaire
verschijnselen, die gewoonlijk na eenige weken,
in enkele gevallen na jaren voor d. dag komen.
Wanneer d. syphilis normaal verloopt, dan
worden d. huid en d. slijmvliezen 't eerst
secundair aangedaan, later 't beenvlies, d.
beenderen, 't onderhuidsche en 't fibreuse
weersel.
Wij hebben reeds vermeld, dat d. syphilis
in d. regel 't gevolg is v. een onzuiveren
bijslaap. Tabakspijpen, sigaren, kopjes, lapels,
blaasinstrumenten, tandenborstels, lavementspuiten enz., v. a. syphilis lijdende personen
afkomstig, veroorzaakten dikwijls besmetting.
Dat ouders, die a. constitutioneele syphilis
lijden, d. smetstof bij d. bevruchting a. d.
vrucht kunnen meedeelen (overgeerfde syphilis, Syphilis hereditaria) of 't kind besmet kan
worden, als d. moeder tijdens d. verlossing
a. primaire syphilis lijdende is (aangeboren
syphilis, Syphilis congenita). is met zekerheid
uitgemaakt. Besmetting door a. syphilis
lijdende minnen of door vaccinatie met pokstof v. a. syphilis lijdende kinderen is niet
zeer zeldzaam. d. Syphilis is niet meer zoo
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kwaadaardig als vroeger en kan btj een tUdige
behandeling genezen worden.
Syra (in d. Oudheid Syros), een rotsachtig,
doch vruchtbaar eiland v. d. Cycladen, in d.
Aegeische Zee, ter grootte v. 81 vk. KM. of
1 1/2 vk. mUl, met 35 000 Mw., die hoofdzakelijk
wun en graan verbouwen. d. Hoofdstad v.
't eiland is Hermopolis, welke stad in d. Griekschen vrUheidsoorlog op d. plaats v. 't oude
Syros door Grieksche vluchtelingen gesticht
werd.
Syracuse (Syracusa), in d. Oudheid d. belangrijkste stad v. 't eiland Sicilia, was een
Grieksche kolonie, door d. Doriers in 734 v.
Chr. op d. oostzijde v. dit eiland gesticht en
naar d. moerassige vlakte Syrakos, t. W. v.
d. groote haven, genoemd. AanvankelUk
slechts tot 't kleine eil. Ortygia, waar d.
Phoeniciars zich reeds gevestigd hadden, beperkt, werd Syracuse later door drie nieuwe
wijken op 't vasteland v. Sicilia uitgebreid,
waarvan Achradnia tegenover 't eiland lag en
Tyche (geluk) en Neapolis (Nieuwstad) t. W.
ervan lagen; een vijfde wtjk werd later gevormd door Epipolae. In Neapolis en Achradnia
bevonden zich d. groote latomieen of onderaardsche steengroeven, waarin meestal krtjgsgevangene vijanden, maar ook misdadigers
dwangarbeid moesten verrichten. d. Geheele
stad had een oppervl. v. 54 KM , en moat in
haar besten tijd wel 500 000 inw. gehad hebben (sommigen spreken zelfs v. 1 200 000).
Ortygia bezat groote graanrnagaztjnen; bovendien had men hier 't paleis v. d. tyran Hiero,
d. door Dionysios I gebouwde acropolis, d.
bron Arethusa en d. tempo' v. Artemis en
Athene. In Achradnia lagen 't forum, d.
tempel v. d. Olympischen Zeus, een schouwburg en d. catacomben. Tycha, d, volkrijkste
wijk, bezat 't gymnasium, Neapolis (vroeger
Temenitos) d. grootsten schouwburg v. Sicilia,
terwijl in Epipolae zich 't fort Euryalos verhief. Twee havens, een kleinere in 't N.-O. v.
Ortygias (Lakkios of marmerhaven genoemd)
en d. groote haven in 't Z.-W., maakten
Syracuse tot d. eerste stad voor handel en
scheepvaart. Beurtelings republiek en koninkrtjk, weerstond ztj d. aanval der Atheners
(413-416); ztj hield met roam d. worsteling
tegen Carthago vol, doch bezweek na eon
3-jarig beleg voor d. aanval der Romeinen onder
Marcellus in 212 v. Chr. Sedert werd Syracuse
met geheel 't oostelUk Sicilia een Romeinsch
wingewest, maar d. aloude luister was voor
goad verdwenen on d. bevolking verminderde
meer en meer. Zie Privitera „Storia di Siracusa antica e moderna" (2 dln, 1879) en Lupus
„Syrakus im Altertum" (1887).
Tegenwoordige Syracuse (Ital. Siragossa),
d. hoofdplaats v. d. gelijknamige Ital. prov.,
op d. oostzUde v. 't ail. Sicilia, heeft 18 000
Mw. (1890) en ligt op een door een dam met
't vasteland verbonden eiland. Van d. gebouwen sun merkwaardig 't in Gotischen
stij1 gebouwde paleis Montalto, d. in d. zuilen
v. een Dorischen tempel gebouwde kathedraal
en 't museum. d. Haven is zeer verwaarloosd,
maar toch is 't verkeer belangrtjk. Men heeft
er een lyceum, een gymnasium, een techniache school, vele banken, inrichtingen v. weldadigheid en levendigen handel, vooral in
wijn, voorts vervaardigt men er chemicalian
en aardewerkwaren. Op 't vastland liggen d.
puinhoopen (schouwburg, amphitheater, latocatacomben) v. 't oude Syracuse. d.
Prov. Syracuse heeft een oppervl. T. 68 vk.
mUlen en 389 000 inw.
Syracuse, een stad in d. Amerikaanschen

bondstaat New-York, a. d. Onondago Creek,
met 90 000 inw. (onder wie vele Duitschers),
die o. a. werkzaam ztjn in hoogovens, glasen staalfabrieken; ook is d. stad wegens haar
zoutwerken beroemd. Men heeft er talrijke
banken, een krankzinnigengesticht on een
universiteit. Syracuse • werd in 1796 gesticht
en in 1847 tot een stad verheven.
Syr Darja, Zie Sir Darja.
Syrie, Turksch Soeria en Soristan, Arab.
Bar-el-Sjam, ook enkel Sjam (d. i. land v. 't noorden, in tegenstelling v. Jemen, dat land v.
't zuiden beteekent), is een onderdeel v. Aziatisch Turkije, gelegen tuss. d. Midddell. Zee
in 't W., d. Euphraat on d. Arabische woestijn
in 't 0., d. Taurus en Anti-Taurus in 't N. en
Arable en Egypte in 't Z. In dozen algemeenen
zin beslaat 't een oppervl. v. omstr. 2500 vk.
mijlen, waarop een bevolking leeft v. 2150 000
inw., voornamelijk Arabieren en Turken, naast
wie o. a. Grieksche on Armenische Christenen,
Maronieten, Drusen on Israelieten wonen. In
engeren zin verstaat men onder Syrie alleen
't Turksche ejalet v. Bien naam, dat slechts 't
noordelijk deal v. 't oude Phoenicia omvat, dus
met uitzondering v. Palestina enz. d. Naam
Syrie is een verkgiting v. Assyrie, zooals d.
Grieksche kolonigten a. d. Zwarte Zee d.
naburige landen noemden, welke a. 't machtige
rijk v. Salmanassar e. a. vorsten onderworpen
waren. Terwijl d. naam Assyrie allengs verdween, bleef die v. Syrie voor al 't land v.
d. Middell. Zee tot d. Euphraat on d. Tigris
bestaan. Weinige landen der Oudheid hebben
zoo'n groote historische beteekenis als Syrie,
vooral d. kuststrook langs d. Middell. Zee,
waarin d. steden Tarabolus of Tripoli, Beiroet,
Sidon (Saida), Tyrus (hoer), s. Jean d'Acre of
Ptolemais (ook Acca en Acco genoemd), Jaffa
of Joppe, Ascalon en Gaza, alsmede (verder
v. d. kust verwijderd) Jeruzalem, Bethlehem,
Jericho, Nazareth, Damascus, Aleppo (Haleb)
en vele andere plaatsen gelegen waren of
ten deele nog liggen. In d. Oudheid was d.
oostkust der Middell. Zee rijk a. machtige
havens; nu echter zijn daze meerendeels verzand; alleen Beiroet ('t oude Berytus) bloeit
nog, maar Tyrus, Sidon en vele andere zun
geheel vervallen.
Naar d. gesteldheid v. d. bodem vormt Syria
eon zich v. 't N. n. 't Z. uitstrekkend hoogland,
waarop bergketens zich in dezelfde richting
verheffen. De 1850 M. hooge Gjaoer Dagh, d.
Amanos der Oudheid, waarover eons d. straatweg v. d. zuidoosthoek v. Klein-Azia n. Syria
on tot d. Euphraat voerde, scheidt 't in 't N.-W.
v. d. golf v; Iskenderoen en zuideltjk sluit zich
daarbij d. 1770 M. hooge Dsjebel Akraa (in
d. Oudheid Kasios) aan. Verder n. 't Z. is
een dubbele bergketen, waarin zich in 't W.
d. Libanon met d. Dhar el Chodib (3063 M.),
in 't 0. d. Antilibanon (2670 M.) en verder n.
't Z. d. Hermon of Dsjebel each Scheich (2860
M.) verheft. Tuss. beide bergketens strekt zich
een breed dal v. 't N. n. 't Z. uit, thans Bekaa
genoemd, dat d. rivier El Asi (d. Orontes der
Oudheid) n. 't N. on d. Litani (in d. Oudheid
Leontes genoemd) n. 't Z. zendt. Beide rivieren
broken ten laatste in westelijke richting -door '1
kustgebergte naar zee. ZuidelUker ontspringt
d. Jordaan, die zich n. 't Z. wendt on zich verHest in d. Doode Zee. Bovendien wordt 't
vruchtbare gebied nog door talrijke stroompjes
besproeid. d. Hoogvlakte on d. arzonderlilke
bergen bestaan grootendeels uit kalksteeo,
doch in 't 0. v. d. Antilibanon heeft men ook
talrUke vulkanische kegels uit trachiet en
bazalt, die in d. Dsjebel Hauran een hoogte v.
-
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1782 M. bereiken. 't Klimaat is sub-tropisch ; v.
Mei tot Oct. heeft men bij N.-0. winden d. regenloozen tijd, terwijl na Oct, W. en Z.-W. winden
regen aanbrengen. d. Temperatuur is in 't midden des lands 's zomers zeer hoog, daalt echter
's winters dikwijls beneden 0°, zoodat er dan
sneeuw valt; daarentegen heeft d. kust een
zeer zacht klimaat; d. jaarl. temperatuur v.
Beiroet bijv. is 20° C., d. temperatuur in Jan.
12', in Aug. 27" C. Aan d. westelijke belling v.
d. Libanon is d. regenhoeveelheid belangrijk. d.
Wouden zijn grootendeels verwoest, d. ceders
v. d. Libanon bijna alle verdwenen. Voor d.
wijn- en tabaksbouw en d. ztjdeteelt is Syrie
nog tegenwoordig belangrijk ; voorts verbouwt
men graan, zoethout, rozen en olijven.
d. Oorspronkelijke bevroners v. Syrie waren
Semieten en wel in 't eigenlijke Syrie Aramaeers of eigenlijke Syriers, in 't overige
Kanadnieten en Phoeniciers, bij wie zich later
d. Joden aansloten. In 730 v. Chr. werd Syrie
een wingewest v. Assyria en 't kwam daarna
achtereenvolgens onder Babylonische (sedert
600), Perzische (sedert 538) en Macedonische
heerschapptj (sedert 333). In d. tijd na Alexander d. Groote heerschten in Syrie (sedert 301)
d. Seleuciden, wier stiehter, Seleucus Nicator
(301-280), Antiochie als hoofdstad v. zijn groot
rijk opwierp, dat zich tot d. Oxus en d. Indus
uitstrekte. Maar onder zijn opvolgers werd
dit tot 't eigenlijke Syrie beperkt, welk gebied
in 64 v. Chr. door Pompejus tot een Romeinsche prov. gemaakt werd en in d. Christelijken
tijd tot hoogen bloei kwam. Onder d. Byzantijnsche keizers werd 't voor korten tijd door
d. Nieuw-Perzen veroverd (616). In 635 viel 't in
handers der Arabieren, onder d. khalif Omar,
die er d. Islam invoerden. Nu begon 't verval
v. Syrie en door d. Seldsjukken, die d. heerschappij a. d. Arabieren ontrukten, werd 't nog
bespoedigd. d. Kruisvaarders konden zich niet
blijvend in Syrie vestigen. In 1187 veroverde
Saladin, d. sultan v. Egypte, 't land, dat later
door d. invallen der Mongolen veel to lijden
had. In 1518 werd 't door sultan Selim I bij
't Turksche rijk ingelijfd, waarbij 't tot nu toe
gebleven is, uitgezonderd d. korten tijd v.
1833—'40, waarin 't onder d. heerschappij v.
Mehemed Ali v. Egypte stond. In lateren tijd
werd d. aandacht v. Europa op Syrie gevestigd door cl, oorlogen der Maronieten en
Drusen, vooral ook door 't bloedbad v. 1858
en d. nederzetting der Christenen in Damascus (1860), wat in 1861 d. bezetting v. Syri6
door d. Franschen ten gevolge had. — Zie
Lortet „La Syrie d'aujourd'hui" (1884) on
Sachau „Boise in Syrian and Mesopotanaien"
(1883).
Syrinx was een nymf uit Arcadia; door
Pan vervolgd, werd zij op haar smeeken in d.
wateren der rivier Ladon, waarin zij gevlucht
was, in riot veranderd. Ovidius verhaalt daze
mythe in zijn „Metamorphosen". Pan, eenzaam a. d. oever staande, sneed zich een fluit
uit riethalmen v. ongelijke lengte en sedert
wordt een dergelijke fluit Pans- of Syrinx-fluit
genoemd.
Syrmie (Slay. Szerem), een voorrnalig hertogdom in Slavonia, dat zijn naam a. d. stad
Syrmium, a. d. Sau, ontleende, die thans in
puin ligt. 't Stond lang onder Turksche hoerschappij, waaraan 't in 1688 ontrukt werd.
Achtereenvolgens was 't een bezitting der
familien Odescalchi en Albani. 't Latere comitaat v. dien naam in 't koninkrijk Slavonid
omvatte slechts een gedeelte v. 't oude hertogdom. Dit bestond uit d. streek, welke door
d. Drau, d. Donau en d. Sau worn ingesloten,
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een der vruchtbaarste streken der geheelet
Oostenrijksche monarchie. d. Bekoorlijkheid
daar van wordt nog verhoogd door een go, bergte, 'twelk nagenoeg d. loop der Drau of
brave Tolgt en zich bier en daar in d. vlakte
uitbreidt. Keizer Probus bracht er d. wijnstok over. Nog altijd wordt er een groote
hoevoelheid wijn gewonnen en nergens groeien
zooveel pruimen als in Syrmie. Voorts heeft
men er goed rundvee en ook steenkolenmijnen. Een groot deel v. d. grond is 't eigendom der talrijke Grieksche kloosters, welke er
gevonden worden.
Syrte is d. naam v. twee golven in d.
Middellandsche Zee a. d. noordkust v. Afrika r
onderschi .gtndkleiSyr.
d. Laatste, ook Golf v. Gabes genoemd, ligt t.
Z. v. d. baai v. Tunis on Tripoli; d. eerste,
ook Golf v. Sydra geheeten, strekt zich t. Z.-0.
v. d. kleine tuns. d. landstreek v. Tripoli en
hoogvlakte v. Barca uit en vormt zuidelijkste gedeelte der Aliddellandsche Zee. Beide
zijn vol zandbanken en deswegen reeds v.
ouds bij d. schippers als gevaarlijk bekend.
Syrus (puBmus), die ten tilde v. Caesar en
Augustus to Rome leefde, was vermaard als
schrijver v. mimen (zie Miinen). Daze waren
doormengd met eenvoudige, doch nuttige
zedespreuken of sententiae, welke in alphabetische orde ten getale v. ruim 800 tot ons zijn
gekomen, rnaar die ten deele ook v. ander&
schrijvers (Laberius, Seneca e. a.) afkomstig
zijn. Zij zijn 't eerst uitgeg. door Erasmus en
later door Gruter, Zell, Reinhold, Bentley
Bothe e. a.
Sysran of Syzran, een stad in 't Bussische gouvernement Simbirsk, a. een gelijknamige rivier en nabij d. samenvloeiing v.
daze met d. Wolga. Zij heeft 80 500 inw., die
belangrijke lederindustrie en handel drijven
on a. tuin- en landbouw doen. Bij Syzran
voert Gen 1485 M. lange brug over d. Wolga
ten behoove v. d. spoorweg, welke Moskou
met Orenburg verbindt. Die brug, in 1880 ,
gebouwd,isnrlatev.Euop
overtreft die v. d. Moerdijk nog met 6 M.
noemt
men
d.
afwijking
in
d.
Systole
uitspraak, waarbij kort wordt uitgesproken
d. lettergreep, welke n. d. regal lang moest
zijn, gelijk in d. versregel v. Virgilius:
„Obstupui, stet-runtque comae, vox faucibus
haesit", waar d. spraakkunstige uitspraak
„stetaunt" eischte.
Szabolcs, een gespanschap in 't O. v.
Hongarije, 89 vk. mijlen groot, met 243 900 inw.
(grootendeels Magyaren). 't Geheele gebied is
een vlakte, die in 't O. met bosch begroeid
is en in 't N. langs d. Theiss vele moerassen
heeft, maar over 't geheel vruchtbaar is. d.
Grootste plaats is Nyiregyhaza.
Szajnocha (KARL), een Poolsch geschied- •
schrijver, gab. in 1818 to Komaro, in Gallicie,
overl. 10 Jan. 1868 to Lemberg, waar hij v.
1853—'58 custos der bibliotheek was. Htl
schreef eerst eenige romans on drama's, waarvoor hij d. stof a. Polens voortijd ontleende,
en ver volgens een reeks historische werken,
o. a. „Jadwiga i Jagiello" (2e dr. 4 dln, 1861),
„Szkice historyczne" (4 dln, 1854—'69) on
„Dwa lata dziejow naszych" (2 dln, 1869). SZAJNOCEIA'S geschiedkundige werken warden verzameld, met een biographie, door Kantecki
in 10 dln uitgeg. (1876).
Szalad of Zala, eon Hongaarsch gespanschap a. gene zijde v. d. Donau, met een
oppervl. v. 93 vk. mijlen on 403 000 inw. d.
Bodem is zeer vruchtbaar en goed bebouwd;
hoofdproducten zijn graan, wijn en tabak.
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Belangrtjk is d. teelt v. paarden, varkens,
runderen en vooral v. uitmuntende schapen.
d. Hoofdplaats is Szalad-Egers-zegh of SalaEgerszegh.
Szalay (LADISLAUS VON), eon Hongaarsch
geschiedschrijver, geb. 18 Apr. 1813 -te Ofen, v.
1843—'48 en in 1861 nogmaals lid v. d. Rijksdag, overt. 17 Juli 1864 to Salzburg. Ztjn voorn.
work is d. „Geschiedenis v. Hongartje" (6 dln,
in 't Duitsch vertaald door WOgerer, 1866—'75).
Zie Flegler, „Erinnerungen an Szalay" (1866).
Szamos, een ztjrivier v. d. Theiss in
Hongartje; zij mondt uit bij Ocsva-Apathi.
Szapary (Jumus, graaf), een Hongaarsch
staatsman, afstamrneling v. een oud Hongaarsch geslacht, gob. 1 Nov. 1832, v. 1873 t.
1875 minister v. Binnenl. Zaken, in 1878 minister v. Financien, in 1887 minister v. Landbouw, v. 1890—'92 minister-president. Sedert
1879 is htj ridder v. 't Gulden Vlies.
Szatmar, een Hongaarsch gespanschap,
a. d. linker Theissoever, 118 vk. mijlen groot,
met 323 500 inw., t. Z. begrensd door Zevenburgen, in 't W. door Bihar en Szaboles, in
't N. door Bereg en Ugoesa en in 't 0. door
Marmaros. In 't 0. is 't bergachtig, terwiji
't in 't Z. tot d. Hongaarsche vlakte behoort
en zeer vruchtbaar is. Men heeft hier echter
ook uitgestrekte moerassen, waarvan d. Eczemoeras a. d. Kraszna d. grootste is. In d.
bergen vindt men goud, zilver, koper, lood,
zwavel en antimonium. d. Hoofdplaats is
Karoly. Voorts is belangrijk Szatmar-Nemeti,
met 21 500 inw., a. beide zijden Y. d. Samos;
ztj is d. zetel v. een bisschop.
Szczepanski (PAUL von), een Duitsch
schrijver, geb. 27 Oct. 1855 to Raugard, moderedacteur v. „Velhagen und Klasings Monatsheften" to Berlijn. Hij schreef romans en
vertellingen, o. a. „Die Falzgrafin" (1889), „NeuBerlin" (1890), „Eigene Geschichten" (1890) en
„Moderns Raubritter" (1891).
Szechenyi (STEPHAN', graaf v.), een Hongaarsch patriot en schrijver, geb. 21 Sept.
1792 to Weenen als jongste zoon v. graaf
FRANZ VON SZECHENYI (over]. 20 Sept. 1820, d.
stichter v. 't Hongaarsche nationaalmuseum
to Pest). Hij maakte v. 1813—'15 als Oostenrijksch Ulanenofficier d. veldtochten tegen
Frankrtjk mee on nam in 1825 zjjn ontslag,
om in d. Hongaarschen Rtjksdag zitting to
nemen. In*1830 stichtte'szEcHENvi d. Hongaarsche Academie v. Wetenschappen on in 1832
d. Hongaarsche nationaal-schouwburg en 't
conservatorium voor muziek, terwijl hij een
vereeniging in 't leven riep voor d. aanleg v.
een vasten brug over d. Donau toss. Ofen on
Pest. Ondertusschen gaf hij een krachtigen
stoot a. een politieke en nationals hervormingsbeweging door zijn geschriften „Hitel" (in 't
Duitsch vertaald onder d. titel „Ueber den
Kredit", 1830) en „Vilag" („Licht", 1832). Veal
droeg SZECHENYI verder btj a. d. regulatie
v. d. bedding der Theisz. In 1848 ward hij
minister v. Openbare Werken on Handel,
doch reeds in Sept. openbaarde zich een zielsziekte en 't gevolg hiervan was, dat hij 8 Apr.
1860 to Dobling een eind a. zip leven maakte.
Van 's mans geschriften noemen we nog
„Ueber die Donauschiffahrt" (1836), „Einiges
fiber Ungarn" (1839) en „Ueber die Ungarische
Akademie" (1843). — Zijp zoon, graaf BELA
SZECHENYI, een verdiensteltjk reiziger, geb.
3 Febr. 1837 to Pest, maakte o. a. v. 1877—'80
een zeer belangrtjke reis door Azig, die door
zijn reisgenoot Kreitner beschreven is in 't
werk „Im fernen Osten" (1:+:1). Thans leeft
hij to Blida-Pest

(Magyaarsch Szeged), eon koninklUke vrtjstad en hoofdstad v. 't Hongaarsche
gespanschap Csongrad, met 87 500 inw., a. d.
samenvloeiing v. d. Maros on d. Theiss. Ztj is
op een na d. grootste stad v. Hongartje, die
echter voor eenige jaren door een groote overstrooming bijna geheel verwoest is geworden.
d. Hooge dijken, die d. stad tegen d. jaarltjks
terugkeerende wateren der Theiss moeten beschermen, konden ni. in 1879 d. hooge vloeden
niet banger weerstaan en moor dan 5300 huizen
warden verwoest. Men heeft in Szegedin groote
markten en een levendigen handel, terwijl in
d. omstrek en veel a. d. veeteelt gedaan wordt. —
Szegedin was reeds ten tUde v. Matthias
Corvinus een der belangrijkste steden v.Hongarije. In 1551 veroverde Soliman ii d. stad,
welke tot 1686 in 't bezit der Turken bleef;
in 1715 ward Szegedin een koninklijke vrtjstad
en haar vesting diende hoofdzakelijk abs gevangenis voor misdadigers. In 1849 ward ztj
tweemaal vergeefs bestormd door d. Turken;
2 Aug. v. 'tzelfde jaar versloeg bier Haynau
d. Hongaarsche insurgenten.
Szegszard of Seirard, een plaats in
't Hongaarsche gespanschap Tolna, a. d. Sarviz, met 12 000 inw., die zich bezighouden
met wijn- on ooftbouw en zijdeteelt. d. Hier
verbouwde roode wijn behoort tot d. bests
soorten v. geheel Hongartje.
Szemere (BARTHOLOME us), een Hongaarsch
taatsman on schrtjver, geb. 27 Aug. 1812 to
Vatta, in 't gespanschap Borsod, over1.18 Jan.
1869 to Ofen in een krankzinnigengesticht. Ala
tjverig en vaderlandslievend liberaal was hij
herhaaldelijk tot lid v. d. Rtjksdag gekozen
en in 1848 ward hij minister v. Binnenl. Zaken.
Na d. onafhankelijkheidsverklaring v. Apr.
1849 belastte hij zich met 't voorzitterschap
v. 't nieuwe kabinet, doch, toen GOrgel d.
wapenen had neergelegd, nam htj d. wijk n.
Constantinopel; hij doorreisde Griekenland,
vestigde zich daarna to Partjs en keerde in
1865, verzwakt naar lichaam en vooral naar
geest, in zjjn vaderland terug. In 't Hongaarsch schreef hij o. a. „Een reis in 't buitenland" (2 dln, 2e dr. 1845) en „d. Doodstrar'
(1841), in 't Duitsch „Ludwig Batthyanyi
GOrgei und Kossuth" (tegen Kossuth gericht,
1851).
Szentes, eon stad in 't Hongaarsche gespanschap Csongrad, a. d. Koercza, met vele
kerken on 31 000 inw., wUnbouw.
Szigligeti (EDUARD),
een Magyaarsch
dramatisch dichter en tooneelspeler, eigenitjk
JOSEPH SZATHMARY geheeten, geb. 18 Mrt 1814
to Groszwardein, over]. 20 Jan. 1878 to Pest,
waar hij directeur v. d. nationalen schouwburg
was. Als dramaturg had SZIGLIGETI veel meer
succes dan als tooneelspeler en zijn grootste
verdienste is web, Hongaarsche tooneelstukken geschreven to hebben, die 't yolksleven naar waarheld weergeven. 't Aantal
zijner tragedies on comedies bedraagt meer dan
100; als eenige der voornaamste noemen we
hier: „A szOkOtt katona"(d.deserteur), „A ket
pisztoly" fd. twee pistolen), „Csikos" on
„Ziliomfi" (In 't Duitsch vertaald onder d.
titel n Umsonst").
Szilagy, een Hongaarsch gespanschap a.
d. linkeroever v. d. Theiss, in 't N. grenzende
a. 't gespanschap Szatmar, in 't 0. a. Szolnok,
in 't Z. a. Klausenburg en in W. a. Bihar,
met een oppervl. v. 71 vk. mtjlen on 191 500
Szegedin

inw. (Magyaarsch on Roemeensch). 't Is seer
bergachtig on met dichte wooden beset;
landbouw en veeteelt zjjn d. hootdmiddelen
bestaan.
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Szolnok, een stad in 't Hongaarsche
gespanschap Jasz-Nagy-Koen-Szolnok, a. d.
Theiss, met een koninklijke tabaksfabriek en
21 100 inw., die zich bezig houden met landbouw, visschertj en handel.
Szolno.k-_Dobaka, een Hongaarsch gespanschap in Zevenbergen, begrensd door d.
gespanschappen Szilagy, Szatmar, Marmaros,
Bistritz-Naszod en K lausenburg, ter grootte
v. 93 vk. mijlen, met 217 200 inw. 't Wordt
besproeid door d. Groote en d. Kleine Szamos
en is in 't N. bergachtig. d. Inw. doen veel a.
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landbouw, veeteelt en bergbouw (zout en jjzer).
d. Hoofdplaats is Dees.
Szujski (JosEPH), een Poolsch dichter en
geschiedschrijver, geb. in 1835 to Tarnow,
overl. 7 Febr. 1883 to Krakau, waar hij sedert
1869 hoogl. a. d. universiteit was. Sedert 1881
was hij ook lid V. 't Oostenrijksche Heerenhuis. SZUJSKI schreef een reeks drama's,
waarvoor hij d. stof a. d. Poolsche geschiedenis ontleende, voorts een „Geschichte Polens"
(4 dln, 1866) en „Die Polen and Ruthenen in
Galizien" (1882).

T.
T, d. 20e letter v. ons alphabet. Haar gedaante houdt Bilderdijk voor een afbeelding
v. d. stoot der tong tegen d. tanden (zie
zijn verhandeling Over 't letterschrift). Bij d.
Grieken en Romeinen diende deze letter ook
tot getalteeken en wel bij d. eersten v. 300
en, met een overeind staand streepje eronder,
v. 300 000; bij d. laatsten v. 160. In d. mystiache theosophie was d. T 't zinnebeeld der
voortbrengingskracht. -- In verschill. talen
heeft d. uitspraak dezer letter twee vormen:
met en zonder aanblazing; d. eerste vorm
wordt, voor zoover d. taal er geen afzonderlijk letterteeken voor heeft, zooals in 't Hebreeuwsch en Grieksch, geschreven: th. — Als
verkorting bet. T d. Romeinsche voornaam
Titus, soms ook Tullius; — in d. handel terra;
tenor, tempo of tutti; — bij 't aan—in d. muziek
halen v. geschriften tomus (deel). — T. a. p.
beduidt: ter aangehaalde plaatse; — T. T.
totus tuns (geheel d. uwe); — T. s. v. p. Tournez s'il vous plait (keer 't blad om, als 't u
belieft). — In d. scheikunde beteekent Ta
tantalium, Te tellurium, Ti thallium, Th thorium
en Ti titanium.
Taag (Spaansch en Ital. Tajo, Port. Tejo,
Fransch Tage), d. voorn. rivier v. Spanje, 912
KM. fang; zij ontspringt in d. Serrania de
Cuenca, een lid v. 't Iberisch Scheidingsgeb.,
en stroomt eerst n. 't N.-W. Nadat d. Gallo
erin gevallen is, wendt hij zich n. 't W.-Z.-W.,
welke richting hij tot zijn mond behoudt.
Eerst doorstroomt hij d. eentonige hoogvlakte
v. Nieuw-Castilie; bij Aranjuez zijn groene
weiden a. weerszijden der rivier en een welige
boomgroei bedekt hier haar oevers. Van Toledo af stroomt d. Taag met snellen loop tuss.
woeste rotswanden door en bij Almaraz zijn
d. oeverwanden zelfs 300 M. hoog. Beneden
Alcantara verlaat hij 't plateau v. Estremadura,; hij vormt over een lengte v. ongev.
45 KM. d. grens tuss. Spanje en Portugal en
stroomt dan voorbij Abrantes, waar hij bevaarbaar wordt, en Santarem naar zee, waar Lissabon a. zijn mond gebouwd is. Tot d. zijrivieren
v. d. Taag behooren: rechts d. Henares en d.
Manzanares (waaraan Madrid gebouwd is), d.
Alberche, d. Tietar en d. Alagon; links d.
Guadiela, d. Rio Almonte, d. Salor en d. Canha.
Taal- en Taalwetenschap. Taal in d.
ruimsten zin des woords is d. zinlijk waarneembare uiting v. een levend wezen; vandaar, dat men spreekt v. een dierentaal naast
d. taal des menschen, v. een gebarentaal,
een vingertaal, een oogentaal naast d. eigenlijke spreektaal; — in engeren zin is zij d.
Ix.

uiting v. d. menschelijken geest in klanken,
die door een vrije werking v. d. spraakorganen
worden voortgebracht en een bepaalde be.
teekenis hobben. Die spraakklanken heeten
woorden. Al d. woorden, v. welke een individu, een klasse of een yolk zich bedient,
heet men ook zijn taal. Zoo spreekt men v.
kindertaal, schipperstaal, Nederlandsche taal
enz. Daar d. aanleg en d. ontwikkeling v. d.
geest des menschen en d. gesteldheid v. d.
spraakorganen d. uiting v. zijn innerlijk leven,
d. i. ztjn taal, bepalen en allerlei invloeden v.
afstamming, v. tijd, v. klimaat, v. levenswUze,
v. karakter zich daarbij laten gelden, ligt
't voor d. hand, dat in d. taal een groote
verscheidenheid heerscht, m. a. w. dat zich
velerlei verschillen vertoonen in d. woordenschat, d. woordvorming, d. uitspraak der
woorden en 't gebruik ervan tot zinnen.
Vandaar een zeer groot aantal talen. Bij at
die verscheidenheid openbaart zich echter
een onmiskenbare verwantschap; v. d. ongeveer duizend talen, waarop men 't aantal
over d. gansche wereld verspreid schat,
laten zich verschill. groepen vormen, die
talen v. blijkbaar dezelfde herkomst, uit
dezelfde grondtaal gesproten, omvatten,.
Zulk een groep beet een taalstam. Zoo
kent men een Indogermaanschen en een Semitischen taalstam.
Taal (verwant met „vertellen") is eigenlijk
d. gesproken taal, pleonastisch spreektaal genoemd in tegenstelling met schrifftaal, die
steeds v. jongeren datum is dan d. eerste,
minder levend en groeiend met 't yolk, doch
meer kunstmatig gekweekt en verzorgd naar
d. voorbeelden v. d. beste schrijvers uit en
voor 't yolk. d. Schrijftaal oefent, hoe meer
algemeen zij 't voertuig wordt v. d. gedachten
eener beschaafde natie. des to meer invloed
op d. spreektaal of volksspraak, die, ofschoon
door dien invloed eenigszins belemmerd, haar
natuurleven blijft voortzetten in d. verscheidenheid v. tongrallen of dialecten. Uit d.
spreektaal heeft d. schrijftaal zich gevormd
en gevestigd en uit haar moet deze voortdurend nieuwe levenskracht trekken; breekt
z(j d. betrekking met haar geheel af, dan boet
ze mettertijd haar bestaan in en ze gaat onder
als doode taal. — Gelijk d. volksspraak d.
afspiegeling en d. kracht is v. 't individueele
leven, is d. schrijftaal dit v. d. nationaliteit.
't Eerste gebruik, dat een kind — zoo ook
d. menschheid in haar kindsheid, haar eerste
ontwikkeling — maakt v. d. taal, is 't spre-

ken v. een enkel woord, weldra twee en.
19
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meer, los naast elk. gezegd, welke onvolledige en veelal onvolkomen verstaanbare
uiting v. zijn gedachten dikwijls aangevuld
wordt door gebaren. Gaandeweg leert zich
't kind uitdrukken in zinnen, d. i. zijn woorden door klemtoon, schikking en vervorming
op een bepaalde wijze tot een geheel verbinden. ledere taal heeft haar eigenaardige
middelen om 't verband der woorden in d.
zin aan to duiden. — 't Wezen eener taal
spreekt meer in d. wijze, waarop ze d. woorden tot zinnen verbindt (d. syntaxis en d.
buigingsleer), dan uit haar hoeveelheid woorden. Daze is bij benadering voor eenige tegenwoordige talon aldus geschat: 't Hoogduitsch
ongeveer 1/4 millioen, waarvan d. man uit
't yolk wellicht geen duizend en d. be- 1
schaafde Duitscher slechts enkele duizenden
gebruikt; — 't Engelsch ruim 100 000, waarvan een Engelsche boor met 300 volstaat en
een gestudeerd gentleman a. 3000 tot 4000
genoeg heeft, terwijl Milton in zijn gedichten
8000 on Shakespeare 15 000 noodig bad. Voor
een Nederlander zal d. verhouding vrij wel
dezelfde zijn: v. d. tegenwoordige woordenschat zijner taal, geraamd op ongeveer 90 000
woorden, gebruikt d. 't meest ontwikkelde
on 't meest welsprekende zeker niet moor
dan een negende. Hoe eon taal bij voortgaande beschaving rijker wordt, blijkt uit d.
geschiedenis der onze: prof. Verdam schat d.
rtjkdom v. ons Middelnederlandsch (1200-1500)
op 45 000 woorden, „dat is ongeveer d. helft
v. d. som onzer hedendaagsche taalmiddelen".
d. Wetenschap, die d. taal om haar zelf
beoefent, die door een nauwkeurige waarneming on toetsing, vergelijking en schifting
v. alle verschtjnselen in d. taal haar ontwikkeling, haar wording, d. verwantschap v.
haar naar tijd en plaats verschill. vormen,
haar oorsprong en wezen wil leeren kennen
en vaststellen, heet taalwetenschap. Zij is v. zeer
jongen datum en haar bakermat is Duitschland. Sommigen rekenen haar met Max MaLLER
tot d. natuurwetenschappen, daar zij d. taal
teschouwen als een zuiver natuurproduct, een
organisme, dat een zelfstandig leven en wasdom bezit, waarop d. mensch geenerlei invloed
kan uitoefenen. Anderen, die, als WITEINEY,
in d. - taal 't gewrocht v. d. met wilskracht
begaafden menscb zien en haar een menscheltjke installing achten, welke zich historisch ontwikkelde en ontwikkelt, noemen
haar een historische wetenschap. Bij haar
beoefening worden twee richtingen gevolgd:
d. historisch-vergeltjkende en d. wijsgeerige.
d. Eerste tracht langs d. historischen weg met
behulp v. bereikbare historische bescheiden,
steunende op een vergelijking v. onderling
overeenkomende of gelijksoortige woorden
in verschill. talon, d. geschiedenis v. d. ontwikkeling tot haar oorsprong to vervolgen
en zich zoo een inzicht in d. aard der taal
zelf to verschaffen. d. Tweede stelt zich ten
doel met d. resultaten, door d. historischvergeltikende taalstudie verkregen, vragen
als daze to beantwoorden: Wat is 't wezen
der taal? Hoe is zij ontstaan? Hoe staan
spreken en denken in onderling verband?
Studio v. d. taal om d. taal zelf maakte
men in d. Oudheid weinig of niet. d. Alexandrijnsche philologen, die voortbouwden op d.
grondslagen, door Plato, Aristoteles e. a.
gelegd, maakten wel een grondige studio v.
d. Grieksche taal, meer bepaald v. 't Homerisch dialect, maar hun eigen taal to vergeJijken met die v. naburen of vreemden — al
boden d. Perzische oorlogen en Alexanders
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tocht n. India daartoe ook gereede aanleiding —
daaraan dachten d. Grieken niet. In hun
nationalen trots bestempelden zij alle nietGrieken met d. naam „barbaren", d. i. onverstaanbaren, of, erger nog, met dien van „taalloozen". Ook d. Romeinen, die behalve v. hun
eigen taal veel work maakten v. 't Grieksch
(om hun meesters in d. wetenschap to kennen
en to volgen) en btj wie taalstudie geruimen
tijd als 't ware in d. mode was, Via zelfs, dat
Julius Caesar, d. geniale veldheer en staatsman, zich onledig hield met 't schrtjven v.
een taalkundig werk (d. „Analogia''), dachten
niet a. een vergelijking v. hun taal met die
v. anderen, hoewel Caesars oorlog met d.
Celten daartoe rijke stof had kunnen leveren.
Even weinig bevorderltjk a. een wetensehappelijke taalbeoefening was in d. Middeleeuwen
't veelvuldig aanleeren uit een practisch oogpunt v. 't Latijn, d. taal der Kerk en v. staatsstukken en wetten; terwijl bovendien d. vaste
meening, dat 't Hebreeuwsch d. eerste menschentaal was, alle degelijke studie buitensloot.
Nog in d. tweede helft der 15e eeuw vervalschte d. Dominicaner Fra Giovanni Nanni
Etruscische inscripties door Hebreeuwsche
woorden met Etruscische letters in steenen to
griffon, om zijn tijdgenooten diets to maken,
Oat 't Etruscisch v. 't .Hebreeuwsch afstamde.
Konrad Gessner uit Zurich toonde in zijn
work „Mithridates" (1555) voor 't eerst een
stelselmatige behandeling to willen; hij dealt
alle talon in twee groepen; d. moeder v.
beide is 't gewijde Hebreeuwsch; tegenover
't Grieksch en 't Latijn in d. eene groep staat
d. groep der barbaarsche talen, waartoe ook
't Duitsch behoort, alsmede d. Romaansche,
die hij tegenover 't Latijn als gebrekkige
(soloecae) plaatst. — Scaliger beproefde in zi,,1
„Diatriba de Europaeorum linguis" (1599) al
d. Europeesche talon in vier hoofd- on zeven
bijstammen to verdeelen. Maar nog altijd bleef
't Hebreeuwsch als d. oudste, 't Latijn en 't
Grieksch als d. geleerdste talon golden en
achtte men gelijkluidendheid v. klank 't hoofdkenmerk v. verwantschap tuss. verschill.
talon. — Eerstgenoemd dwaalbegrip bestreed
d. Leipziger wiskundige LEIBNITZ (-1-1716) voor
't eerst in zijn „Verhandeling over d. oorsprong der Volken" (1710). „Evenveel grond",
zegt hij, „bestaat voor d. bewering, dat 't
Hebreeu-tvsch d. oudste taal is, als voor d.
mooning v. d. Antwerpenaar Goropius Becanus
uit 't midden der 16e eeuw, dat in 't paradijs
Nederlandsch word gesproken." — Leibnitz
stelde een rijke verzameling v. proeven uit
verschill. talon — on daartoe richtte hij zich
tot zendelingen, gezanten en vorsten om
hulp — als eerste voorwaarde om tot eenig
inzicht in taalverwantschap to geraken. Hi)
ontwierp zelf een indoeling v. volken en talen;
maar vooral is 't zijn verdienste, dat hij d. stoot
gaf tot twee zeer belangrtjke werken uit 't
begin der 19e eeuw ; nl. 't werk v. d. Spaanschen
Jezuiet HERWAS, waarin 300 talon worden
vergeleken (1805). en ADELIING'S „Mithridates"
(1806—'17), waarin 't Onze Vader in bijna 500
talon on tongvallen is gedrukt. Ongeveer terzelfder tijd als Leibniz maakte zich niet
minder verdienstelijk voor d. vergelpende
taalstudie een Amsterdamsch wiskunstenaar,
LAMBERT TEN KATE, die in zijn (1723) „Aenleiding tot d. kennisse v. 't verheven deel
der Nederduitsche Sprake" verrassend juiste
begrippen omtrent taal, taalvorming en atlelding• neerlegde. Nauwkeurig heeft hij onze
moedertaal vergeleken met 't Angelsaksisch,
't Oudhoogduitsch en 't Oudnoorsch, maar
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vooral met 't Gotisch (door Junius' uitgave,
Dordrecht 1661, v. d. zilveren codex bekend
geraakt); ook 't Grieksch en 't Lattjn trok
hij binnen d. kring zijner nasporingen en
over 't klankstelsel v. 't Italiaansch en 't
Spaansch rnaakte hij zeerjuiste opmerkingen.
d. Grondwet, waaraan thans alle degeleke
vergelijkende taalbeoefenaars zich gebonden
achten, nl. bij d. afleiding v. een woord
zich v. iedere letter rekenschap te geven,
schreef onze Ten Kate reeds neer in zijn
„Van d. voorzigtigheden in 't Afleiden, met
elke letter rekenschap schuldig te agten". —
Op dezelfde, maar hechter en breeder grondslagen vestte JACOB GRIMM in zijn „Deutsche
Grammatik" (1819) d. vergelijkende taalstudie
der Germaansche talen, op welke grondslagen
d. Germanisten der laatste 70 jaren hebben
voortgebouwd. — Grimm zelf begon op hoogen
leeftij•d met zijn broeder Wilhelm 't groote
„Deutsches Worterbuch", welk reuzenwerk
na beider dood (Willem -;- 1859, Jacob '63)
door zijn leerlingen nog steeds wordt voortgezet. — Intusschen had een ander Duitsch
geleerde, FRANZ BOPP ( -1- 1867), door zijn book
over d. vervoeging in 't Sanskriet (1816,
„Veber das Conjugationssystem der Sanscritsprache in vergleichung mit jener der griechischen, lateinischen, persischen u. germanischen
Sprache") d. grond gelegd v. d. vergelijkende
Indo-Europeesche taalstudie, welhaast (1833 t.
1852) gevolgd door zijn hoofdwerk, d. vergelijkende spraakkunst v. alle hoofdtalen v.
d. Indo-Europeeschen stam. VOOr hem hadden
reeds WILLIAM JONES en FRIEDRICH SCHLEGEL
beweerd en aangetoond, dat d. taal der
Brahmanen met d. talon v. Europa, vooral
met 't Grieksch en 't Latijn, verwant was. d.
Eerste, president der „Asiatic Society" to
Calcutta (in 1784 opgericht, met 't doel d.
kennis v. Azie te vermeerderen, waartoe ze
o. a. vertalingen v. Indische gedichten uitgaf),
schreef in 1786: „'t Sanskrit is meer volmaakt
dan 't Grieksch, rijker dan 't Lattjn, keuriger
v. vorm dan een dozer. Met beide is 't, wat
d. stammen der werkwoorden en d. grammatische vormen aangaat, zoo nauw verwant,
dat ieder, die d. drie talon beoefent, wel moot
gelooven, dat alle drie uit een on dezelfde
moeder zijn gesproten, die misschien niet
meer leeft. Ook 't Gothisch en 't Celtisch
schtjnen met 't Sanskrit v. dezelfde herkomst".
Evenzeer woes FR. SCHLEGEL in zijn beroemd
werkje over d. taal en d. wijsheid der Indi6rs
(1808) op die verwantschap v. genoemde Europeesche talon met 't Sanskrit. d. Ont,del5king
v. d. oud-Indischen taalschat, waarvan d. eer
a. d. Engelschen toekomt (ofsch eon 't d. verdienste der Duitsche taalgeleerden is dien
ontgonnen te hebben), leidde tot een geheelen
ommekeer in d. studie der taal. Met hair
was een nieuw leven ontstaan : d. taalwetenschap was geboren. Bopp stelde voor good
door eon stelselmatige vergelijking v. d. grammatische vormen d. door Jones en Schlegel
beweerde verwantschap der Europeesche talon
met 't Sanskrit vast. Van d. velen, a. wier
ijverige on degeltjke vergeltjkende-historische
taalstudie op 't voetspoor v. Bopp en Grimm.
d. jonge wetenschap zulke schitterende uitkomsten to danken heeft, noemen we slechts
enkelen: F. A. POTT, die door zijn „FAymologische Forschungen auf dem gebiete der Indogermanischen Sprache" (1833—'36) d. grond
legde tot een wetenschappelijke klankleer;
AUGUST SCHLEICHER (' 1868), die een stamboom
der talon opzette, BENFEY, LASSEN, MAX MULLER,
WHITNEY, FICK („Vergleichendes Worterbuch
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der Indogerm. Sprachen", 1874) en DIEZ
(„Etymologisch Worterbuch der Romanischen
Sprachen", 1869).
d. Wetenschappelijke beoefening v.'t Nederlandsch dagteekent v. ongeveer 't midden
der 19e eeuw ; dr. M. DE VRIES (I- 1892), die reeds
in 1849 een nieuwe richting aanwees in een
redo, „d. Nederlandsche taalkunde beschouwd
in hare vroegere geschiedenis, tegenwoordigen
toestand en eischen voor d. toekomst" (1846),
wordt erkend als d. baanbreker v. d. historische studie onzer taal. Hem volgden en
stonden bij uitstekende taalgeleerden, o. a.
dr L. A. TE WINKEL
1868), dr VERWIJS
(-;- 1880), prof. KERN, prof. COSIJN, prof. VERDA.M
en vele jongeren, uit wier midden enkelen
d. zorg voor d. voltooiing v. d. schoone
stichting huns meesters, 't „Nederlandsch
Woordenboek", werd toevertrouwd.
d. Grondlegger v. d. wijsgeerige studie der
taal is w. vox HUMBOLDT, die in zijn „Veber
die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues" d. innigen samenhang tuss. taal en
geest aanwees en beproefele d. historischvergelijkende studie der taal met een philosophische to vereenigen. Humboldt's voetspoor
volgden o. a. HEYSE („System der Sprachwissenschaft", 1856), GEIGER („Der Ursprung
der Sprache", 1869), NOIRE, STEINTHAL („Einleitung in die Psychologie u. Sprachwissenschaft", 1871), wiens denkbeelden door dr
L. A. to Winkel ten onzent in d. Taalgids
(1859—'67) worden ontwikkeld, en H. PAUL,
(„Principien der Sprachgeschichte", 1880).
d. Ontdekking v. d. onderlinge verwantschap
tuss. verschill. talen zoowel in overeenkomende
woorden als in d. buiging en schikking v. doze
leidde tot een indeeling der talon in groepen
naar een of ander beginsel: een morphologische
on genealogische classificatie. d. Eerste berust
op d. eigenaardige middelen, welke een taal
bezigt om door klemtoon, schikking on vervorming woorden tot een geheel to verbinden,
d. i. zinnen to vormen; zij brengt alle talon
tot drie klassen: a. d. monosyllabische, b. d.
agglutineerende en c. d. flecteerende. — Bij d.
monosyllabische (ook wel isoleerende geheeten),
d. i. talon met slechts Oenlettergrepige woorden, worden d. woorden steeds zonder eenige
verandering naast elk. gezet. Alleen door d.
schikking en d. klemtoon verandert hun beteekenis in d. zin. d. Chineezen on d. volken
v. Achter Indict spreken aldus; 't Chineesche
to beteekent zoowel grootte als groot en grootworden, al naar d. klemtoon valt ; 't Siameesche
ha je evenzeer vijf en pest als zoeken; 't Annamsche ba drie, oorveeg, gunsteling en
dame. — d. Agglutineerende talen, v. welke
d. Finsch-Tataarsche en Oeral-Altaische d.
beste voorbeelden leveren, ,lijmen" of koppelen
vele woorden tot een veellettergrepige samenstelling aaneen, bijv. Magyaarsch szek = stool,
szek-ek = d. stoelen, szek-em = mijn stool; —
't Turksche Sev = beminnen, sevishdirilmediler = zij waren niet to bewegen om elkander
lief te hebben. Een bijzondere vorm v. samenstelling in eenige agglituneerende talon is d.
incorporatie of 't opnemen v. een woord in 't
lichaam v. een ander, waardoor bitv. zich 't
a. 't Magyaarsch verwante Ostiaksch (alderscheidt: eut-lem = ik snijd, eut-li-lem = ik
snijd het. — d. Flecteerende talen — waarbij
agglutinatie ook voorkomt — kunnen 't verband v. 't eene woord tot 't andere in d. zin
aanduiden door flectie (bulging), d. i. door
klankwijzigingen in 't lichaam of a. 't eind
der woorden (bijv. breken—brak—braakbrok—breuk—gebroken).
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mitiques", 2e ed. 1858) to doen wat Bopp •oor
d. Indo-Europeesche had gedaan. Doze taalfamilie, nu eens in tegenstelling v. d. Semitische d. „Japhetische", dan weer d. „Arische"
genoemd, beet thans algemeen d. „Indo-Europeesche" on niet meer d. „Indo-germaansche"
(naar haar oosteltjkste en westel(jkste laden),
sands 't in 't uiterste westen v. Europa hoerschend Celtisch ook v. d. maagschap bleak to
zijn. Zij is met meer nauwlettende zorg en belangstelling bestudeerd dan eenige andere der
groote afdeelingen der menschentaal, omdat
zij d. talon omvat v. volken, die gedurende
d. laatste 20 eeuwen en langer d. hoofdrol in
d. geschiedenis der menschheid hebben gespeeld en omdat d. studio dier talon d. grondslag der jonge taalwetenschap is. Haar rtjke
verscheidenheid in jongere en oudere taaltakken, haar rijkdom in taalvormen, haar uitgebreid gebied maakt haar arbeidsveld vruchtbaarder, haar oogst rijker dan eenig andere
familie. — Ofschoon d. geleerden 't over d.
groepeering der verschill. Indo-Europeesche
talon niet volkomen eons zijn, geeft d. zoogen.
stamboom v. Stug. Schleicher („Compendium
der vergleichenden Grammatik der Indogerm.
Sprachen", 1861) een gernakkelijk overzicht v.
d. afstamming en vertakking der hoofdafdeelingen der Indo-Europeesche familie.
Duitsch

s lavo.Lita
Indo-Europ.
grondtaal
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Bij d. genealogische classificatie groepeert
men d. talon naar haar overeenstemming in
woordenschat en grammatische samenstelling
en •wel zoo, dat men d. laden v. een groep of
familie als zoovele vertakkingen v. een gemeenschappeltjke grondtaal beschouwen kan,
nit welke ze zouden 'gesproten zijn. Zoo spreekt
men v. een Sernitischen en een Indogermaanschen taalstam. Evenzeer behooren genealogisch btjeen d. Mongoolsche on d. Chineesche
groep. Tot nog toe is niet a. 't licht gebracht,
of d. Semitische en Indogermaansche familien
oorspronkelijk verwant zijn; nog minder gevorderd is 't taal-onderzoek, om eenige oorspronkelijke betrekking tuss. alle vier genoemde
taalfamiliijn to kunnen vaststellen. — d. Semitische, die met d. Indo-Europeesche d. fleeteerende talon vertegenwoordigt, word tot 't
eind der 18e eeuw d. Oostersche taal-familie
geheeten. Ztj omvat 't Syrisch, 't Arameesch,
Hebreeuwsch, 't Phoenicisch, 't Aethiopisch
en 't Arabisch, walk laatste alleen nog een
levende taal kan genoemd worden. Nauw
verwant met d. Semitische groep zijn 't OudEgyptisch en d. tegenwoordige dialecten v. d.
stammen in Noord- en Noordwest-Amorika.
Voor 't vergelijkend onderzoek v. d. Semitische talon trachtte ERNEST RENAN („EliStOire
gOnerale et systeme compare de langues se-

usch

Litausch
Slavisch

Slav o-Duitsch

Keltisch
e

,0

eo

-

Grae co-Italo

d(eltiscla
Italiaansch
Albaneesch (?)
Grieksch

4

.

Iranisch

Indisch
Of die Indo-Europeesche grondtaal oorspron- zich voOr die verspreiding ontwikkelde tot
keljjk — lang vOor d. stammen, die haar een taal, vol rtjke verbuigingsvormen, waarspraken, uiteengingen en zich verspreidden — van haar tegenwoordige afstammelingen d.
eenlettergrepig was on in hoeveel eeuwen ztj sporen dragon; — waar d. bakermat v. d.
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Indo-Europeeers is geweest of op d. Aziatische
hoogvlakte t. N. v. d. Himalaya of in d.
Europeesche laagvlakte tuss. Don en Dnjepr; —
wanneer en waarom d. groote Indo-Europeesche volksverhuizing begon, waarmee allerlei
wijzigingen en afwijkingen v. d. grondtaal gepaard gingen, verschillende naar d. afstand der
nederzettingen v. elk. en naar aller geboortegrond; — dit alles vermeet zich d. jonge
taalwetenschap nog niet uit to maken. Dat
d. nauw verwante talen v. d. Indo-Europeesche
taalfamilie toch zeer kennelijk v. elk. onderscheiden zijn, blijkt uit een nadere beschouwing v. haar laden.
1. d. Indische groep, waarvan d. gewichtigste
taal is 't Sanskriet, dat v. bijzonder gewicht
is voor d. taalstudie, omdat 't als ouder on
oorspronkeltjker in aard en samenstel dan
eenige andere Indo-Europeesche taal zoo vele
oude woorden en buigingsvormen heeft bewaard. Als volkstaal leeft 't sinds 4 eeuwen
v. Chr. niet meer. Van jongeren datum zijn
't Pali, 't meest overeenkomende met 't Sanskriet, d. heilige taal v. d. Boeddhistischen
godsdienst op Ceylon en in d. landen, die t. O.
en Z.-0. v. indie liggen, 't Prakriet, d. vroegore volkstaal, bewaard in d. Sanskritische
drama's als dialect v. d. mindere klasse, en
't Kawi, d. oude schrijftaal op Java. Van d.
hedendaagsche dialecten komen vooral 't
Sindhsch (in d. Indusdelta), 't Bengaalsch en
't Mahratsch (in d. voorn. binnenlanden v.
Hindostan) in aanmerking. d. Taal der over
geheel Europa verspreide Heidens of Zigeuners (zie dat art.) is ongetwijfeld een NieuwHindoesch patois.
2. d. Iranische groep. d. Oudste vertegenwoordigers zijn twee doode talen, nl. 't Zend en 't
Oud-Perzisch, welks zoogenoemd spijkerschrift,
op d. onmetelijke muren v. massieve rotsen
gegrift, pas een halve eeuw geleden ontraadseld is. d. Oudste dezer monumenten, waarop
Darius, Xerxes e. a. hun afkomst en daden verkondigen, zijn uit d. 6e en 5e eeuw v. Chr.
Nog ouder is 't Zend of Oud-Baktrisch (9-13e
eeuw v. Chr.), d. taal der heilige schriften
(„Avesta" = text), waarin d. leer v. Zoroaster is ver vat. Uit 't Parsi, waarin ook theologische werken zijn geschreven, doch dat
ook reeds een doode taal is, is 't Nieuw-Perzisch voortgekomen, waarin Tirduzi ( -1- 1020) een
echt nationaal epos (meer dan tweemaal zoo
groot als d. Ilias on d. Odyssee samen) schreef.
't Is nog een levende taal, bijna onveranderd
na d. lle eeuw. Andere levende talen dezer
uitgebreide familie Ain 't Armeensch, met een
rijke literatuur tot in d. 5e eeuw opklimmende, 't Ossetisch, tot in d. Kaukasus doorgedrongen, 't Koerdisch, d. taal der woeste
bergvolken in d. grenslanden tuss. Perzie,
Turkije en Rusland, en 't Poestho, d. taal v.
Afghanistan.
3. d. Graeco-Italiaansche groep bevat d. twee
classieke talen 't Grieksch en 't Latijn. 't
Eerste is met zijn vier duidelijk onderscheiIonisch, Dorisch, Aeolisch en
den dialecten
Attisch) naast 't Sanskriet d. belangrijkste v.
alle Indo-Europeesche talen. 't Albaneesch, d.
taal v. een wild krijgzuchtig bergvolk a. d.
Adriatische Zee, brengen sommigen ook tot
deze groep; 't Nieuw-Grieksch, dat als schrijftaal veal minder v. d. taal v. Plato en Demosthenes afwijkt dan d. Romaansche talen v.
't Latijn v. Cicero on Vergilius, is zeer rijk in
dialecten. 't Latijn, niet in zijn classieke gedaante, zooals 't bij Caesar, Cicero, Livius,
Horatius e. a. voorkomt, of als 't eenigermate
184 v. Chr.),
gepolijste idioom v. Plautus
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199 v. Chr.) en Terentius (j- 159 v.
Ennius
Chr.), maar zooals 't in d. mond des yolks
leefde en bewaard bleef in opschriften uit d. 3e
eeuw v. Chr., die ook verwante dialecten, als
't Oscisch en 't Umbrisch doen kennen, heeft
als dochters d. Romaansche talen : 't Italiaansch,
't Provencaalsch, 't Fransch, 't Spaansch,'t Fortugeesch, 't Rumeensch en 't Rhetisch-Romaansch.
d. Twee laatste, deze in Zuid-Zwitserland
en a. 't boveneind der Adriatische Zee, gene
in Walachije en Moldavia, hebben geen letterkunde v. eenige beteekenis ontwikkeld; d.
5 andere hebben zich alle omstr. denzelfden
tijd (11e, 12e on 13e eeuw) v. platte tongvallen
tot beschaafde schrijftalen ontwikkeld.
4. d. Celtische groep is gaandeweg door d.
Romaansche en Germaansche op zij gedrongen. Haar laden schuilen thans alleen in d.
afgelegenste on ontoegankelijkste streken v.
't uitgestrekt gebied, dat zij vroeger in Europa
besloegen (d. Schotsche Hooglanden, d. uithoeken v. lerland, d. bergstreken v. Wales,
't eiland Man, Bretagne). 't Cornisch, in d.
woeste dalen v. Cornwall, heeft sinds 't
begin der 19e eeuw opgehouden een levende
taal to zijn en 't Iersch gaat denzelfden kant
op. — d. Taal v. Bretagne, 't Bas-Breton of 't
Armoricaansch, is bewaard in een paar korte
stukken uit d. 14e eeuw.
5. d. Slavo-Lithauensche groep omvat twee
zeer oude dialecten, 't Oud-Bulgaarsch (waarin
voor 10 eeuwen d. Bijbel ward vertaald en
daarom wel „Kerkslavisch" geheetenl en
't, Opper-Lithauensch, in Oost-Pruisen, nog ouder
on om zijn oorspronkelijke vormen voor d.
taalwetenschap v. zeer groot belang. 't Germaansche element onderdrukt echter al meer
en meer 't Slavisch en Lithauensch. Gelijk
't Italiaansch tot 't Latijn, staat 't Lettisch in
Koerland en Lijfland tot 't Opper-Lithauensch.
Tot d. Slavischen tak, verdeeld in a) een oostelijke en b) een westelijke helft, behooren a)
't _Russisch, 't Servisch met 't verwante Kr oatisch
on 't Slavonisch, in Istria, Karinthie en Stiermarken en b) 't Poolsch, 't Boheemsch, 't Moravisch on Slovattisch en 't Wendisch, in d. NederLausitz.
6. d. Germaansche groep omvat behalve d.
Duitsche talen in d. ruimston zin ook d.
Noordsche en 't Engelsch. d. Oudste tak v. d.
veronderstelde Germaansche grondtaal is 't
Gothisch, dat onder die v. d. andere Germaansche volksstammen ondergegaan is en alleen
eenige sporen heeft nagelaten in 't Italiaansch,
Spaansch en Portugeesch, in d. talen dier landen, waar d. Gothen korter of langer zetelden.
Van d. taal der West-Gothen op 't BalkanSchiereiland uit d. 4e eeuw n. Chr. hebben
we een gedenkteeken over in een gedeeltelijke
vertaling v. 't Nieuwe Testament door d.
beroemden bisschop WULFILA of ULFILAS (311
t. 381). Voor d. Germaansche taalwetenschap
is 't v. groot belang, omdat 't 't oudste Germaansch is, waarvoor bewijsstukken bestaan.
Met 't Gothisch, dat zich 't eerst v. d. Germaansche grondtaal afscheidde, vormt 't
Skandinavisch of Noorsch d. Oost-Germaansche
afdeeling, in tegenstelling v. d. West-Germaansche, die door 't Duitsch in zijn grootsten omyang wordt vertegenwoordigd. d. Grondtaal
v. 't Noorsch is evenzeer verloren ; zij vindt
haar oudste vertegenwoordiger in 't OudNoorsch, pas uit d. 12e eeuw to kennen, terwtjl d. jongere telgen zijn 't Zweedsch, 't 1Voorweegsch, 't Deensch en 't IJslandsch. 't WestGermaansch of 't Duitsch splitst zich in Opperen Neder-Duitsch. Van dit laatste is en wegens
zijn rijke literatuur en wegens zijn uitgebreid
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gebied en lang bestaan 't Engelsch, dat in d.
lle eeuw onder een sterken Romaanschen
invloed kwam, verreweg 't belangrijkste. 't
Bezit in 't Angel-Saksisch een letterkundig
overblijfsel (d. Beowulf) uit d. 7e eeuw, zoodat 't op 't Gothisch na 't oudste Germaansch
vertoont. Nauw verwant ermee is 't OudSaksisch, d. hoofdtaal tuss. Rijn en Elbe in
Noord-Duitschland, waarvan d. Reiland uit d.
9e eeuw d. oudste vormen bewaart. Ook 't
Oud- Friesch, op eenige eilanden en d. kusten
langs d. Noordzee, is er een nabestaande van;
't bezit een eigen letterkunde uit d. 14e
eeuw en later. 't Is evenals 't Saksisch als
beschaafde spreek- en schrijftaal in onbruik
geraakt; beide leven voort als gouwspraken
(gewesteltjke spreektaal); terwijl 't Nederlandsch, een dialect uit d. prov. Holland,
zich in d. 16e eeuw tot schrijftaal heeft verheven en als zoodanig gevestigd is. — 't
Opper-Duitsch omvat d. dialecten v. Middenen Zuid-Duitschland, waarvan in d. periode v.
't Midden-Hoogduitsch (12e-15e eeuw) een
Zuid-Duitsch dialect, nl. 't Zwabisch, als schrijftaal werd gebezigd, totdat 't door 't NieuwHoogduitsch, oorspronkelijk d. taal der Saksische kanselarij, door alle vorsten en hoven
v. Duitsche staten gevolgd, door Luther voor
zijn bijbelvertaling verkozen en zoo d. algemeene taal v. 't beschaafde Duitschland geworden zijnde, werd verdrongen.
Evenmin als d. geleerden 't eons zijn over
d. classificatie v. d. Indo-Europ. talon, door
Schleichers stamboom voorgesteld — vooral
Joh. Schmidt en Abel Hovelacque opperen
bezwaren —, of over d. bakermat der IndoGerm. familie, evenmin als d. plaats v. 't Albaneesch on 't Etruscisch in d. rij der talon is
vastgesteld, evenmin als d. taalwetenschap er
tot dusver in geslaagd is verwantschap tuss.
't Indogermaansch en 't Semitisch to ontdekken, evenmin kan ze eon afdoend antwoord
geven op d. vraag naar d. oorsprong der menschelijke taal. Of er een of meer grondtalen
zijn geweest, of d. taal d. mensch is aangeboren of geopenbaard v. hooger hand of door
't menschelijk vernuft is uitgedacht of als een
noodzakelijke uiting v. d. menschelijken geest
zich ontwikkelt — daaromtrent blijven verschill. meeningen heerschen. — Maar zeker
is 't, dat d. taalwetenschap hoordzakeltjk door
d. vergeltjkende taalstudie der genoemden
Indo-Eur. talon eon meer of minder duideltjk
beeld leert vormen v. d. overouden volksstam,
die, 'tztj in Azi8, 'tztj in Europa, d. moedertaal dier familie sprak; ztj leert, dat dit stamyolk vaste woningen kende, zich met veefokkertj en landbouw bezig Meld. on zekere
metalen gebruikte, ook hoe 't familleleven
was en hoever 't kon tellen. — Als belangrke werken over taal- en taalwetenschap
noemen we, behalve d. reeds in dit art. vermelde, nog : With. von Humboldt, „Ueber die
Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues and ihren Einfluss auf die geistige Entwickelung des Menchengeschlechts" (1836),
Steinthal, „Der Ursprung der Sprache" (1851,
4e dr. 1:4:-:) en „Abriss der Sprachwissenschaft" (1881), Aug. Schleicher, „Die Deutsche
Sprache" (1859), Ernest Renan, „De l'origine
du langage" (2 dr. 1858), Aug. Schleicher, „Die
Darwinsche Theorie and die Sprachwissenschaft" (1863), Giesswein, „Die Hauptprobleme
der Sprachwissenschaft" (1892), Joh. Schmidt,
„Die Verwantschaftsverhaltnisse der Indo-germanischen Sprachen" (1872), Abel Hovelacque,
„Notices sur les subdivisions de la langue
indo-europeenne" (1872), Max Muller „Lectures
,
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on the science of language" (1864), Whitney,
„Language and the study of language" (1867;
voor Nederlanders bewerkt door J. Beckering
Vinckers, 1877—'81), H. Paul, „Grundriss der
Germanischen Philologie" (1882), Otto Behaghel,
„Die Deutsche Sprache" (1886), A. Darmesteter, „La vie des mots" (1887), en J. Verdam,
„d. Geschiedenis der Nederl. taal" (1890).
Tabago (Eng. Tobago), een eiland der kleine
Antillen in West-India, ten Z.-0. v. Granada
on ten N.-O. v. Trinidad gelegen op 11 1, 2° N.-B.
en 423/4° W.-L. v. Ferro. 't Behoort a. Engeland
on heeft op een oppervl. v. 5 3/4 vk. mijlen ongeveer 19 000 inw., meerendeels Negers en
kleurlingen en slechts 200 blanken. d. Oorspronkelijke volksstam der Caraiben zijn sinds
lang uitgestorven.
't Eiland is heuvelachtig, zonder eigenlijke
bergen, 't klimaat is gezond. d. Hoofdvoortbrengselen zijn suiker, rum en kokosnoten.
d. Hoofdstad heat Scarborough; zij heeft een
goede haven en 2000 inw.
In 1498 werd Tabago door Columbus ontdekt, in 1632 door d. Hollanders in bezit genomen, later door d. Spanjaarden heroverd,
die 't eiland evenwel in 1654 weer voor hen
moesten ontruimen. Een kolonisatie v. Duitschers, door d. hertog v. Koerland in 1655
daarheen gezonden, moest d. rechten der
West-Indische Compagnie eerbiedigen. Doch
Spanjaarden en inlanders verdreven eindelijk
beiden, waarna 't eiland beurtelings onder
Engelsche en Fransche vlag kwarn, totdat d.
laatsten in 1677 alle inwoners verdreven. In 1748
trachtten laatstgenoemden door kolonisatie 't
Nina ontvolkte eiland weer productief to
maken. In 1763 vial 't in d. handen der Engelschen, die 't in 1783 wel weer a. Frankrijk
moesten teruggeven, doch btj d. vrede v. Parijs
nogmaals in eigendom ontvingen. d. Opheffing
der slavernij was in 1830 aanvankeltjk een
gevoelige slag voor d. welvaart der plantagehouders, maar in d. laatste jaren heeft daze
zich v. lieverlede weer hersteld.
Tabalr. d. Bladeren v. verscheidene soorten v. 't geslacht Nicotia na leveren, gedroogd
en op verschill. wijze toebereid, d. tabak
v. d. handel op. 't Geslacht Nicotiana behoort
tot d. familie der nachtschaden (Solaneae) on
in 't stelsel v. Linnaeus tot d. le orde der 5e
klasse (Pentandria Monogynia) en is gekenmerkt door een overblijvenden, klokvormigen,
5-spletigen kelk en trechtervormige bloomkroon, met een 5-lobbigen of 5-tandigen en
geplooiden zoom. d. Zaaddoos is 2-4-hokkig.
d. Bladeren zijn langwerpig eirond, lancetvormig, lang en spits uitloopend, naar d. voet
eenigszins smaller, gaafrandig on op beide
vlakten met korte, zachte, kliervormige
haartjes bedekt, welke een kleverig vocht
afscheiden. Zij zijn v. sterke nerven voorzien; d. ztjnerven ontspringen onder een scherpen hook uit d. middennerf. d. Wortel- en
onderste stengelbladeren, die een aanzienlijke
grootte bereiken, zijn gesteeld, d. hoogere
ongesteeld on stengelomvattend, d. bovenste
klein, smal en lancetvormig. d. Donkergroene
kleur v. daze bladeren verandert bij 't drogen
in een bruine; d. reuk is stark, eigenaardig
on bedwelmend, d. smaak onaangenaam, bitter
en scherp.
d. Tabak bestaat, gelUk alle producten v.
't plantenrtjk, hoofdzakelijk uit d. zoogeuoemde plantenvezel; 't water, dat in versche
bladeren tot 80 on in gedroogde altUd nog tot
10 pct aanwezig is, willen we niet moerekenen.
Bovendien bevat d. tabak gom, stikstofhoudende stoffen, liars, planteneiwit on ars een

TAB.

295

TAB.

belasting legde. Sultan Amurath IV liet d.
geheel eigenaardig bestanddeel d. nicotine. d.
cookers een pijp door d. neus borers en hen
Minerale stoffen, die in d. asch gevonden worvervolgens door d. straten als afschrikkend
den, zijn phosphates v. calcium en kalium;
voorbeeld rondleiden. Paus Innocentius XII
ook appelzure zouten zijn in versche tabak;
stond 't rooken, Benedictus XIII 't snuiven
daze worden ook bij 't verbranden ontleed en
toe. In Duitschland werd 't rooken meer on
er ontstaan dan carbonaten (zouten v. 't
meer algemeen, vooral nadat koning Frederik
koolzuur).
Wilhelm I 't zoogenoemde tabaks-college
't Vaderland der beste soorten tabak is Ameoprichtte.
rika. Toen Columbus in 1492 op Cuba landde,
Een bovenmatig gebruik v. tabak veroor•
zag hij d. toenmalige inwoners rooken en zijn
zaakt walging, braken, diarrhee, algemeen
tochtgenoot pater Roman Pane getuigde, dat
beven, duizelingen, krampen, koud zweet en
d. inwoners v. San Domingo opgerolde tabaks
bij voortgezet gebruik slechte spijsvertering,
bladeren rookten tot verdrijving der muskieleverkwalen, ja zelfs verlamming der spieren
ten. In 1520 vonden d. Spanjaarden d. tabaksof wel stijfkramp en d. dood.
plant ook in Yucatan; in 1559 werd zij door
Tabak wordt niet alleen gerookt in pijpen
Fernandez de Toledo, lijfarts v. koning Philips
of
als sigaren, maar ook gebruikt als snuff.
II, naar Spanje en Portugal overgebracht. Een
Voor dit doe] wordt zij eerst a. een bijzondere
jaar later verkreeg d. Fransche gezant te
gisting onderworpen en daarna fijn gemalen
Lissabon, Jean Nicot, eenige tabaksplanten
of gestampt.
uit Florida, die hij in zijn tuin als artsenijTabakscollege was d. naam v. een
plant aankweekte tot bestrijding v. verschill.
avondgezelschap, dat koning Fred. Willem I
huiduitslagen en later a. Catharina de Medicis
v. Pruisen (zie dat art.) 's avonds om zich
overhandigde. Van genoemden gezant is d.
placht te vereenigen; 't werd rneestal gehougeslachtsnaam Nicotiana afkomstig. In Engeden to Potsdam of te Wusterhausen en tot
land werd d. tabak 't eerst aangebracht in 1585
d. trouwste bezoekers behoorden d. koning
door Drake, die daarmede belast was geworzelf, zijn veldheeren Leopold v. Dessau,
den door d. bestuurder v. Virginia, Walter
Grumbkow en Seckendorff, verschill. minisRaleigh. In Nederland werd 't gebruik v.
ters en ook enkele geleerden. Ook vreemdetabak spoedig zeer algemeen, nadat Dr Corlingen werden er gentroduceerd en, kon men
nelis Bontekoe (zie Bontekoe) in 't belang v.
Met
rooken, dan moest men om d. koning
d. handel verklaarde, dat 't rooken a. d. verte believen toch d. pijp in d. mond houden.
lenging v. 't leven bevorderlijk was.
Men rookte er uit Hollandsche pijpen , dronk
In Amerika gaat men bij d. tabaksteelt op
Ducksteiner bier en besprak 't nieuws v. d.
d. volgende wijze to work. In een lossen en
dag, een en ander afgewisseld met wat schaakvetten grond wordt 't zaad dun gezaaid en
of damspel en 't debiteeren v. soms niet zeer
vochtig gehouden. Als d. jonge planten vijf
fijne grappen.
of zes bladeren hebben, worden ze in Mei in
Tabasco, een der staten v. d. republiek
goed geploegde rabatten overgeplant en wel
Mexico, t. N. begrensd door d. golf v. dien
zoo ver uiteen, dat men er gemakkelijk tuns.
naam en verder ingesloten door Veracruz,
door kan gaan, om d. planten naar behooren
Oaxaca, Chiapas en Yucatan. 't Had in 1887
te verplegen. Om d. ontwikkeling der bladeop 560 vk. mijlen ruim 20 000 inw. d. Kustren te bevorderen, knijpt men d. toppen v.
streek
is laag en a. herhaalde overstrood. stengels, waardoor d. vorming v. bloemen
mingen blootgesteld. Zij heeft vele baaien of
en zaad voorkomen wordt. d. Inzameling gestrandmeren, welke a. d. zeekant door eilanschiedt in Augustus. d. Rijpe planten snijdt
den bezet zijn en dus slechts nauwe toeganmen boven d. wortels af; men droogt ze op
gen hebben, wat haar echter tot veilige ligeen overdekte plaats en stroopt d. bladeren
plaatsen voor schepen maakt. Dieper landaf. Deze nu worden, tot zoogen. karotten verwaarts in is d. bodem bergachtig. d. Talrijke
eenigd, a. d. tabaksfabrikanten verkocht en
riviertjes, die er gevonden worden, hebben
in sommige gevallen worden zij door dozen
gesausd; vervolgens worden zij door middel eon korten loop en zijn wegens d. snellen
v. een daartoe bestemd werktuig gesponnen, stroom en vele ondiepten voor d. scheepvaart
gesneden (of gekorven) of direct n. d. sigaren- v. weinig belang. In d. lage, moerassige streken nabij d. kust is 't klimaat ongezond, doch
maker gezonden. d. Fraaiste en sterkste
d. bodem is over 't algemeen vruchtbaar en
planten laat men gewoonlijk staan, om daar
levert cacao, koffie, verfhout, tabak en vervan zaad to winnen. d. Cultuur v. d. tabak
schill. tropische gewassen op. Handel en
is thans over bijna alle warme en gematigde
nijverheid staan echter nog op een lagen trap
luchtstreken verspreid. In ons vaderland
v. ontwikkeling. d. Hoofdstad, Villa Hermosa
wordt zij in 'Utrecht en Gelderland uitgede Tabasco of Villa de San Juan Baptista,
oefend, waarbij men geheel d. hierboven beligt nabij d. mond der rivier Tabasco, die veel
schreven wijze volgt, maar waartoe d. grond
door Noord-Amerikaansche schepen wordt
buitengewoon stark bemest moest worden.
bezocht. d. Stad zelf is echter klein en had
Er zijn in d. handel wel 56 soorten tabak
in 1887 slechts 7000 inw. Niet ver vandaar
bekend, die voor een groot gedeelte naar haar
behaalde Cortez in 1519 zijn eerste overwingroeiplaatsen genoemd worden en wier kenning op d. inlandsch'e bevolking.
merken soms weinig in 't oog vallen.
Tabel (v. 't Lat. tabella, een verkleinwoord
't Gebruik v. tabak, thans zoo algemeen,
ondervond in vroegeren tijd veel tegenstand.
v. tabula, tafel) noemt men een beknopt overzicht
v. eon of ander vak v. wetenschap,
Keizers en pausen verboden 't rooken v. tabak.
stelselmatig op een tafel of Dist en veelal
In 1634 werden zij, die zich eraan schuldig
enkel
met namen of cijfers bijeengebracht.
maakten, met 't afsnijden v. d. neus gestraft.
Zoo spreekt men v. historische, genealogische,
Paus Urbanus VIII vaardigde een bul uit,
chronologische, statistische en geologische
waarbij ieder, die op heilige plaatsen rookte,
tabellen: lijsten of tafels ter verkrtjging v.
met d. ban bedreigd werd. Koningin Elisa.
een gemakkelijk overzicht v. d. geschiedenis,
beth verbood 't snuiven in d. kerken; Jaco.
d.
afstamming, d. tijdrekening, d. statistiek
bus I verbood d. invoer v. Virginische tabak
en d. aardlagen. — Tabellarizeeren is in tabellen
en stond slechts d. verbouwing v. 100 pond

tabak toe, waarop hij bovendien een zware , rangschikken.
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Tabernakel is d. naam, in d. Statenvertaling des Btjbels gegeven a. d. draagbaren tempel of heilige tent, welke Mozes
kort na d. uittocht der Israelieten uit Egypte
door d.. bouwmeesters Bezaleel en Aholiab
list vervaardigen. 't Ontwerp en d. uitvoering daarvan worden in Exod. XXV—XXVII,
xX XV —XXXVIII en XL beschreven met een
uitvoerigheid, die geheel in overeenstemming
was met d. theocratische beteekenis v. 't gebouw, daar 't gedurende d. tocht d. legertent
was v. Jahwe, lsraels oppervorst. d. Tabernakel bestond uit twee afdeelingen: een „voorhof' en d. „tent der samenkomst". 't Voorhof
omringdo d. laatste a. alle ztjden on was een
ruimte, 100 M. lang on 50 M. breed, omzet met
kolommen en kostbare afhangende tapijten.
Op dat voorhof, als op een binnenplaats, stond
d. „tent der samenkomst" of eigenitjke tabernakel, door prachtige tapijten of voorhangsels
in twee afdeelingen gescheiden: 't „heilige"
en 't „heilige der heiligen" of allerheiligste.
Deze „tent" was a. drie ztjden voorzien v. kostbaar versierde paneelen, a. d. vierde (d. ingang)
v. een voorhangsel, terwtjl ook dekkleeden d.
plaats v. een dak vervingen. In 't „voorhof"
stonden 't brandofferaltaar on 't waschvat; in
't „heilige" 't reukofferaltaar, d. tafel der toonbrooden en d. gouden zevenarmige luchter;
in 't „heilige der heiligen" d. verbondsark (zie
Verbondsark). Gedurende d. tocht der Israelieten
door d. woestijn word d. tabernakel onder d.
zorg der Levieten bij 't opbreken der legerplaats uiteengenomen on wader ineengezet,
wanneer men zich elders nedersloeg. Na d.
verovering v. Kanaan word hij to Silo geplaatst; later to Nob, nog later to Gibeon,
waar nadat d. ternpel was gebouwd en 't
heilig vaatwerk derwaarts overgebracht, als
een heilig overbligsel bewaard word.
In d. R.-Kath. kerken geeft men d. naam
tabernakel a. 't doorgaans meer of minder
rijk versierde kastje boven 't altaar, dienende
tot 't bewaren v. d. geconsacreerde hostie en
gewijde vaten.
d. Methodisten noemen hun godsdienstige
vergaderplaatsen tabernakel, ter herinnering
a. d. tabernakel v. d. Israelitischen eeredienst.
Een monographic over d. Israelitischen
tabernakel gaf Friederich, „Symbolik der
Mosaischen Stiftskillte" (1841).
Tableau (v. 't Lat tabula, tafel) beteekent
tafereel, schildertj. Tableau vivant, eigenlijk
levend beeld, is d. voorstelling v. een tafereel
door levende personen. Naar men meant, ztjn
d. tableaux vivants een uitvinding v. Madame
de Geniis (zie dat art.) ten behoove v. haar
kweekelingen, d. kinderen v. d. hertog v.
Orleans.
Tables d'attente. Met dozen naam bestempelde men in d. heraldiek een geheel wit
of blank schild. Men heeft dit verward eerst
met een schild geheel v. zilver en zonder
liguur, later met ieder effen schild, geheel v.
een kleur. 't Is echter dwaas daze volkomen
goede en goat° wapenschilden tables
d'attente to noemen, daar zij even goede
schilden zUn als die, welke een of meer figuren
vertoonen. d. Naam is dus alleen toepasselijk
op nimmer werkeltjk gevoerde schilden in
heraldische werken, waarmee to kennen ward
gegeven, 'tzij dat d. heraldicus in d. stamboom
wapen, dat juist daar ter plaatse staan
moest, niet kende, 'tzij, als 't een ledig yak
in een schild was, dat degeen, wien 't wapen
behoorde, aanspraak maakte op een land, dat
14 nog niet bezat.
Tabor. Een berg in Palaestina, die zich v.
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d. meeste andere bergen aldaar onderscheidt
door zijn gelsoleerde ligging on door zijn houtgewas langs d. hellingen. Hij is bijna 600 M.
hoog on ligt in een vlakte twee uur ten
Z. v. Nazareth, in Galilea. Op d. top heeft men
een heerlijk vergezicht en vindt men eenige
bouwvallen uit d. tijd der Kruistochten. In d.
btjbelsche geschiedenis is d. vlakte a. d. voet
v. d. Tabor bekend door d. veldslag tuss.
Barak en Sisera (Richt. IV: 6 volg.); 't was
ook daar, dat in Mei 1799 d. Franschen onder
generaal Kleber tegen 't Engelsch-Turksche
lager streden. Een overlevering verhaalt, dat
doze berg 't tooneel zou zijn geweest v. Jezus'
verheerlijking (Matth. XVII). — Er is nog een
berg Tabor, nl. in Bohemen, waar d. beroemde
Ziska in 1419 zich heeft gelegerd; voorts een
vesting v. denzelfden naam, 20 mijlen ten Z.-0.
v. Praag, a. d. Lusinits gelegen, door Ziska
gosticht en thans 5300 inw. tellende, waarnaar
d. liussieten ook Taborieten werden genoemd.
Taborieten, Zie Hussieten.
Tabris of Tebris, ook Tauris geheeten,
is d. hoofdstad der Perzische pro v. Azerbeidsjan, in een vruchtbare vlakte ter hoogte
v. 1350 M. boven d. zee gelegen, a. d. Adsjirivier, oostwaarts v. 't Oeroemiahmeer. 't Is
een voorname handelsplaats, met tal v.
karavansera's, rijke bazars, veel industrie
(vooral v. zijde en wol), fraaie moskeeen en
ook Grieksch-Armenische kerken, een ouden
burcht, een aanzienitjk tuighuis met btjbehoorende vestingwerken en omstr. 180 000 inw.
(vroeger nog veel meer). In d. omtrek liggen
schoone tuinen, vermaard om hun kostelijke
vruchten. — In 't laatst der 8e eeuw gesticht,
was Tabris in d. 13e eeuw d. schitterende
residentie v. d. Mongolenkhan Hoealagae en
in d. 16e die der Sodden, onder wier hoerschappij d. stad een half millioen inw. telde.
In 1605 behaalden in haar nabijheid d. Person
een overwinning op d. Turken en in 1725 ward
zij door laatstgenoemden veroverd; in 1827
kwam er een vrede tot stand tuss. Rusland
on Perzie, waarbij eerstgenoemde staat met
't khanaat Eriwan vergroot ward. In 1854 word
Tabris door een hevige aardbeving geteisterd.
Tabuda, een rivier of riviermond, waarvan Ptolemaeus op twee plaatsen melding
maakt. Uit d. samenhang op d. eene schijnt
to blijken, dat hij er d. Schelde door verstaat,
althans dat gedeelte dier rivier, 'twelk in
een charter v. 1296 „Taleboits einde" beet,
misschien 'tzelfde als 't „Palevoetsheide",
waarvan Melis Stoke spreekt, a. 't westeltjke
uiteinde v. 't eiland Schouwen.
Tabula is 't Lat. woord voor plank, tafel,
vooral ook voor schrtjftafel. 't Meervoud,
tabulae, beteekent geschriften, oorkonden.
—TabulaPeutingerian ,
een belangrijke kaart
uit d. Oudheid, in 't bezit v. en genoemd naar
d. Augsburgsche familie Peutinger (zie Peutinger). — Tabula Pythagorica, een tafel v.
vermenigvuldiging met d. producten v. alle
geheele getallen beneden 10, zoo geheeten naar
d. Griekschen wijsgeer Pythagoras. -- Tabula
rasa, een geschaafde, glad gemaakte wastafel; een nog onbeschreven blad. — Tabula
votiva, een gelofte-tafel, waarop men oudtijds
d. aard v. een geschenk (votief), a. eon tempel
of kerk gedaan, neerschreef. — Tabulaat, een
planken bodem, inzonderheid een planken gang
in een klooster.
Tabulatuur of Tabulatura (v. 't Lat.
tabula, tafel) is in d. geschiedenis der toonkunst d. naam der wijze, waarop een muziekstuk ward geschreven vOOr d. uitvinding v.
't notenstelsel. Men bediende zich daartoe v.
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letters, met of zonder bijgevoegde ltjnen of
andere teekens ter aanwijzing v. 't octaaf,
waartoe d. letter behoorde. Sommige benamingen zijn nog uit dat tabulatuur-stelsel in
gebruik gebleven, bijv. Groot octaaf (C, D
enz.), Klein octaaf (c, d enz.), Eens gestreepte
(c, d enz.), Tweemaal gestreepte (c, d enz.).
Tacca (pIETRo), een Italiaansch beeldhouwer uit 't begin der 17e eeuw, werkzaarn
a. 't hof v. d. kunstlievende Medicis te Florence. Hij vervaardigde verscheidene vorstelijke standbeelden en uverl. in 1640.
Tacchini (PIETRO), een sterrenkundige, geb.
21 Mrt 1838 te Modena, werd achtereenvolgens
directeur v. d. sterrenwach t te Modena (1859),
Palermo en Rome. Hij richtte in 1871 met
Secchi 't Ital. Spectroscopisch Genootschap op.
Tace (imperatiefvorm v. 't Lat. werkwoord tacere, zwijgen), zwijg, stil! — Tacet,
muziekterm voor hij, zij of het zwijgt; een
aanwijzing, dat d. eene parttj bij een muziekuitvoering moet zwijgen, terwijl d. anderen
zingen of spelen.
Tachygraphie (v. tax6;, snel, en y,.,',,(pEtv,
schrijven) beteekent snelschrijfkunst en is 't
oudste stelsel v. stenographie ; 't is een
Grieksch stelsel, door Xenophon outworpen
en door Cicero op d. Latijnsche taal toegepast, w elks teekens v. verkorting naar Tiro
(een vrijgelaten slaaf en secretaris v. Cicero)
notae tironianae genoemd werden. (Verge]. 't
art. Stenographie).
Tacitus (cAJus CORNELIUS), eon beroemd
Romeinsch geschiedschaver uit d. eerste
eeuw onzer Christelijke jaartelling. Men meent,
dat hij to Interamna, in Umbrie, 't tegenwoordige Terni, omstr. 54 n. Chr. geb. werd. Under
Domitianus werd hij praetor; hij verliet onder
d. regeering v. dit monster voor eenigen tijd
Rome, maar keerde na diens vermoording
terug. Keizer Nerva beloonde zijn verdiensten
met 't consulaat in 't jaar 97, wat voor TACITUS
te eervoller was, omdat hij tot opvolger v.
d. grooton Virginius Rufus benoemd werd.
Onder Nerva en Trajanus genoot hij d. achting
v. d. aanzienlijkste mannen v. zijn tijd. Met
d. jongeren Plinius leefde hij in d. nauwste
vriendschap en beiden werden voor d. grootste mannen hunner eeuw gehouden. Als pleitbezorger behandelde hij d. gewichtigste rechtszaken en was hij d. beroemdste redenaar. Oak
in zijn huiselijken kring was hij zeer gelukkig.
Zijn echtgenoot, d. dochter v. Cnejus Julius
Agricola, was een der deugdzaamste vrouwen
v. Rome en schonk hem een zoon. TACITUS
verwierf door zijn geschiedkundige werken
een onsterfelijken roam; vier daar van zijn tot
ons gekomen. 't Eerste heat „Annales" (jaarboeken), bevattende d. gewichtigste gebeurtenisBen v. d. dood v. keizer Augustus tot Nero's
zelfmoord, eon tijdvak dus v. 54 jaar; doch veel
hiervan is, helaas, verloren geraakt. Een ander
werk heeft tot titel „Historian" („Historiarum
libri"), doch ook dit heeft d. tijd niet verschoond, daar er v. d. oorspronkelijke 14 boeken
slechts nog 4 boeken geheel en 't 5e gedeelteltjk over ztjn. 't Begint met 't jaar 69 onzer
tijdrekening en eindigt met 't jaar 71; 't bevat
dus slechts een tijdvak v. 2 jaren, doch men
kan hieruit omtr. zijn belangrtjkheid in oarspronkelijken toestand een besluit trekken.
't Derde werk, een onschatbaar boekje, handelt
over 't land en d. volken v. Germania („De
situ, moribus et populis Germaniae") ; terwijl
't vierde een levensbeschrijving v. zijn schoonvader, Cn. Julius Agricola, be vat. Al daze werken v. TACITUS worden voor meesterstukken
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gehouden. Zijn stijl is levendig, bondig en
krachtig, doch soms door al to groote gedrongenheid (blister; ook schijnt hij wel eens jacht
to maken op scherpte v. uitdrukking. In d.
keus on schikking der voorvallen erkent men
bij TACITUS d. veelomvattenden geest en 't
scheppende talent v. een groot kunstenaar,
die in d. ruwe verwarring orde on eenheid
weet to brengen, d. teekening der personen
on omstandigheden getuigt v. een diepen blik
on groote kracht v. beoordeeling en d. schrijver
staat altijd in verheven rust boven 't woelige
tooneel v. menscheltjke verdorvenheid, dat hij
beschrijft. Zijn werk over Germania houden
sommigen voor een satyre op d. zeden der
Romeinen v. zijn eeuw, terwijl 't ]even v.
Agricola voor een volmaakt voorbeeld v.
levensbeschrijving gehouden wordt.
Nog worden hem door eenigen twee dialogen
toegeschreven, nl. „De Oratoribus" en „De
causis corruptae Eloquentiae", doch anderen
meenen, dat d. jongere Plinius of Quinctilianus
d. schrijver daarvan zou zijn. Onze geschiedschrijver Hooft was zoozeer met TACITUS
ingenomen, dat hij diens werken 52 maal
gelezen heeft, ze toen vertaalde en zijn stiji
tot navolging koos. d. Juiste tijd v. TACITUS'
overlijden is , bij gebrek a. d. noodige berichten,
moeielijk to bepalan.
Tacitus (MARCUS CLAUDIUS), na d. dood V.
Aurelianus in 't jaar 275 onzer tijdrekening
tot keizer v. Rome verkozen, nam, ofschoon
reeds 7:5 jaren oud, 't bestuur des rijks op aandrang zijner vrienden in handen, begon met d.
saamgezworenen tegen d. voormaligen keizer
on zijn moordenaars streng to stratton, bevestigde d. senaat in zijn gezag, was gematigd
on spaarzaam in alles, maakte veel work v.
d. geleerden on voornamelijk v. d. werken v.
d. geschiedschrtiver TACITUS, stichtte een
tempel voor d. vergode keizers, trok tegen
d. Gothen en Scythen in AziP op on werd
in Apr. 276, na een regeering v. slechts 6
maanden, to Tyana, in Klein-Azie, door soldaten om 't leven gebracht. 'tZelfde lot trof
drie maanden later zijn broader en opvolger
Florianus, na wien Probus d. troon besteeg.
Tacna, een voormalig departement v. d.
Zuid-Arnerikaanschen vrijstaat Peru, NJ d.
oorlog v. 1884 a. Chili afgestaan, a. welk land
't tot 1893 bleef. 't Is grootendeels vruchtbaar en heeft een oppervl. v. 409 vk. mtjlen
en 31 500 inw. (1892). d. Hoofdstad, San Pedro
de Tacna, in een bekoorlijke vlakte, heeft een
fraaie hoofdkerk, een hospitaal en 15 000 inw.
on is met Arica door een spoorweg verbonden.
Tacunga of Llactacunga, een stad
in d. Zuid-Amerikaanschen vrijstaat Ecuador,
d. hoofdstad v. d. prov. Leon, met een buskruitfabriek on 15 000 inw.
Tadama (REINTER WILLEM), een Nederl.
geschiedkundige. 20 Nov. 1810 to Amsterdam
geb. en 22 Mei 1860 to Zutphen, waar hij kantonrechter, lid v. d. gemeenteraad en lid v.
d. Pray. Staten v. Gelderland was, over]. Hij
schreef o. a. „ Willem, graaf v. d. Berg en
zijn tijdgenooten" (1846), „d. Waarheid aangaande Ludolf v. d. Berg" (1847), „G eschiedenis der stad Zutphen v. d. vroegste tijden tot
1795" (1856), „Geschiedenis v. 't veemgericht
en v. 't latere Duitsche rijkskamergericht in
hunne betrekking tot Nederland", alsmede
verschill. opstellen in Ntjhoff's Bijdragen" e. a.
tijdschriften. Zie over hem d. Hand. d. Maatsch.
v. Nederl. Letterk. 1860.
Tadema (LAURENS ALMA), eon Nederl.
schilder, 8 Jan. 1836 to Dronrijp geb., ontving
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zijn opleiding v. Leys to Brussel en vestigde
zich to London, waar htj vele medailles behaalde en zich 't lidmaatechap v. verschill.
genootschappen verwierf. Hij schildert vooral
historische tafereelen en portretten, o. a. „d.
Kamerdienaar v. Sesostris", ,.d. Wacht der
treurenden bij d. mummien", „Een Romeinsch
keizer", „'t Atelier v. d. beeldhouwer", „d.
Koopman in schilderUen", „Een audientie btj
Agrippa", „WUnoogstfeest in 't Oude Rome",
„Romeinsche tuin", „Nero", „Sappho", „Cleopatra" on „Een voorlezing uit Homerus".
TADEMA was eerst (vOOr 1869) gehuwd met
Pauline Gressin-Dumoulin, vervolgens met
Laura Theresa Epps.
Tadirs is d. naam eener soort v. Boeddhistische monniken, die langs d. huizen
loopen bedelen onder 't maken v. allerlei
lichaamsbewegingen en bij 't slaan v. bekkens
of trommels d. daden en incarnation v. Visjnoe
bezingen.
Tael of Tail (Eng.) is een rekenpenning
en een gewicht der Chineezen. Als rekenpenning heeft hU een waarde v. ongev. 3,5 gulden
Nederl. d. Tail of Jiang als gewicht weegt
37,8 G. 16 tael maken een Chineesch pond
(Ketti) uit. Ook in Japan rekent men met d.
tail en deze heeft d. waarde v. 1,71 gulden
Nederl. Ook komt d. tael als gewicht in verscheidene streken v. Oost-India voor.
Taenia, Zie Ingewandswormen en Lintworm.
Tafelbaai (Eng. Table-Bay), d. voorn. baai
a. d. Kaap d. Goode Hoop, op bijna 34° Z.-Br.
Ztj is a. d. westzUde v. d. kaap omringd door
el. Tafelberg, die haar beschermt tegen d.
zuidoostenwinden. d. Omtrek is ongev. 4
mijlen, d. ingang bijna 2 mijlen breed. VOOr
deze baai liggen d. Zeehonden• ea d. Robbeneilanden. Gedurende eon deel v. 't jaar is d.
Tafelbaai onveilig; d. schepen kiezen dan
Simon baai tot ligplaats.
Tafelberg (Eng. Table-Mountain), een 1165
M. hooge berg in Zuid-Afrika, Kaapkolonie,
onmiddellijk achter d. Tafelbaai gelegen. Hij
ontleent zijn naam a. zijn afgeplatte kruin en
vertoont zich vaak overdekt met een witte
of grijze wolk, 't „tafellaken" genoemd. — Ook
elders komen afgeplatte, plateauvormige bergen v. dozen naam voor.
Tafeldans en tafelklopperij, Zie 't art.
Spiritisme.

Tafilet, d. grootste oase in 't keizerrijk
Marokko, t. Z. v. d. Grooten Atlas gelegen,
met een oppervl. v. 25 vk. mijlen en een bevolking v. circa 100 000 inw. (Berbers en Arabieren), die in omstr. 150 dorpen verspreid
wonen. Er worden vooral veel dadels geoogst
en uitgevoerd.
Tagal of Tegal, residentie op 't eiland
Java, t. N. begrensd door d. Javaansche zee,
t. 0. door d. residentie Pekalongan, t. Z. door
die v. Banjoemaas en t. W. door dezelfde en
die v. Cheribon. ZU beslaat een oppervl. v. 69 vk.
mijlen en telt bijna een millioen inw. of 15 000
op d. vk. mtg. Men vindt binnen deze residentie a. d. westzUde een gebergte, waaruit vele
riviertjes ontspringen, en t. Z. d. vuurspuwenden berg Gedeh of Slamat, die ongev. 3400 M.
hoog is. d. Voorn. rivieren zijn d. Losarie,
d. Sawoedjodjar, d. Gangsa, d. Moerabaya, d.
Pelawangan en d. Pemalang. d. Hoofdvoortbrengselen zijn rest, djagong(Turksch koorn),
tabak, koffie, hout en vele vruchten. Men
vindt er een groote menigte buffels.— Tagal,
d. hoofdplaats, is een kleine oude stad, met
9000 inw., een vrtj goede haven en belangrUke
industrie (roodververij v. kleedjes).
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Taganrog, een versterkte havenstad in
't Russ. gouv. Jekaterinoslaw, in een vruchtbare streok op een hoog voorgebergte a. d.
zee v. Azov gelegen. Men heeft er elf kerken,
een synagoge, een gedenkteeken v. d. bier
gestorven keizer Alexander I, een keizerltjk
slot, levendigen handel en vischvangst on
56 000 inw. (onder wie veel Armeniers en
Joden). d. Ruime haven is ondiep en gevaar10k wegens haar zandbanken. d. Uitvoer bestaat hoofdzakelijk uit graan, wol, talk, lijnzaad en boter.
Taglian2entO, een rivier in 't N.-O. v.
Italie, die haar oorsprong in d. Karinthische
Alpen heeft en haar loop tot 't gebied v. Venetie bepaalt, waarop zij zich in d. Adriatische
zee werpt. Van Lusitano af is zij bevaarbaar.
16 Mrt 1797 had hier een gevecht plaats tuss.
d. Franschen onder Bonaparte en d. Oostenrijkers onder hun aartshertog Karel, waarbij
d. laatsten gedwongen werden tot 't verder
voortzetten v. hun terugtocht naar d. Isonzo.
Nog is d. Tagliamento bekend door 't gevecht
der achterhoede v. d. aartshertog Karel tegen
d. voorhoede der v. Caldiero af vervolgende
Franschen onder Massena op 12 Nov. 1808.
Taglioni, een beroemde familie v. dansers
en danseressen. 't Werkelijke hoofd dozer
familie was CARLO TAGLIONI, die zich als balletdanser on choregraaf in Italie naam had
gemaakt. Aan dozen Carlo was 't, dat door
't Fransche gouvernement in 1799 't bijeenbrengen v. een Ital. operagezelschap word
opgedragen, dat in 't toenmaals bestaande
ThOatre 01 ympique in d. rue de la Victoire
to ParUs zijn voorstellingen gaf. — Van d.
dansenden tak der familie maakten vooral
FILIPPO on SALVATORE TAGLIONE ZiCh beroemd;
maar d. beroemdste v. allen was MARIA
TAGLIONI, dochter v. Filippo en zuster v. Paolo,
die in 1804 to Stockholm word gob. on eenige
jaren geleden als Gravin Gilbert des Voisins
overl.
Maria Taglioni debuteerde in 1822 in 't keizerlUk theater to Weenen in een ballet, getiteld: „Ontvangst eener jonge nimf a. 't hof v.
Terpsichore". 't Succes was buitengewoon.
Niet alleen danste zij d. passen, die haar wader
haar had geleerd, maar zij bedacht ook nieuwe,
welke met luide toejuichingen ontvangen
werden. Na v. 1822 tot '26 geheel Europa doorgereisd to hebben, verbond zU zich a. d. opera
to ParUs, waar zij d. algemeene geestdrift
opwekte on spoedig d. gunstelinge v. 't publiek
ward. Reeds op d. avond der eerste voorstelling dongen velen naar d. gunst a. haar voorgesteld to worden, onder wie ook Thiers, destUds eenvoudig advocaat en journalist. ZU
bleef ton jaren a. d. opera on gedurende al
dien tijd volgde d. eene triumf d. anderen op.
't Zedig en bescheiden gedrag en d. ingetogen
levenswijze v. signorina Taglioni omgaven
haar als 't ware met een aureool en deden d.
bewondering voor haar nog toenemen. Een
jongeling uit een aanzienitjk geslacht, graaf
Gilbert des Voisins, bood haar zijn hand en
in 1832 trad zij met hem in d. echt. Dit huwelijk was evenwel niet gelukkig en word
weldra door een scheiding govolgd. In 1837
verliet zU ParUs on hervatte zU haar rondreis
door Europa. In 1844 maakte zij nog een kortstondige verschtjning in d. opera to Parijs,
waar zij opnieuw met luiden bUval ward begroet, on zU nam toen voor good afscheid v.
't tooneel, om zich in haar prachtige villa
bij 't moor Como terug to trekken.
Haar broader PAOLO, in 1808 to Weenen gob.,
was niet alleen een goad danser, maar ook
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een kundig choregraaf en zeer verdienstelijk
balletmeester. Tot zijn beroemdste leerlingen
behoort zijn dochter MARIA, die onlangs overleed. In 1833 to Berlijn gob., debuteerde zij in
1847 to Londen, waar zij grooten bijval
inoogstte, evenals dit in steeds toenemende
mate 't geval was in d. andere hoofdsteden v.
Europa, welke zij achtereenvolgens bezocht.
Toen zij met vorst Windischgriitz in 't huwelijk trad, verliet zij 't tooneel. Te haren
opzichte bestaat er een misverstand — merkt
Pougin op — wtjl zij d. dochter v. d. beroeinde Maria Taglioni wordt genoemd, terwijl zij slechts haar nicht was. Zij overl. 27
Aug. 1892 op haar landgoed Aigen in NederOostenrtjk.
Er is nog eon andere Taglioni geweest, welke
evenmin v. talent ontbloot was, maar d. berichten omtrent haar zijn zeer vorward, wijl
d. nieuwsbladen haar dikwijls met d. beroemde
Maria verwisselden, die met graaf Gilbert des
Voisins is gehuwd geweest.
Tagri's, ook Tfvri's geheeten, zijn in d. leer
v. 't Boeddhisme 32 goede geesten, geplaatst
onder 't bevel v. hun opperhoofd Chermoesa.
Hun leeftijd of djoega bestaat tut 500 jaren,
doch ieder dozer jaren heeft 360 dagen, elke
v. 50 zonnejaren, zoodat d. Tagri's 9 millioen
onzer jaren leven. 'Leer zonderling zijn d. verhalen omtront d. wijze, waarop door hun voortplanting 't getal 32 steeds wordt volgehouden;
die voortplanting geschiedt op een meer of
minder zinnelijke wijze naar gelang zij zelven
hooger of lager staan. De 't meest geesteltjken
ander hen brengen kroost voort zelfs door
een vriendelijken lath, d. lageren door een
kus enz.
Tahiti, Zie Gezelschapseilanden.
Taikoen of Sjoogoen was d. titel v. d.
voormaligen Kubo of keizer v. Japan. Thans
echter is die waardigheid afgeschaft. Vergel.
't art. Japan.
Tail, Zie Tael.
Taille (v. 't Fransche tailler, snijden) beteekent vooreerst snede v. eon kleed; vervolgens d. vorm of figuur v. 't menschelijk lichaam,
inzonderheid v. 't bovenitjf; voorts in 't kaartspel 't afnemen of keeren der kaarten en in
't muntwezen d. verdeeling v. eon mark goud
of zilver in eon zekere hoeveelheid gelijke
stukken. Eindelijk was taille in vroegere tijden
een regelmatige directs belasting op 't vermogen of inkomen der burgers, die vooral in
d. 18e eeuw zwaar op d. niet-bevoorrechte
standen drukte. Men had eon taille, industrielle,
belasting op d. nijverheid, een taille personelle
of hoofdgeld, een ladle reelle on een ladle double.
Taimyr, eon schiereiland a. d. noordkust
v. SiberiO, tuns. d. mond v. d. Jenissel en d.
benedenloop v. d. Chatangas. door d. Taimirrivier in een grooter oostelijk en een kleiner
westeltjk schiereiland verdeeld. 't Byrrangagebergte verheft zich ter hoogto v. 800 M.
in noordoostelijke richting. Land bestaat
onkel uit toendra's, die gedurende d. langen
winter bevroren zijn, maar zelden door d.
Samojeden bezocht worden.
Taine (HIPPOLYTE ADOLPHE), een beroemd
Fransch letterkundige on geschiedschrtjver,
gob. 21 Apr. 1828 to Vouziers, in d. Ardennen,
en overl. 5 Mrt 1893 to Parijs. Na zijn opleiding
a. 't „Coll6ge-Bourbon" en a. d. „Ecole norrnale"
v. laatstgenoemde stad ontvangen to hebben,
was hij achtereenvolgens a. versch. inrichtingen v. onderwijs verbonden, o. a. to
Nevers, to Poitiers on to Besancon. In 1865
ward hij door bemiddeling v. Napoleon III
tot hoogl. in d. geschiedenis on kunstgeschie-
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denis a. d. „Ecole des beaux arts" benoemd
en in 1878 werd hij als lid in d. Fransche
academie opgenomen. Tot zijn voorn. werken
behooren: „Essai sur les Fables de Lafontaine"
(1853)Essai sur Tite-Live" (1854), „Histoire
de la li'tterature anglaise" (1864), „Voyage aux
eaux des Pyrenees" (1855), „Les philosophies
classiques du XIX siecle" (1856), „Essays de
critique et d'histoire" (1857), „Nouveaux
Essays" (1866), „Voyage on Italie" (1866),
„Philosophic de l'art on Italie" (1866), „Dans
les Pays-Bas" (1868), „En Greco" (1869), „Les
origines de la France contemporaine" (1877—'82)
en „Le gouvernement re volutionaire" (1885),
alle bij herhaling herdrukt.
Tai-Wan-Foe, d. hoofdstad v. 't oil.
Formosa, op d. zuidwestkust gelegen, met
een voor Europeesche schepen geopende haven
on 70 000 inw.
Tajani (DiEGO), een Italiaansch staatsman,
in 1825 in d. prov. Palermo gob., nam in 1858
e. v. jaren levendig deel a. d. strijd voor d.
nationals onafhankelijkheid on was na 1860
een tijdlang afgevaardigde naar d. Tweeds
Kamer v. Itali6. In 1885—'87 was hij minister
v. Justitie en Eeredienst, in welke betrekking
hij vooral veel her vormingen in d. rechtspleging invoerde.
Tajo, Zie Taag.
Takel. Een takel of takeltuig bestaat uit
eenige losse en vaste katrolschtj yen, door middel v. eon touw vereenigd. Een of meer
schijven, beweegbaar om dezelfde spil, vormen
een katrol. Een vaste en een losse katrol,
verbonden door een touw, vormen eon gewonen takel. d. Vaste katrol wordt, met
behulp v. eon strop, a. een balk vastgemaakt;
d. losse katrol is bestemd om d. last to dragon.
Als d. beide katrollen evenveel schijven tellen,
is 't touw op d. vaste katrol opgestoken on
regelmatig over d. opvolgende sch tj yen geschoren.
Heeft d. vaste katrol een
schijf meer dan d. beweegbare, dan moot 't touw op d.
losse katrol zijn opgestoken.
Als d. takel bestemd is om
zware lasten op to hijschen,
dan is 't v. belang voor d.
krachtuitoefening v. d. workman, dat d. loopende part v.
boven naar beneden loopt.
Zal d. takel dienen om eon
last langs d. grond voort to
schuiven, dan is 't onverschillig, hoe 't vrije eind loopt,
on is 't in 't voordeel v. d.
workman d. last to bevestigen a. d. katrol met 't grootste
aantal schijven. d. Uitgeoefende kracht is gelijk a. d.
last, gedeeld door 't aantal
koorden, waaraan d. last
hangt. Daarbij blijft d. wrtlving v. d. schijven op d. spillen en d. stramheid der tou1
wen buiten rekening. Meer
dan vier schijven in ieder
blok is zeldzaam; gedeelteltjk
omdat dan d. kracht to veal
uit 't midden komt to werken; gedeeltelijk ook omdat 3 1 4
d. wrtjving zoo belangrijk
wordt, dat daardoor 't voordeel
v. 't grooter aantal schijven grootendeels verloren gaat. In een enkel geval heeft men
wel eons tot tien schijven in ieder blok, hij
't zoogen. Gin v. Matitijsen, dat wel eons tot
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't inzetten der masten v. d. schepen, tot 't
opslepen v. schepen op d. helling en dergelUk
zwaar work meer gebezigd wordt. d. Benaming On is gebruikeltjk voor zeer zware
takels; lichte takels geeft men d. naam talies.
Tot sommige diensten worden w el eens een
btjzondere soort v. takels, Spaansche takels
genaamd, gebezigd. In d. fig., zie vorige blz.,
is zulk een takel voorgesteld. HU bestaat uit
een vaste en twee beweegbare katrollen, die
door twee touwen verbonden zUn. d. Uitgeoefende kracht bedraagt slechts een zevende
v. d. a. d. onderste katrol opgehangen last.
d. Spanning v. elk der touwen is in d. flguur
aangegeven ; daaruit blUkt, dat d. last evenwicht maakt met 't zevenvoud der kracht, die
d. workman a. 't vrlje einde uitoefent. Als d.
last to groot is om, met d. beschikbare kracht,
met behulp v. een enkelen takel verplaatst
to worden, kan men op 't loopende einde v.
d. takel een der katrollen v. een tweeden takel
en d. andere a. een balk omlaag vastmaken.
Doch men moot altijd in 't oog houden, dat,
hoe minder kracht vereischt wordt, des to
langzamer d. verplaatsing gaat.
Taktiek, Zie Strategie.
Talc van Poortvliet (J. P. a.), een verdienstelUk en talentvol Nederl. staatsman, in
1889 in d. prov. Zeeland geb. Hij studeerde en
promoveerde to Leiden in d. rechten en word
in 1865 tot commies-griffier der Tweede Kamer
v. d. Staten-Generaal benoemd, welke betrekking hij vljf jaar lang bekleedde. Van 1870—'77
was hU afgevaardigde naar diezelfde Kamer
voor 't district Middelburg on behartigde hU
als zoodanig bovenal d. belangen v. Nederlands handel, scheepvaart en ntjverheid. In
1877 in 't ministerie Kappeyne met d. portefeuille v. waterstaat, handel en nUverheid
belast, ontwierp TAK d. aanleg v. nieuwe
spoorwegen en kanalen (water weg v. Amsterdam door 't Gooi en d. Geldersche vallei
naar d. Rijn), alsrnede d. instelling v. een
postspaarbank, die later onder zijn opvolger
word ingevoerd. Toen echter zUn kanalenwet
in 1879 door d. Tweede Kamer werd verworpen, trad d. beginselvaste minister af.
Weldra zag htj zich door d. kiezers v. Amsterdam ten tweeden male naar d. Kamer
afgevaardigd, terwijl hij in 1891 word uitgenoodigd om in 't kabinet Tienhoven andermaal
een ministerieele portefeuille to aanvaarden,
thans voor Binnenl. Zaken. TAR nam die uitnoodiging aan en ontwierp toen een nieuwe
kieswet, die echter na d. aanneming door d.
Tweede Kamer v. 't amendement-De Meijier
(inhoudende, dat hoofden v. gezinnen geen
kiesrecht zouden hebben, wanneer zij niet
minstens twee kamers bewoonden) door hem
word ingetrokken (Mrt 1894), waarna htj tevens
Ain portefeuille nederlegde.
Tal (rostAs), een Nederl. taalkundige en
godgeleerde, gob. 16 Juli 1847 to Amsterdam,
a. walks athenaeum htj zUn opleiding ontving. Later studeerde hU nog a. d. hoogescholen v. Leiden en Utrecht in d. letteren;
word vervolgens rabbijn to Amsterdam en
in 1881 opperrabbUn to Arnhem. Verschill.
geschriften zagen v. zijn hand 't licht o. a.
Prof. Oort en d. Talmoed" (1880) en „Een
ilik in Talmoed en Evangelic" (1881).
Talaar, een lang, tot d. hielen neerhangend, mantelachtig kleed, zooals gewoonlUk vorsten en priesters in 't Oosten dragon.
Talapoinen is d. naam v. zekere Boeddbistische monniken in Achter-India. Zij leven
ten deele als kluizenaars in bosschen, ten
deele bUeen in kloosters, zijn gesplitst in
-
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onderscheidene orden en rangen, leggen zich
toe op d. kennis der heilige boeken en hebben
't toezicht over d. pagoden. Hun levenswUs
is naar 't uiterlijk gestreng, doch overigens
niet altijd onberispelijk.
Talavera, de la Reyna, een stad met
ongev. 10 000 inw. in d. Spaansche prov. Toledo,
a. d. Taag, waarover bier een lange brug v.
25 bogen voert. Men vervaardigt er vooral
aardewerkwaren. Ztj is 't oud-Romeinsche
Caesarobriga. In Juli 1809 versloeg hier 'W ellington d. Franschen onder koning Joseph
Bonaparte.
Talbot (JoHN), een beroemd Engelsch
krUgsman uit d. 15e eeuw, omstr. 1873 to
Blechmore, in 't graafs. Shrop, geb. HU stamde
uit een Noordsch geslacht, kwam in 1410 in
't parlement en toonde zich hier een tegenstander v. 't geslacht Lancaster, weshalve hU
btj d. aanvaarding der regeering v. Hendrik V
in 1413 in d. Tower geworpen werd. Spoedig
daarna in vrijheid gesteld, benoemde d. koning
hem tot stedehouder in Ierland, waar hij 't
oproer wist to dempen. In 1417 volgde htj
Hendrik V n. Frankrtjk on ook daar onderscheidde hij zich door mood en beleid. Hij nam
a. d. meeste ondernemingen deel en leidde na
d. dood v. d. graaf v. Salisbury 't beleg v.
Orleans, dat eindelijk door d. maagd v. Orleans
ontzet word. Na d. talrUke nederlagen, die d.
Engelsche wapenen moesten ondervinden,
kreeg TALBOT 't opperbevel on herstelde htj
d. krigskans. In 1433 veroverde htj tal v. vestingen in Normandin; hij nam in 1435 s. Denis
en sloeg d. Franschen in 1436 volkomen b3/4,
Rouaan. Ook in 1437 behaalde hU nog eenige
voordeelen, doch gebrek a. troepen on a. ondersteuning uit Engeland dwong hem ertoe zUn
veroveringen weer at to staan en zich tot
verdediging to bepalen. In 1442 verhief Hendrik VI hem tot graaf v. Shrewsbury in
Engeland en in 1446 tot graaf v. Waterford
en Wexford in Ierland. In weerwil v. al zUn
pogingen moest hU in 1449 bij Rouaan 't
onderspit delven on zich als glizelaar stollen
voor d. nakoming der capitulatie. In 't volgend
jaar herkreeg hij zijn vrijheid en daarop maakte
hij een reis n. Rome. Na zijn terugkomst
kreeg hij 't opperbevel in Guyenne, welke
provincie d. Fransche koning Karel VII bezet
had. RU kwam in Oct. 1452 met een corps v.
4000 man on nam in een oogenbik verschill.
belangrUke steden, waaronder Bordeaux, waar
hij zijn hoofdkwartier vestigde. lntusschen
brachten d. Franschen sedert 13 Juli 1453
Chalillon de Perigord in 't nauw on hij zag
zich ertoe verplicht met zijn zoon, die hem
5000 man versterking gebracht had, tot hulp v.
die plaats op to ruk ken. Na tal v. hevige gevechten moest htj hier voor d. Fransche overmacht zwichten en hij stierf 20 Juli 1453.a.
zijn aware wonden. Zijn zoon onderging hetzelfde lot. Bij zijn vijanden even hoog geacht
als bij zUn landgenooten, droeg hU d. bjjnaam
„Achilles v. Engeland". Eenige jaren later
word zijn stoffelijk overschot n, Engeland
overgebracht.
Talca, een vruchtbare on good bebouwde
prov. v. d. Zuid-Amerikaanschen vrUstaat
Chili, tuns. d. Rio Mataquito en d. Rio Mamie,
d. Grooten Oceaan en d. Cordillera's gelegen,
met een oppervl. v. 172 vk. mijlen en 153 000 inw.
d. Hoofdstad, Talca of San Augustin. de Talca,
a. d. Rio Clara, heeft zes fraaie kerken (waaronder een kathedraal) en 25 000 inw.
Talent (Talanton), een Grieksch woord,
dat eigenlijk 't werktuig beteekent, waarmee
gewogen werd, doch tevens gebruikt werd
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zoowel voor 't gewicht als voor een zekere
geldswaarde, geltjk staande met een bepaald
gewicht. 't Attische talent bevatte 60 mina
en was bij verschill volksstammen en op
verschill. tijden v. verschill. waarden; in
Athene's bloeitijd vertegenwoordigde 't een
waarde v. circa 2500 gulden. Zie verder 't
art. Mina.
Taliereep, Zie Touw.
Taling, Zie Eend.
Talis, 't Lat. woord voor zoodanig, zulk
een. — Taliter qualiter, spreekw. voor zoo zoo,
middelmatig, eenigermate.
Talisman is 'tzelfde als amulet. Zie
Amulet.
Talita is een ster v. d. 3e grootte in
't sterrenbeeld d. Grooten Beer, door Bayer
met c aangeduid. Rechte klimming: 132° 3'.
Noorder declinatie : 48° 40'.
Talk is een mineraal, waarvan twee varieteiten bestaan, talk in engeren zin en steatiet
of speksteen (zie aldaar). Talk in engeren zin
kristalliseert waarschijnlijk rhombisch, maar
misschien ook monoklien; d. kristallen zijn
tot nu toe zelden waargenomen en lieten geen
nauwkeurige determinate toe; gewoonitjk
konit 't voor in amorphe massa's. 't Is zeer
zacht, heeft 't soort. gew. 2,69 a 2,80 en is
kleurloos, groenachtig wit, groen, groenachtig
grauw, geelachtig wit of geelachtig grauw;
dunne blaadjes zijn doorzichtig en doen zien,
dat talk optisch tweeassig is. 't Is een water
bevattend magnesiumsilicaat, dat soms wat
ijzer of aluminium bevat. 't Komt o. a. voor
in Tirol, Stiermarken, Zwitserland, Zweden
en Siberia. Zijn groote zachtheid maken
't zeer geschikt om machines te smeren en
bovendien wordt 't gebruikt om blanketsel
te maken.
Tallart (CAMILLE, graaf d.), hertog v.
Hostun en maarschalk v. Frankrijk, werd in
1652 uit een oud geslacht in Dauphine geb.
Hij streed onder Conde in 1672 en 1673 in
Holland en onder Turenne in d. Elzas, waar
hU d. veldtochten v. 1674 en 1675 bijwoonde.
Zijn benoemingen tot brigadier in 1677 en tot
marechal-de-camp in 1678 waren een belooning
voor d. beleidvolle en moedige ten uitvoerbrenging v. bijzondere orders. In 1690 deed hij
een stouten tocht over d. bevroren Rijn, om
d. Rtjngouw te brandschatten. Bij Ebersburg
werd hij in 1691 door een musketschot gewond
en twee jaar later werd hij tot luitenantgeneraal bevorderd. Na d. vrede v. Rijswijk
zond Lodewijk XIV hem als buitengewoon
gezant n. Londen, om deel te nemen a. d. onderhandelingen over d. verdeeling der Spaansche
monarchie. TALLART volbracht deze taak met
veel beleid en bij zijn terugkeer schonk d.
groote koning hem 't gouvernement Foix en
benoemde hij hem tot ridder der koninklijke
Fransche orden. Toen d. Spaansche successieoorlog uitbrak, kreeg TALLART in 1702 't bevel
over een legerkorps a. d. Rijn. 't Mocht hem
gelukken hulptroepen in d. vesting Kaisersworth to werpen, d. Hollanders uit 't kamp
bij Milhlheim to verdrijven en Trier en
Trarbach to veroveren, waarvoor hij 14 Jan.
1703 d. maarschalkstaf ontving. Daarna commandeerde htj onder d. hertog v. Bourgondie
't leger in Duitschland. In weinige dagen vermeesterde hij d. vesting Breisach en daarop
sloeg hij 't beleg voor Landau, dat langer tegenstand bood. 't Keizerlijke leger, dat onder 't
bevel v. d. prins v. Hessen tot ontzet oprukte,
werd door een goad uitgevoerden aanval v.
d. maarschalk TALLART volkomen geslagen
(15 Nov. 1703), waarop Landau zich d. volgen-
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den dag moest overgeven on d. geheele Elzas in
d. handen der Franschen vial. In zijn snoevend
bericht a. d. koning zegt TALLART, dat d.
vijand meer vaandels had verloren dan d.
koning soldaten. In 1704 verving htj d. maarschalk Villars in 't opperbevel v. 't leger, dat
gemeenschappelijk met d. keurvorst v. Beieren
handelde. Bij d. nadering v. Marlborough en
prins Eugenius stelden d. vereenigde Beieren
en Franschen zich bij Hochstadt op. 13 Aug.
1704 kwam 't hier tot een beslissenden veldslag, waarin ten gevolge v. TALLART'S slechte
beschikkingen d. Beieren en d. Franschen volkomen geslagen werden. TALLART zelf werd
gevangen genomen en n. Londen gevoerd,
waar hij 8 Caren krijgsgevangen bleef. Ook
hier verwaarloosde hij d. belangen v. zijn
koning niet on bracht hij veel bij tot d. val v.
Marlborough, terwtjl koningin Anna hem met
d. meeste onderscheiding behandelde. Toen
hij in 1712 n. Frankrijk terugkeerde, benoemde
Lodewijk XIV hem tot pair on hertog v.
Hostun, terwij1 hij in 's konings testament
zelfs tot lid v. 't regentschap benoemd werd.
Als aanhanger v. 't oude hof werd hij echter
door d. hertog v. Orleans buiten d. staatszaken gehouden. In 1723 werd hij door d.
academie v. wetenschappen tot eerelid gekozen en, nadat Lodewijk XV d. regeering
had aanvaard, werd hij nog in 1726 minister.
Hij overl. 20 Mrt 1728.
Talleyrand Perigord(CHARLES
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prins v.), een beroemd Fransch staatsman uit
't aloude geslacht der graven v. Perigord. Geb.
13 Febr. 1754, wijdde hij zich a. d. geestelijken
stand en daarin klom hij deels door zijn bekwaamheden, deels door zijn innemende manieren zoo spoedig op, dat hij in 1788 tot bisschop v. Autun verheven word. d. Wijsgeerige
begrippen v. zijn ttjd hadden ook bij hem weerklank gevonden en, toen hij in 1789 als afgevaardigde der geestelijkheid in d. StatenGeneraal verscheen, toonde hij zich een yourstander v. d. rechten des yolks. Want, nadat
d. afgevaardigden v. d. derden stand zich al=
gescheiden on tot een nationals vergadering
geconstitueerd hadden, stemde hij voor d. aansluiting der geestelijkheid. Hij werkte mee
tot 't afschaffen v. oude gebruiken on 't opstollen der constitutie, waarop hij d. v. d.
geestelijken gevorderden eed aflegde on ook
d. geestelijkheid v. zijn bisdom ertoe aanspoorde dit to doen. Paus Pius VI deed hem
dientengevolge in d. ban.
Na voor zijn bisdom to hebben bedankt, werd
TALLEYRAND door d. koning n. Engeland gezonden, waar zijn verblijf, door tusschenkomst
zijner vrienden, in d. dagen v. 't Schrikbewind
verlengd word, omdat men hem in Frankrtjk
niet veilig achtte. Toen hij Engeland moest
verlaten, begaf hij zich n. Noord-Amerika,
vanwaar hij eerst na d. val v. Robespierre,
over Hamburg, n. Frankrijk terugkeerde. BU
die gelegenheid leerde hij te Hamburg mevrouw
Grant, zijn latere echtgenoote, kennen. Schoon
't hem niet gelukte 't volle vertrouwen der
republikeinsche partij to winnen, werd hem
in 1797 toch door 't Directoire d. leiding der
buitenlandsche zaken opgedragen. Twee jaar
later trad hij af, na zich vooraf verdedigd to
hebben tegen loopende geruchten in een
brochure, „Eclaircissemens donnas par le
citoyen Talleyrand a ses concitoyens". Al
wat daarin over an liefde voor d. republiek
on zijn afkeer v. verraad gezegd werd, was
later weer een wapen in d. handen zijner
tegenpartij. Nog in 'tzelfde jaar toch, waarin
hij dat stuk had geschreven, begunstigde htj
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d. plannen v. d. generaal Bonaparte en aanvaardde hij weer d. portefeuille v. buitenlandsche zaken. Van dat oogenblik af deelde hU
d. staatkundige inzichten v. d. eersten consul
en stond hij dezen met zijn raad bjj. Onder
d. medewerking v. TALLEYRAND ward in 1801
d. vrede to Luneville en in 1802 die to Amiens
gesloten. Een concordaat kwam tot stand met
d. paus, die hem door tusschenkomst v. d.
eersten consul v. zijn gelofte ontsloeg, waardoor 't hem mogelijk ward wettig to huwon.
Nog een tijd lang bleef TALLEYRAND ook bU
d. keizer in aanzien. Hij ward verheven tot
opperkamerheer on tot pries v. Benevento.
Een verwijdering, reeds ontstaan, nadat TALLEYRAND d. geheime bepalingen v. d. vrede
to Tilsit had verraden, ward grooter na d.
aanvang v. d. oorlog op 't Spaansche schiereiland, dien hij had afgeraden, walks verwijdering niet weinig toenam, nadat d. keizer
geweigerd had d. vrouw v. TALLEYRAND bij
zUn huwelijk met d. aartshertogin Marie Louise
ten hove to ontvangen.
Zoodra TALLEYRAND d. aerate teekenen v. d.
naderenden val des keizers begon to bespeuren, schijnt hij d. oogen to hebben geslagen
op d. uitgeweken Bourbons. Zeker is 't, dat
hij reeds in 1812 heimelijk onderhandelingen
met hen aanknoopte. Ofschoon hij tot 1814
schijnbaar d. zaak v. d. keizer nog voorstond,
wist hij zich bij d. eerste komst der verbonden mogendheden binnen Parijs v. 't regentschap af te scheiden. Hij ontving d. keizer v.
Rusland in zijn huis on slaagde er in dezen
voor d. Bourbons to winnen. 1 Apr. sprak d.
senaat, op aansporing v. TALLEYRAND, d. afzetting v. Napoleon uit. In afwachting der komst
v. Lodewijk XVIII ward een provisioneel
bestuur gekozen, waarbij TALLEYRAND 't voorzitterschap bekleedde. d. Nieuwe koning benoemde d. geslepen en dubbelhartigen staatsman aanstonds tot minister v. buitenlandsche
zaken, tot pair v. Frankrijk on tot ztjn gevolmachtigde op 't Weener congres, dat in Nov.
1814 ward geopend. Daar oefende TALLEYRAND
wederom een niet geringen invloed op d. beraadslagingen uit on was hij eon der grootste
tveraars tegen Napoleon, toen diens onverwachte terugkomst v. Elba to Weenen bokend
ward. Te vergeefs poogde Napoleon d. geduchten man tot andere gedachten to brengen.
TALLEYRAND kwam to Gent bij d. gevluchten
Lodewijk XVIII, keerde met dezen n. Parijs
terug on aanvaardde nogrnaals d. leiding der
buitenlandsche zaken, nl. ale president v. d.
ministerraad. Drie maanden daarna vroeg hij
echter zijn ontslag, uithoofde v. d. door hem
gevreesde plannen der verbitterde emigranten
en misschien tevens om niet d. nadeelige
bepalingen v. d. tweeden Partjschen vrede
te moeten onderteekenen. Dit mocht hem
in d. achting v. sommigen doen rUzen, doch
belette niet, dat alle partijen, en die der
Bourbons 't meest, a. d. oprechtheid zijner
bedoelingen bleven twijfelen. Hoewel htj sedert
in 't staatkundige geen voorname rol meer
vervulde, schepten velen behagen in d. omgang
V. TALLEYRAND, die v. hooge beschaving, zeer
geestig en uiterst gevat was. „d. Taal is d.
mensch gegeven, om zijn gedachten to kunnen
verbergen" is slechts een der talrtjke gezegden, hem toegeschreven. Nog eenmaal trad
TALLEYRAND op d, voorgrond, nl. om Lodewijk
Philips, wien htj geraden had d. hem aangeboden kroon to aanvaarden, in 1830 to Londen
to vertegenwoordigen. Hij haalde Oostenrtjk en
Pruisen over tot 't erkennen v. d. nieuwen
stand v. zaken in Griekenland on woonde d.
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conferentie bij, welker bemiddeling koning
Willem I tot regaling der geschillen met
Belgte had ingeroepen. In 1835 uit Londen
teruggekeerd, verscheen hij nog meermalen
ten hove, totdat hij. 17 Mei 1838 overl. BU
uitersten wil bepaalde hij, dat d. door hem
nagelaten gedenkschriften eerst dertig jaren
na ztjn dood openbaar gemaakt zouden mogen
worden. In 1890 zijn zU uitgegeven onder toezicht v. d. hertog de Broglie. Zie verder Bulwer,
„Historical characters" (dl I, „Talleyrand",
1867), Pallain, „Correspondance inedite du
prince de Talleyrand et du roi Louis XVIII,
pendant le congres de Vienne" (1881) on
„Lettres inedites de Talleyrand a Napoleon,
1800-1809" (1889).
Tallien (JEAN LAMBERT), een der velen, die
tijdens d. groote omwenteling in Frankrijk
een voorname rol speelden. Hij was in 1769
to Parijs gab., had door d. zorg v. d. markies
de Bercy (bij wien zijn vader als portier diende)
een goede opvoeding ontvangen en legde zich
op d. rechtsgeleerde prakttjk toe. Nauweltjks
had d. beweging v. 1789 een aanvang genomen,
of NI begon zich door zijn volksgezinde geschriften to onderscheiden. In 1792 door 't dep.
Seine-et-Oise naar d. Conventie afgevaardigd,
schaarde hij zich weldra a. d. zUde der hevigste
republikeinen. Hij stemde voor d. dood des
konings, zonder uitstel on zonder beroep op
't yolk, terwijl htj zich krachtig verzette
tegen d. moor gematigde Girondins. Als ijverig
voorstander der bergpartij ward hij meermalen
naar elders afgevaardigd om d. zaak v. 't
schrikbewind to bevorderen. Tot dat einde n.
Bordeaux gezonden, vervolgde hij alle staatkundige tegenstanders met d. uiterste verbittering, totdat 14 in een der gevangenissen
aldaar d. schoone mevrouw de Fontenay leerde
kennen, die hem tot gematigdheid stemde.
Dit strookte geenszins met d. inzichten v.
't Comite du salut public, dat hem terugriep
en argwaan tegen zijn persoon opvatte.
Ondanks al d. hevigheid, die hij in zijn woorden
bleef ten toon spreiden, zag hij zich weldra
a. d. haat v. Robespierre blootgesteld. Nadat
TALLIEN 19 Mei 1794 tot voorzitter der Conventie was benoemd, schenen d. mannen v.
't Schrikbewind tot zijn val to hebben besloten.
Heftig ward hij in d. vergadering v. 11 Juni
aangevallen on zijn vrienden hielden hem
reeds voor verloren. Doch er heerschte verdeeldheid onder d. laden v. 't Schrikbewind
zelf, 'tgeen ten gevolge had, dat TALLIEN zich
bij d, tegenstanders v. 't beruchte drietal
(Robespierre, Couthon on s. Just) aansloot.
9 Thermidor (19 Juli) opende TALLIEN d. aanval tegen Robespierre en diens vrienden ; hij
haalde op 't redenaarsgestoelte een dolk to
voorschUn, waarmee hij d. nieuwen Cromwell
dreigde, indien d. vergadering dezen niet in
staat v. beschuldiging Wilde stellen. Die woorden vonden bijval. d. Conventie bleef dien dag
en d. volgenden nacht bijeen. 20 Juli word d.
zitting slechts voor weinige uren geschorst
en deelde TALLIEN 's avonds to zeven uren d.
afloop der rechtspleging made. Drie dagen
later ward htj zelf tot lid v. 't Comite du salut
public gekozen en toen huwde hij ook mevrouw
de Fontenay. Hi had Frankrijk V. 't Schrikbewind verlost, doch zag zich a. d. woede der
uiterste partijen blootgesteld. In d. nacht tuss.
9 en 10 Sept. had er een aanslag tegen zijn
leven plaats. Met kalmte bleef hij alien bestrijden, die of to hevig republikeinsch Of
koningsgezind waren. Hij was tegenwoordig
bU d. mislukte landing der emigranten to
Quiberon en drong op 't ter dood brengen der
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gevangenen aan, om d. schijn te vermijden,
dat hij d. plannen der uitgewekenen heimelijk
begunstigde.
Na d. invoering der nieuwe constitutie v.
Oct. 1795, waarbij 't uitvoerend bewind a. een
directoire was opgedragen, kreeg TALLIEN
zitting in d. vergadering v. vijfhonderd,waar
hij dezelfde beginselen bleef aankleven, die
zijn gedrag sedert 9 Thermidor hadden gekenmerkt, met geen ander gevolg dan dat hij
zoo wel door d. republikeinen als door d. royalisten werd gewantrouwd. d. Ruime voet,
waarop hij sedert zijn huwelijk leefde, gaf d.
eersten stof tot argwaan en deed hun 't oor
leenen a. d. beschuldiging, dat er brieven v.
hem onder d. papieren v. een koningsgezinde
waren gevonden. Meermalen trad hij op om
anderen tot gematigdheid aan to sporen en
zijn eigen gedrag to verdedigen, totdat hij,
Mei 1798, zijn betrekking neerlegde en generaal Bonaparte op diens tocht n. Egypte
volgde. Op d. meerdere of mindere gematigdheid, door hem a. d. dag gelegd, had d. verhouding tuss. hem en zijn vroui,v, die hem
meer dan eons verliet, een overwegenden
invloed.
Na 't vertrek v. Bonaparte en d. dood v.
Kleber geraakte TALLIEN in onmin met generaal Menou, die hem n. Frankrijk zond, waar
hij gevangen genomen zou zijn, indien hij
niet ondervreg door een Engelsch schip ware
opgelicht. Dit bracht hem n. Londen, waar
hij bij d. oppositie een goed onthaal vond en
zelfs met onderscheiding in 't parlement word
ontvangen. Under d. vele feesten, to zijner eer
gegeven, was dat in d. club der Wighs een
der luisterrtjkste. d. Schoone hertogin v.
Devonshire zond hem haar portret, in diamanten gevat. Hij behield 't portret, doch zond
d. diamanten terug, wat velen wederom een
hoog denkbeeld v. zijn belangloosheid inboezemde. In Frankrijk teruggekeerd, scheen d.
drift om hem te vervolgen wel bekoeld. doch
d. eerste consul liet hem zonder betrekking.
Door tusschenkomst v. Talleyrand en Fouche
werd hij echter in 1805 tot consul te Alicante
benoemd op een tractement v. 10 000 francs.
Later kreeg hij d. vergunning zich wegens een
oogkwaal n. Parijs te begeven, met behoud
v. d. helft v. zijn inkomen. Zijn vrouw had
zich reeds vroeger wettig v. hem laten
scheiden. Bij d. terugkomst der Bourbons
werd TALLIEN met zekere toegeefltjkheid behandeld, zoodat hij 't land, waaraan hij 9 Thermidor ongetwijfeld een grooten dienst had bewezen, niet behoefde to ontruimen. Van dien
tijd of leefde hij in bekrompen omstandigheden, totdat hij 16 Nov. 1820 overl.
Talma (FRANVIS JOSEPH), eon beroemd
Fransch tooneelspeler, 15 Jan. 1763 to Parijs
gob. Door zijn vader, een tandmeester, voor
d. genees- en heelkunde bestemd, begaf hij
zich ter uitbreiding zijner kundigheden n.
Engeland, waar hij d. eerste sporen vertoonde
v. dien buitengewonen aanleg voor 't tooneel,
dien hij, in zijn vaderstad teruggekeerd, zoodanig ontwikkelde, dat hij (na eerst op eenige
kleinere tooneelen to zijn opgetreden) in 1787
op 't Theatre francais in d. rol v. Selde in
Voltaire's „Mahomed" optrad. Van toen of
vestigde zich zijn room, dien hij gedurende
een reeks v. jaren zoowel te Parijs als elders
handhaafde. Hij was d. eerste, die d. conventioneele tooneelkleeding verwisselde met 't gewaad, dat voor d. door hem voorgestelden persoon voegde; en, ofschoon bijv. d. Romeinsche
kleedij in 't eerst a. d. Parijzenaars mishaagde,
vond ten laatste zijn voorbeeld algemeene
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navolging. TALMA stond in hooge gunst bij
Napoleon I, wien hij in 1808 n. Erfurt en in
1813 n. Dresden volgde. Hij overl. to Parijs,
19 Oct. 1826. Zijn heldere denkbeelden over d.
tooneelkunst ontwikkelde hij in zijn „Reflexions sur Lekain" (1815), wiens „Memoires"
hij ook in 't licht gaf. Zie Moreau, „Memoires
historiques et literaires sur F. J. Talma" (1826).
Ook zijn echtgenoote, Carolina Vanhove
(misschien v. Nederl. afkornst), rnaakte zich
zeer beroemd als tooneelspeelster.
Talma (sAPE), sinds 1876 hoogl. in d. kennis der geneesmiddelen en d. propaecteutische
cliniek a. d. universiteit to Utrecht, word in
1847 to Dokkum gob. en studeerde to Utrecht
in d. geneeskunde, waar hij in 1873 tot doctor
in d. geneeskunde bevorderd word na d. verdediging eener dissertatie Over licht- en kleurperceptie" en vervolgens assistant werd. Hij
schreef o. a. „Studien Ober Lungenschwindsucht" (1879) en verhandelingen in verschill.
wetenschappelijke tijdschriften.
Talmud, d. i. onlerwijs, overleveringsleer, is
d. naam v. 't book, waarin al d. aanvullingen
v. d. gewijde oorkonden des O. T. begrepen
zijn, welke 't maatschapppelijke, burgerlijke,
huiselijke en godsdienstige Leven der Israelioteu
regelen. d. Talmud bestaat uit twee hoofdafdeelingen: d. Mischna en d. Gemara. d.
Eerste (Mischna, d. i. herhaling der wet) is
sedert d. terugkeering der Joden uit d. Babylonische ballingschap ontstaan, zoowel uit
mondelinge overleveringen aangaande d. opvatting der Moza , sche wetten als uit verklaringen en bijvoegselen v. leeraars, a. welke
hoog gezag word toegekend. d. Eerste verzameling dier Halacha's of wetsbepalingen
ontstond waarschijnlijk in d. school v. Hillel,
omstr. d. tijd v. Chr. geboorte. A kiba, die in
d. eerste helft der 2e eeuw n. Chr. leefde, en
Meir, die een halve eeuw na hem leefde,
rangschikte'n ze. Doch vooral a. d. school v.
Simeon ben Gamaliel en diens zoon Jehoeda
heeft d. Mischna haar tegenwoordige gedaante
to danken; zij verkreeg die in 't begin der
3e eeuw. Dit gedeelte v. d. Talmud is in 't
Hebreeuwsch geschreven en bevat 63 hoofdstukken in 6 afdeelingen : 1°. gebeden en zegenwenschen, benevens voorschriften aangaande
d. landbouw en d. offergaven, 2°. bepalingen
aangaande d. viering v. d. sabbath en d.
feesten; 3°. 't huwelijksrecht en d. geloften;
4°. straf bepalingen; 50. d. zaken v. tempeldienst, offeranden en priesterschap; 6°. reinigingswetten. Hierbtj is in d. 5e eeuw d. Gemara.
(d. i. volmaking) gevoegd, welke men eenigermate kan aanmerken als een commentaar op d.
Mischna. Zij is grootendeels in 't Arameesch
geschreven, doch bevat ook Hebreeuwsche
Hagoda's of verhalen, gedichten enz. Er zijn
eigenlijk twee Gemara's: 1". een Palestijnsche
of Jeruzalemsche, die uit 39 hoofdstukken
bestaat en in 't laatst der 4e eeuw is bijeengebracht; 2°. d. Babylonische, die in 't laatst,
der 5e eeuw is samengesteld on 36 hoofdstukken telt. d. Joodsche geleerdheid heeft
vooral sedert d. 8e eeuw veel werk v. d. uitlegging des Talrnuds gemaakt. d. Beste verklaringen zijn die v. Mozes Maimonides en
Obadja Bartenora; doze zijn met bijgevoegden
Latijnschen tekst door Surenhusius uitgegeven
(1698-1703, 6 din). In 't Spaansch zag d.
Mischna 't licht te Venetia (1006), in 't Hoogduitsch to Onoltzbach (1761) en met H ebreeuwsche letters to Berlijn (1834). Ook bestaan
verschill. woordenboeken op haar, v. welke
dat v. Hartmann (1825) 't uitvoerigste is.
't Oordeel over d. Talmud is niet in weinige
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woorden to geven. Voor d. kennis der Joodsche
godgeleerdheid is hij v. onschatbare waarde,
ja a. to merken als haar eigenlijke kenbron,
doch tevens vindt men er veal onbelangrijks
in, v000ral ten opzichte v. d. oudste bijbelsche
geschiedenissen. — Zie uitvoeriger Weber,
„Die Lehren des Talmuds" (1886).
Talon beteekent in d. bouwkunst een lijst,
waarvan d. bovenste helft bol on d. onderste
helft hol is, die beide uit kwart cirkels of
kleinere cirkelbogen bestaan. Al naar d. sprong
is noemt men een talon ook wel keellijst.
't Onderscheid tuss. een talon en een cimaas
bestaat hierin, dat in eerstgenoemde lijst 't
bolle en in laatstgemelde 't holle gedeelte
vooruitspringt. Wanneer deze lijst wordt omgekeerd, zoodat 't holle gedeelte onder komt,
verkrijgt zij d. naam verkeerd talon (talon
renverse). — Bij staatsschuldbrieven e. a.
effecten noemt men talon 't papier, waarvan
d. coupons worden afgeknipt.
Talstelsel beteekent wijze v. tellen en
heeft betrekking op 't aantal eenheden v.
zekeren rang, dat een eenheid v. d. 't naast
hoogeren rang geeft. Bedraagt dit aantal n,
dan spreekt men v. 't n-tallig stelsel. Bij ails
beschaafde volken is 't tientallig stelsel in
gebruik ; 10 eenheden geven daarin 1 tiental,
10 tientallen 1 honderdtal enz.; 10 noemt men
hierbij 't grondtal. Dit getal 10 is vrij waarschijnlijk ontleend a. 't aantal vingers v. beide
lianden. Men treft nog iets v. 't twintigtalligstelsel a. in 't Fransch en in 't Deensch.
Taman, een Russisch schiereiland tuss.
d. zee v. Azow en d. Zwarte Zee. d. Kusten
zijn steil, d. bodem is heuvelachtig, doch niet
onvruchtbaar. Men heeft er eon groot aantal
slijkvulkanen, waarvan d. grootste d. KoekoeOba of Gorela is. In d. Oudheid waren bier
bloeiende Grieksche koloni6n. — Zie Gorz
„Archaologische Tapographie der Halbinsel
Taman" (1870).
Tamanieh, eon dorp in Nubia, t. Z.-W.
v. Soeakin a. d. straat, die over Sinkat n.
Berber voert, bekend door d. oorlog, waarin
13 on 25 Mrt 1884 d. Engelsche generaal Graham over Digma zegevierde, zonder echter
zijn doel, nl. d. forten Sinkat en Tocar to
ontzetten, to bereiken.
Tamarinden (Pulpa Tamarindorum).
't
Moos met d. zaden uit d. vruchten v. d. tamarindenboom (Tamarindns indica) draagt d. naam
tamarinden. Doze boom, in Afrika, Zuid-Azie
on Amerika groeiende, behoort tot d. natuurl.
famite der Caesalpineae en volgens 't sexueele
stelsel tot d. le orde der 16e klasse (Monadelphia Triandria). HU bereikt een hoogte v.
10 a 13 M. en draagt a. zijn wild uitstaande
takken veeljukkige bladeren. d. Bloemen zijn
eindstandig en op trossen. d. Peulvrucht is gesteeld, lijnvormig, gebogen, eenigszins samengedrukt, eenhokkig on drie- tot twaalfzadig
on bevat een zuurzoetachtig, roodachtig bruin
merg, waardoor sterke vezels loopen. Behalve
dat d. tamarinden ingelegd genuttigd worden,
bezigt men haar in d. geneeskunde als een
verkoelend laxeermiddel, 'tzij in afkooksel,
'tzil onder d. vorm v. pruimen-conserf, waarvan zij 't hoofdbestanddeel uitmaken. BU scheikundige ontleding blijken d. tamarinden to
bestaan uit suiker, gom, plantengelei, citroenzuur, wUnsteenzuur, appelzuur on een kaliumzout v. wilnsteenzuur.
een v. d. noordelUkste
Tamaulipas,
Mexicaansche goudstaten, ter grootte v. 1635
vk. millen, met 168 000 inw. (1892). Nagenoeg
2 73 v. d. oppervl. wordt door d. lags kustv1akte, 'i3 door d. belling der hoogvlakte en
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door d. oostelUke uitloopers v. d. Sierra
Madre ingenomen. d. Kustvlakte is heat
en vochtig, dus zeer ongezond en slechts
zeer dun bevolkt. d. Voorn. rivier is d. Rio
Rapido de Santander. d. Landbouw (katoen
en suikerriet) on d. veeteelt zijn V. weinig
belang; ook d. bergbouw (goud, zilver, koper on
steenkolen) is zeer achteruitgegaan; industrie
heeft men er zeer weinig. d. Hoofdstad is
Victoria.
Tamboer is een afsluiting v. palissaden
of zware boomstammen, opgesteld tot verdediging v. d. uitgang v. eenig work, tot reduit,
tot bestrijking v. muren, gebouwen enz.
Meestal heeft hij d. vorm v. een fleche of
lunette. Als een zelfstandig werk komt hid
meestal met een spiraalvorm voor en hij
draagt dan d. naam veld-tamboer.
Tamboerijn, een zeer oud muziek-instrument, bestaande (in zijn tegenwoordigen vorm)
nit een houten of koperen hoepel, die a. d.
rand v. schellen of bekkentjes voorzien is en
binnen welken een trommelvel is opgespannen, dat door slaan of wrijven met d. vingers
bespeeld wordt.
Ook geeft men denzelfden naam a. sommige borduurramen alsmede a. die, op welke
kunstmatige weefpatronen zijn opgezet.
Tambora, een vulkaan op d. noordkust
v. 't eiland Soembawa, in d. Oost-Indischen
archipel, bekend door zijn herhaalde heftige
uitbarstingen, o. a. die v. 1815 en 1836. Zjjn
hoogte bedraagt 2940 M.; vbor d. laatste uitbarstingen was hij bijkans een derde hooger.
d. Aardbeving, die d. working v. 1815 vergezelde, staat to book als een der verschrikkelijkste, welke ooit plaats hadden. „Geheel
Insulinde schudde op haar grondvesten; Java,
Borneo, Celebes, d. Molukken, ja zelfs Sumatra
trilden v. d. schok; op menige plek scheurde
d. aarde als vaneen, terwijl duizenden menschen om 't leven kwamen”.
een Groot-Russisch gouverTambow,
nement, met een oppervl. v. 1211 vk. mijlen
en 2 783 000 inw. 't Is grootendeels vlak en
voor d. helft vruchtbaar bouwland; d. voorn.
producten zijn rogge, haver on boekweit. d.
Bosschen leveren bout voor d. scheepvaart;
d. paardenteelt is belangrijk. d. Voorn. takken
v. industrie zijn ilzergieterij, lakenfabricage,
talk- en suikerziederij en tabakindustrie; d.
hoofdbezigheid is echter d. brandewUnstokerfj.
Voorts is 't land rijk a. Uzer, kalk, zwavel en
salpeter, terwijl diep onder d. grond zich
groote steenkolenlagen uitbreiden. 't Gouverfoment wordt in 12 kreitsen verdeeld, nl.
Borissoglebsk, Jelatma, Kirsanow, Koslow,
Lebedjan, Lepesk, Morschansk, Schazk, Spask,
Tambow, Temnikow en Usman. — d. Hoofdstad, ook Tambow, is d. zetel v. een Griekschen
bisschop on heeft 27 kerken en 40 000 inw.,
die handel drilven in graan en vee.
Tamerlan, Zie Timoer.
Tamfana, Zie Tanfana.
Tamise (Vlaamsch Temsche), een plaats
in d. Belgische prow. Oost-Vlaanderen, arrondissement St Nicolaas, a. d. Schelde, met vlasen katoenspinnertj en 11 100 inw. (1891).
Tammerfors (Finsch Tampere), een belangrilke fabriekstad in 't grootvorstendom
Finland, gouvernement Abo-Bjorneborg, met
wolfabrieken, katoen- en linnenspinnerU, weverUen en 21 000 inw.
Tampico of Santa Anna de Tamaulipas,
met Vera Cruz d. belangrijkste havenstad a.
d. golf v. Mexico, in d. Mexicaanschen stoat
Tamaulipas, boven d. mond v. d. Rio de Tampico gelegen, met 5000 inw. d. Uitvoer bestaat
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voornamelijk in edele metalen, huiden, tabak
en vanille.
Tamulen of Tamils, een volksstam, die
over d. zuidelijke kustlanden v. Azi6 verspreid is. In d. westelijke gedeelten heeten zij
Malabaren, in d. oostelijke Tamulen. Zij behooren tot d. Tataarsch-Finschen stam, die
oorspronkelijk in India inheemsch was, voor
d. Arische volken uit 't noorden n. d. zuide-

lijke streken afzakten. Onder d. verschill.
volksstammen v. Dekan zijn d. Tamulen die,
welke d. uit noordelijker streken °vergebrachte beschaving 't eigenaardigst hebben
overgenomen en ontwikkeld. Hun taal is
zeer eenvoudig v. vorm en splitst zich in een
hoog (Sentamil, d. taal der letterkunde) en
een laag (Kodun-tamil, die v. 't dagelijksch
leven). Een Tamulische spraakkunst, in d.
landtaal zelf en v. ouden, inlandschen oorsprong, werd in 1830 te Madras uitgeg. onder
d. titel: „Nan-nal" (Goede regel). d. Literatuur der Tamulen klimt tot omtr. negen
eeuwen op en is vrij rijk. Graul heeft er een
catalogus v. uitgeg. („Bibliotheca Tamulica",
Leipzig 1854). Voorts zie men over d. taal:
Muller, „Classification of the Turanian languages" (1855), en over 't yolk zelf: Graul,
„Heise nach Ostindien" (1853).
Tamur, Zie Jooclsche almanak.
Tanagra. d. Tanagra's of tangara's vormen een talrijke groep in d. familie der vinkachtigen (fringillidae), behoorende tot d. orde
der gangvogels (passeres). 't Zijn schitterend
gekleurde vogels v. d. grootte v. een sijsje tot
die v. een lijster, alle levende in Zuid-Amerika.
Zij voeden zich met bessen, insecten en zaden,

die zij zoowel op d. grond als in struiken en
op boomen bijeenzoeken. EVenwel dalen zij
slechts zelden op d. grond en zij huppelen
dan gelijk onze musschen; sommige soorten
treft men alleen in d. toppen der hoogste
boomen aan. Over 't algemeen zijn zij levendig en speelsch en over dag steeds in beweging. Slechts weinige soorten hebben een
welluidend gezang. Hun snavel is kegelvormig, driekantig a. d. inplanting, gebogen en
korter dan d. kop en vertoont een diepe
insnijding a. d. punt.
d. Bekendste is d. Cardinaal (Tanagra Brasilia L. — Rhamphocelus coccineus Viell.). Doze
prachtige vogel, ongev. 14 cM. lang, is blinkend bloedrood, met d. vleugels en d. staart
blauwachtig zwart; 't wijfje is bruinachtig.
Men vindt hem minder in d. groote, gesloten,
oorspronkelijke bosschen dan in 't geboomte
a. d. oevers der rivieren. Hier huppelt en
vliegt hij in 't dichte gebladerte en doet hij
zijn lokstem (lepp! lepp! lepp !) hooren. Buiten
d. paartijd vindt men hem meestal in kleine
troepjes. d. Cardinalen vervaardigen hun nest
in d. takken uit mos en halmen en 't wijfje
legt 2 blauwe of groene eieren met donkere
streepjes.
Tananarivo, ook Antananarivo, d. hoofdstad v. 't eiland Madagascar, met 100 000 inw.
Tanchelinus, 00k TANCHELMUS en TANDEMUS genoemd, leefde in d. laatste helft der
12e eeuw te Antwerpen, waar hij vijandig
tegen d. sacramenten, d. priesters, bisschoppen, ja tegen d. gansche geesteltjkheid optrad;
ook in andere Vlaamsche en Hollandsche
steden deed hij dit. Hij omgaf zich met grooten praal en had een lijfwacht v. 3000 gewapenden. Ten laatste werd htj door d. aartsbisschop v. Keulen gevangen genomen en,
uit zijn gevangenis ontvlucht, kort daarna
omgebracht, in een oproer, dat hij zelf had '
verwekt.
IX.

of Tancredo, een der aanvoerders v. d. eersten Kruistocht, bekend door
zijn heldeninoed en ridderdeugd. Hij was een
Siciliaan v. geboorte, zoon v. d. markgraaf
Odo en diens gemalin Emma, dochter v.
TANCRED v. Hauteville en zuster v. d. hertog
Tancred

v. NormandiG Robert Guiscard. Hij werd
geb. in 1078. Toen, in 1096, paus Urbanus
een Kruistocht uitschreef, scheepte hij zich
in en woonde hij met 't leger der kruisvaarders 't beleg v. Nicaea bij. Na eenige
moeielijkheden met d. Griekschen keizer
Alexis en Godfried v. Bouillon gehad te hebben, voegde hij zich weer bij 't leger der
kruisvaarders en was hij behulpzaam bij d.
belegering v. Antiochi6 en d. daarop gevolgde
inneming v. die stad. In 1099 was hij tegenwoordig bij d. verovering v. Jeruzalem en
was hij zelfs d. eerste, die d. standaard der
Christenen plantte op d. plek, waar Christus
geb. was. d. Slag v. Ascalon, waarmee d.
eerste Kruistocht besloten werd, en d. daarin
behaalde overwinning waren grootendeels 't
werk v. TANCRED. Nadat Godfried overleden
en Boudewijn tot koning v. Jeruzalem was
gekroond, trok hij n. Antiochie en bostuurde
hij doze plaats gedurende d. gevangenschap v.
Bohemund, prins v. Tarente. Toen Bohemund
in 1103 n. Frankrijk terugkeerde, liet hij zijn
vorstendom ter besturing over a. zijn neef
TANCRED. Deze ondervond daarin tallooze
moeielijkheden, niet alleen v. d. ongeloovigen,
maar ook v. anderen, met name v. graar Boudewijn du Bourg en v. Bertrand, d. zoon v.
Raimond v. s. Gilles, die naijverig waren op zijn
roam. Doch hij wist zich en door zijn hel-

denmoed en door zijn verdraagzaamheid uit
alle moeielijkheden te redden en toonde zich
bij elke gelegenheid een waardig strijder. In
1112 te Antiochie zijnde, werd hij door een
kwaadaardige ziekte aangetast, die hem in
korten tijd ten grave sleepte. Men vindt zijn
naam en zijn deugden bezongen door Tasso
in diens „Gerusalemme liberata", terwijI
Raoul de Caen in zijn werk „Les gestes de
Tancrede" d. daden v. dien held, gedeeltelijk
in proza, gedeeltelijk in poezie, voor 't nageslacht beschreven heeft. In 1822 verscheen to
Parijs d. „Histoire de Tancrede" door Delbarre.
Ta.nda.k.kers, een Maleisch woord, dat
dansers beteekent. Op Java en elders worden
zij als voordansers gebezigd, waarbij 't verdraaien en 't verwringen v. lijf en leder
schering en inslag is.
Tandelooze zoogdieren. d. Tandelooze
zoogdieren (Edentata) maken een orde uit in
d. klasse der zoogdieren, wier kenmerken d.
volgende ztjn: d. pooten voorzien v. sterke
tot graven of klimmen geschikte klauwen;
d. duim tegenover d. andere vingers stelbaar;
d. tanden (voor zoover aanwezig) met geen
eigenl. wortel en nooit met email bedekt;
geen snijtanden (op enkele uitzonderingen na)
en geen ware hoektanden (behalve bij twee
Dasypus-soorten, welke achter in d. tusschenkaaksbeenderen a. weerszijden in d. bovenkaak een tand hebben en twee daartegenover
in d. onderkaak).
Doze zoogdieren bewonen d. tropische gewesten. Sommige zijn gravende dieren, die in
holen onder d. grond leven, andere hangen
meestal met d. rug naar beneden a. d. takken
der boomen. Tot d. eerste behooren d. schubdieren, 't duiveltje v. Formosa, d. miereneters
en 't aardvarken v. d. Kaap ; tot d. andere d.
luiaards.
Tandem, 't Lat. woord voor eindelijk.
Tandem aliquando, eindelijk eenmaal. — Tandem.
20
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bona causa triumphat, Eindeltjk zegepraalt d.
goede zaak. — Tandem fit surculus arbor, Metter-

tijd wordt 't stekje een boom.
Tanden. d. Tanden zijn zeer harde, beitelof wigvormige lichamen, die in d. tandkassen
v. d. boven- en d. onderkaak zijn ingegroeid.
BU volwassen menschen vindt men er in 't
geheel 32, 16 in elke kaak. Aan iedere tand
onderscheidt men: d. kroon (corona dentis) of
't vrij in d. mondholte uitstekend gedeelte, d.
hale (collum dentis), die door 't tandvleesch
omgeven wordt, en d. wortel (radix dentis),
't onderste, in d. beenige tandkas gesloten,
al of niet gespleten einde. Elke tand bevat
een holte (cavum dentis), die zich door een
haarfijn kanaal in d. wortel voortzet en zich
a. diens punt opent. Indien d. wortel zich verdeelt, bezit elk einde een dergelijk kanaaltje
met een opening. In d. tandholte ligt d. zoogenaamde tandkiem (blastema s. pulpa dentis),
een weeke, rood gekleurde, zeer vaat- en
zenuwrijke zelfstandigheid. d. Tanden v. elke
kaak worden naar hun worm en plaatsing
verdeeld in 4 snij-, 2 hook- of hoods- en 10
maal-tanden of kiezen, v. welke er 5 a. elke
zijde gelegen zijn.
d. Sntjtanden (dentes incisivi) bezitten als

een beitel scherp toeloopende kronen, wier
voorvlakte gewelfd en wier achtervlakte een
weinig hol is. d. Kronen der bovenste snijtanden zijn dikker en ronder, die der onderste
minder stork en zijdelings ineengedrukt. Door
d. grootere breedte der kronen v. d. bovenste
snijtanden vormt d. rij tanden v. d. bovenkaak
v. voren een grooteren, vlakkeren boog dan
die der onderkaak, waardoor doze zich bij een
gesloten mond achter gene verbergen en men
bij een kleine opening der mondspleet, zooals
bij 't glimlachen, alleen d. snijtanden v. d.
bovenkaak ziet. Daarom heetten zij bij d. Ouden
lachtanden (gelasinoi). Hun verlies loopt 't

meest in 't oog, waarom zij dikwUls door
kunsttanden vervangen worden, en, daar d.
ijdelheid zoo oud is als 't menschdom, moot
't ons niet verwonderen, dat reeds bij d. Romeinen 't gebruik v. kunsttanden bekend was.
d. Wortel der snUtanden is enkelvoudig,
kegelvormig, a. d. zijden eenigszins plat gedrukt. Van d. bovenste snijtanden zijn d. twee
middelste grooter dan d. buitenste, wat a. d.
onderkaak niet 't geval is.
d. Hoek- of hondstanden (dentes angulares
s. canini) volgen op d. snijtanden; aan elke
nth) vindt men er een. Hun kronen zijn kegelvormig, v. voren gewelfd, v. achteren v. twee
platte facetten voorzien. d. Wortels zijn enkelvoudig; die der bovenkaak onderscheiden
zich door hun lengte. Bij verschill. dieren zijn
daze tanden vooral stark ontwikkeld. d. Slagtanden der olifanten worden vaak voor hooktanden aangezien, doch ten onrechte, daar zij
hun wortels in 't os intermaxillare hebben,
welk been bij alle zoogdieren slechts snijtanden bevat. d. Wortels der bovenste hooktanden steken tot in d. basis v. 't aangezichtsuitsteeksel der bovenkaak. Worden zij op een
ruwe wipe uitgetrokken, dan zal dit alleen
mogelijk zip met een breuk v. d. voorsten
wand der kaak, waarop dikwijls een ontstekingachtige terugwerking volgt, die zich
tot d. oogkuil uitbreidt, waardoor zeer waarschtinlijk d. naam oogtand ontstaan is en d.
algemeen bestaande meaning, dat ztj met 't oog
in rechtstreeksche gemeenschap staan, Naar
verkiaring vindt.
d. Maaltanden of kiezen (dentes molares)
volgen op d. hoektanden, achter welke zij
ten getale v. vtJf geplaatst zUn. d. Twee eerste
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zUn kleiner dan d. volgende, waarom men
kleine en groote maaltanden onderscheidt. d.
Eerstgenoemde bezitten een v. voren naar
achteren samengedrukte kroon met twee
stompe punten op hun kauwvlakte. d. Wortel
is in tween gespleten of enkelvoudig, in welk
laatste geval een overlangsche sleuf d. neiging
aantoont zich to verdeelen. d. Groote kiezen
hebben een groote, op d. kauwvlakte v. vier
of vijf stompe punten voorziene kroon en een
gespleten wortel, wiens onderdeelen (in d.
regel drie voor d. bovenkaak, twee voor d.
onderkaak) uit elk. wijken en op doze wijze
vast in d. kaak zijn bevestigd. d. Achterste
kies, die, omdat ztj zoo laat to voorschijn
komt (v. 't 20e tot 't 25e jaar), wijsheidskies
(dens sapientiae s. serotinus) genoemd wordt,
is kleiner dan d. derde en vierde en bezit
veeltijds een enkelvoudigen wortel.
d. Tanden liggen gedurende hun ontwikkeling, die reeds vOOr d. 3e maand v. 't vruchtleven een aanvang neemt, in d. kaak gesloten.
Eerst in d. 6e of 7e maand na d. geboorte
treden zij to voorschijn en wel 't eerst d. twee
binnenste snijtanden der onderkaak. Hierop
volgen d. overige in d. volgende orde: d.
bovenste binnenste snijtanden, eenige weken
na d. onderste; d. buitenste snijtanden in d.
9e maand, d. eerste maaltanden in d. 12e, d.
hoektanden in d. 18e maand en d. tweede
maaltanden tegen 't einde v. 't tweede jaar.
't Kind heeft nu 20 tanden, die melktanden
(dentes lactei) genoemd worden, omdat zij niet
blijvende zijn, maar in 't 7e jaar uitvallen
en door andere worden vervangen. d. Snijen hoek-melktanden zijn kleiner dan d. blij',rondo, d. melkkiezen grooter. d. Blijvende
tanden beginnen, evenals d. melktanden, zich
reeds gedurende 't vruchtleven to ontwikkelen, alleen d. wijsheidskiezen zijn v. lateren
oorsprong.
d. Tanden bestaan uit drie deelen: 1 0. 't

tandbeen (substantia eburnea s. ebur),20.'t glazuursel, email (substantia vitrea), een zeer
harde, v. buiten gladde laag, die d. kroon
bedekt, en 3°. 't cement of bastzelfstandigheid
(substantia ostoidea), zijnde een laag echte
beenstof, die d. wortel der tanden omgeeft.
't Tandbeen is geelachtig wit en v. eon
bijzondere hardheid. 't Omgeeft d. tandholte
en bestaat uit een structuurlooze grondzelf-

standigheid en talrijke kanaaltjes, d. tandkanaaltjes (canaliculi dentium). Doze tandkanaaltjes zijn microscopische buisjes, die
met een vrUe 'opening a. d. tandholte een
aanvang nemen en door d. geheele dikte v.
't tandbeen heenloopen om a. d. buitenste
laag v. d. band (glazuursel en cement), gedeeltelijk met lissen, gedeelteltjk vrtj, to
eindigen. In hun loop splitsen zij zich herhaalde malen gaffelvormig en geven zij
daarenboven ztjtakken af. Van d. tandholte
tot d. omtrek nemen zij steeds in fijnheid toe
en zij bevatten gedurende 't leven een heldere
vloeistof. 't Glazuur of email bestaat uit d.
zoogen. glazuurvezels, die een vijf- of zeszijdige
prismatische gedaante hebben en v. wier uit-

einden 't eene a. 't tandbeen grenst en 't
andere a. 't glazuurvliesje, dat 't glazuur
bedekt.
Btj d. ontwikkeling der tanden is somwijlen.
't eerste to voorschijn treden bij zuigelingen
met moeilijkheden verbonden, die echter op
zich zelf nooit gevaarlijk worden. BU 't winselen der tanden komen zeer dikwtjls afwUkin.
gen voor ten opzichte v. d. plaatsing der
nieuw opkomende tanden.
Niet alle gewervelde dieren bezitten beenige
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tanden, geschikt tot 't grijpen, vasthouden
en vermalen v. 't voedsel. Vele (onder d.
zoogdieren d. miereneters en d. gordeldieren,
onder d. visschen d. acipenser, onder d. kruipende dieren d. pipa) hebben geen harde
monddeelen ; bij andere worden d. eigenlijke tanden vervangen door hoorntanden
en andere hoornachtige deelen. Zulke hoorntanden komen in gering aantal bij d. cyclostomen voor en bij 't vogelbekdier. d. Schildpadden komen met d. vogels daarin overeen,
dat haar kaken met hoornachtige schilden
overtrokken zijn, welke, naar gelang v. d.
aard v. 't voedsel en v. d. levenswijze, v.
scherpere of stompere kanten of v. tandachtige
uitsteeksels of inkervingen voorzien zijn. Bij
d. walvisschen, wier vrucht echter werkelijk
beenige tanden bezit, zijn d. talrijke zich in
d. bovenkaak bevindende hoornplaten bekend
onder d. naam baarden.
d. Uit een vaste beenzelfstandigheid bestaande, corns met een emaillaag bekleede
tanden der visschen vertoonen een zeer groote
verscheidenheid in vorm en grootte, welke
inzonderheid voor d. rangschikking v. gewicht
is. Evenzoo is 't gelegen met hun bevestiging,
daar d. tanden nu eons slechts a. d. oppervl.
v. 't slijmvlies zitten, dan weer onbeweeglijk
met zeer verschill. beenderen verbonden zijn,
o. a. met 't tusschenkaaksbeen, d. onderkaak,
d. verhemeltebeenderen en d. beenderen v. d.
pharynx.
d. Tanden der reptilian en amphibian bezitten in 't algemeen meer dan die der visschen een emailbekleedsel, doch wedijveren
schier met daze in verscheidenheid v. vorm.
Zij zijn op tweeerlei wijze bevestigd, nl. Of
slechts met hun buitenste oppervlakte met
d. binnensten tandkasrand vergroeid (dentes
adnati) Of ingegroeid (dentes imorati). d. Twee,
zich in d. bovenhaak der giftslangen bevindende lange en spitse gifttanden zijn doorboord
door een kanaal, dat zijn oorsprong heeft in
d. wortel en zijn opening een weinig voor
d. spits. Oorspronkelijk is dit kanaal een groef,
wier randen zich laten sluiten.
d. Tanden der zoogdieren worden overeenkomstig hun gedaante onderscheiden in snijtanden, hoektanden en kiezen. Van meer
belang echter zijn d. benamingen, ontleend
a. d. samenstellende deelen. Zoo heeten d.
tanden enkelvoudig (dentes simpl ices), als d.
tandholte eenvoudig door 't tandbeen omgeven
wordt en d. kroon ook slechts door een onafgebroken emaillaag bedekt is. d. Tanden
dragon d. naam geplooid (dentes complicati),
als 't email meer of minder diep in d. tandzelfstandigheid indringende plooien vormt on
dien v. samengesteld (dentes compositi), als
verscheidene uit tandbeen en emailbekleedsel
bestaande on met enkelvoudige tanden vergelijkbare stukken door een minder harde
beenzelfstandigheid, 't cement, onderling verbonden zijn. Sommige tanden groeien, terwijl
zij v. boven gestadig afslijten, gedurende 't geheele leven v. onderen aan, o. a. d. slagtanden
v. 't zwijn en d. snijtanden der knaagdieren.
d. Rangschikking der zoogdieren is voor een
groot deal op d. gesteldheid der tanden gegrond, die in verband staan met 't voedsel
on d. levenswijze. 't Getal beenderen, waaraan
tanden bevestigd zijn, is bij d. zoogdieren
't meest beperkt, bij d. visschen 't grootst.
d. Deelen, die bij d. ongewervelde dieren
(bijv. a. d. kaken der insecten) tanden worden
genoemd, dragon dien naam alleen wegens
hun plaatsing of gedaante, niet wegens hun
structuur.

307

TAN.

Tandheelkunde. Onder tandheelkunde
verstaat men d. tak der geneeskunde, welke
meer in 't bijzonder 't verleenen v. hulp bij
ziekelijke aandoeningen der tanden ten doel
heeft; hierbij worden in d. regal mechanische
hulpmiddelen aangewend, o. a. bij 't uittrekken
v. overtol lige of gecarieerde tanden, 't inzetten
v. kunsttanden en 't verbeteren v. d. rizhting
v. scheefgeplaatste tanden.
Niemand mag in Nederland d. tandheelkunde
uitoefenen, die niet met gunstig gevolg afgelegd heeft een theoretisch tandheelkundig
examen a. een onzer universiteiten en een
practisch examen voor een staatscommissie,
tenzij hij toegelaten is als arts.
Tandsjoer (Eng. Tanjore, Fr. Tanjaour),
een stad in Britsch-India a. d. Kavery, in
't presidentschap Madras, met een prachtig
paleis en vele pagoden, v. welke een we-

gens haar grootte on sierlijkheid boven
alle andere gebouwen v. dien aard in India

uitmunt. Er zijn ook protestantsche kerken,
scholen e. a. inrichtingen, waar Britsche zendelingen work zaam zijn. d. Bevolking, omstr.
56 000 zielen, drijft belangrijken handel, vooral
in bergkristal, dat in d. omtrek gevonden en
hier bewerkt wordt; voorts in zijden on katoenen stoffen, die hier geweven worden.
Tandsjoer is d. hoofdplaats v. een district
v. dien naam, dat zeer bevolkt en vruchtbaar
is. 't Is rtjk a. met beeldhouwwerk versierde
pagoden on wordt grootendeels bewoond door
ilindoe's, die d. leer v. Brahma belijden.
Vroeger was 't een afzonderlijk vorstendom.
Tanfana, een Germaansche godin, die

volgens Tacitus („Ann." I. 51) in 't land der
Marsiers (zie Marsen) een vermaarden tempel
had, welke door Germanicus verwoest werd.
Wie daze, ook uit eenige opschriften bekende
godin geweest is, wordt op verschill. wijzen
uit haar naam afgeleid. Lipsius hield haar,
op grond v. 't oud-Britsche woord Fan, vuur,
voor een vuurgodin, een gevoelen, later opnieuw voorgedragen door Grimm, met afleiding uit 't oud-Germaansche woord Depian,
Depan, dat verbranding (vooral v. lijken) beteekent. Anderen maken v. 't woord: T (d.)
an (oude) Fana (godin). Zie uitvoeriger : Ypey
en Ackersdijk, „Taalk. aanm. over verouderde
woorden in d. statenoverzetting des Bijbels".
Tang (d.) is een werktuig, dat dient om
voorwerpen aan to vatten (vuurtang, nijptang).
Ook 't pincet is een tang. Een andere soort
tang is d. verloskundige tang (forceps), dienende
om in moeilijke gevallen verlossingen to volbrengen. 't Juiste tijdstip, waarop d. aanwending der tang in d. verloskunde ingang
vond, kan niet met zekerheid worden opgegeven, omdat d. uitvinders v. dit werktuig,
door zucht naar winst gedreven, hun uitvinding langen tijd geheim hielden on voor
een groote som gelds a. anderen verkochten.
d. Onderzoekingen, omtrent dit punt ingesteld,
brengen niet verder terug dan tot d. jaren
1665 — '70, in welk laatste jaar .Hugh Chamberlin uit Engeland n. Parijs vertrok met
't voornemen zijn geheim, waarmee hij voorgaf
moeilijke verlossingen in korten tijd to kunnen
voleindigen, to verkoopen, zonder evenwel
zijn doel to bereiken. Later (1688) om politieke
redenen uit Engeland n. Holland gevlucht,
oefende hij daar d. verloskunde uit on verkocht hij zijn geheim a. Roonhuyzen, v. wien
weer andere verloskundigen 't kochten, totdat
't eindelijk in 1753 als hef boom bekend werd,
welk werktuig zeker slechts een gedeelte v.
't geheime middel v. Chamberlin was, daar
Engelsche verloskundigen reeds veal vroeger
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v. d. tang melding maakten (Chapman, 1733).
In 1723 bood Joh. Palfijn v. Gent a. d. Fransche
academie een instrument aan, bestemd voor
d. uithaling v. 't beklemde hoofd. Hoewel dit
werktuig, uit twee lepels met een zeer gebrekkige sluiting bestaande, zeer onvolkomen
was en nauwelijks a. 't doel beantwoordde,
had Palfijn echter openlijk d. baan gebroken
en 't denkbeeld voor een instrument aangegeven, dat, meer en meer verbeterd, vooral
door d. zorgen v. Levret en Smellie, onberekenbare diensten in d. verloskunde zou
bewijzen. BOhmer, Fried in Straatsburg, Stein
Sr e. a. Uverden. in Duitschland voor d. aanwending v. d. tang. Van alle kanten stelde
men wijzigingen voor, die echter dikwijls
geen verbeteringen waren, zoodat tot nu toe
meter dan honderd verschill. instrumenten
kunnen worden geteld. Een goede verloskundige tang behoort v. 't beste en fijnste
staal vervaardigd, zorgvuldig bewerkt on
overal glad on glanzig to zijn. Zij moat v.
een met 't kinderhoofd overeenkomende uitholling (hoofdkromming) voorzien zijn, terwijl
d. lepels v. 't slot of met een zachte buiging
(bekkenkromming) naar boven moeten loopen.
't Slot der tang moat goad en veilig zijn.
Tanganjikameer, een groot zoetwatermeer in Midden-Afrika, dat zich v.'t N.-N.-W.
naar 't Z.-Z.-O. tuss. 3° 20' on 8° 40' Z.-Br. uitstrekt on 780 M. boven d. zee gelegen is. 't
Heeft talrijke inhammen en, vooral in 't N.-W.,
vele eilanden, terwijl d. door boschri,jke bergen
ingesloten oevers dicht bevolkt zijn. Van d.
bergen neemt 't vele kleine rivierties op, waaronder d. Rusisi d. belangrijkste is. d. Lengte
bedraagt 750 KM. Als d. afwatering v.'t Tanganjikameer is d. Loekoega to beschouwen,
die met d. Loeolaba-Congo in verbinding staat.
Er is een groote rijkdom a. visch, rivierpaarden
on krokodillen. d. Belangrijkste plaats a. 't meer
is 't a. d. oostzijde gelegen Kawele of
Oedsjidsji. — In 1858 werd 't Tanganjikameer
door Burton en Speke ontdekt, terwijl't later
nauwkeuriger werd opgenomen door Living.
stone, Stanley on Cameron.
Tangens, Zie Goniometrie.
Tangentenboussole, Zie Galvanisme.

Tangentiaal beteekent in d. richting v.
d. tangens of raaklijn.
Tanger(Arabisch Tandsia), d. voorn. haven
on handelsplaats v. 't keizerrijk Marokko, a.
d. gelijknamige baai, die een kleinen inham a.
d. zuidztjde' v. d. straat v. Gibraltar vormt. d.
Stad is amphitheatersgewijs gebouwd op twee
heuvels on heeft nauwe, vuile straten, lage huizen met platte daken on 20 000 inw. (onder wie
vele Joden). d. VerblUven der vreemde consuls,
d. fraaie moskee, een Franciscaner klooster,
d. vervallen citadel met Romeinsche en Arabische oudheden zijn er d. voornaamste gebouwen. Tanger staat in dagelijksche postverbinding met Spanje on 'beeft een drukke
stoomvaart op Gibraltar en Marseille. —
Tanger, in d. oudheid Tingis geheeten, werd
onder keizer Claudius d. hoofdplaats der prov.
Tingitana; in d. 5e eeuw werd zij door d. WestGothen on in d. 8e eeuw door d. Arabieren
veroverd. In 1471 Portugeesch, in 1662 Engelsch
geworden, namen in 1684 d. Mooren haar in
bezit. d. Franschen beschoten d. stad in 1844
en 10 Nov. werd bier d. vrede tuss.FrankrUk
en Marokko gesloten.
Tania australis is een ster v. d. 3e
grootte in 't sterrenbeeld d. Grooten Beer,
door Bayer met iu aangeduid. Rechte klimruing: 153° 12*. Noorder-declinatie : 42° 18'.
Tania borealis is een ster v. d. grootte 3 a 4
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in 't sterrenbeeld d. Grooten Beer, door Bayer
met .4. aangeduid. Rechte klimming: 151° 51'.
Noorder-declinatie: 43° 43'.
Tanje (DIETER), een Nederl. graveur, in 1706
to Bolsward gob.; hij toonde reeds vroeg lust
en aanleg voor d. teekenkunst, maar kon in
zijn betrekking v. schipperskneCht slechts
weinig daaraan voldoen. Hij graveerde ornamenten op tabaksdoozen on was reeds 24 jaar
oud, toen Jakob Folkema hem bepraatte om
zich uitsluitend a. d. graveerkunst to wtjden.
Htj bezocht nu d. Amsterdamsche academie
on studeerde er vlijtig, zoodat, daar hij zich
d. behandeling v. d. graveerstift reeds vroeger
had eigen gemaakt, al spoedig zijn bekwaamheld als kunstenaar a. 't licht kwam. In 1734
on 1737 verwierven zijn twee groote prenten
naar Parmesano veel bijval. Voorts graveerde
hij een aantal portretten, waaronder die v.
Frederik II v. Pruisen en d. vorsten uit 't huis
v. Oranje-Nassau, eenige prenten uit d. galerij
v. Dresden en d. prenten in 't work v. J. Van
Gool. Ook maakten zijn bijbelsche voorstellingen, door Tirion uitgegeven, en zijn prenten
naar C. Troost veel opgang. Hij werkte veel
voor d. boekhandel on overl. in 1761. Zijn
portret, door Quinkhard geschilderd, is door
horn zelf in koper gebracht.
Tannhauser, ook TANHUSER, een minnezanger uit Zuid-Duitschland, die in d. 13e eeuw
een avontuurltjk on veel bewogen Leven leidde.
Met dat Leven en een a. hem toegekenden
boetzang is d. sage verbonden v. d. ridder
TANNHaUSER, die in d. Venusberg vertoeide en
vervolgens een pelgrimstocht ondernam n.
Rome, om vergitrenis v. sun zonden to ontvangen. Doch d. paus wilde v. geen genade
weten en voegde hem, op zijn bisschopsstaf
wUzende, toe: „Evenmin als daze staf ooit
weer bloeien zal, evenmin zal d. zondaar Gods
genade ten deel vallen". Met wanhoop vervuld, keerde nu d. ridder naar vrouw Venus
terug en vertoefde hij andermaal in 't hol v.
d. berg. Na verloop v. drie maanden begon d.
pauselijke staf groene bladeren to dragon
door 't wonder der eeuwige liefde; boden
warden uitgezonden om d. ridder to zoeken,
doch daze was verdwenen. 't Is daze sage, die
a. Wagner d. stof geleverd heeft voor zijn
bekende opera. — Zie Zander, „Die Tannhausersage und der Minnesanger Tannhauser"
(1858), on Grasze, „Der Tannhauser und der
Ewige Jude" (20 dr. 1861).
Tannine, Zie Looizuur.
Tanta, een Egyptische stad in 't midden
v. d. Nijldelta, met een slot v. d. vice-koning
on 34 000 inw. In eon moskee bevindt zich
't graf v. d. in 1199 bier gestorven Egyptischen
Heilige Seysjid Ahmed el Bedawi. In d. maanden Jan., Apr. en Aug. worden in Tanta, dat
door spoorwegen met Alexandri,Kairo, Suez
en Ismailia in verbinding staat, groote jaarmarkten gehouden.
Tantalium is d. naam v. een nog weinig
bekend metaal, dat een bestanddeel uitmaakt
v. d. tantalieten on columbieten, mineralen,
die spaarzaam voorkomen in Beieren (bij
Bodenmais), in Noord-Amerika (Massachusetts), in Zweden, Siberi6 en Frankrtjk. 't Is
in d. genoemde ertsen met zuurstof verbonden
tot een zuuranhydride. Doze zuurstofverbinding is in d. meeste minerale zuren onoplosbaar. een eigenschap, die a. Eheberg zoo zonderling voorkwam, dat hij 't metaal naar Tantalus
noemde (zie Tantalus). d. EigenlUke ontdekker
v. 't tantalium is evenwel niet Eheberg, maar
Hatchett, die 't in 1801 onder d. naam columbium voor 't eerst beschreef.

TAN.
Berzelius heeft 't tantalium als een zwart
poeder afgezonderd, dat door polijsten metaalglans en d. kleur v. 't ijzer verkreeg.'t Wordt
door geen v. d. gewone zuren, zelfs niet door
salpeterzuur en koningswater aangetast, gemakkelijk evenwel door een mengsel v. salpeterzuur en fluoor-waterstofzuur. Aan d.
lucht verhit, verbrandt 't onder vuurverschtjnselen tot 't witte oryde.
Tantalus (Grieksch Tanta' os), zoon v. Zeus
(Jupiter) of v. Tmolus, wader v. Pelops, Broteas
en Niobe, was een rijk koning v. Sipplus, in
Phrygie. d. Mythe schetst hem als een gunsteling der Goden, die dikwijls bij hem kwamen,
maar wier gunst hij verloor. Over 't misdrijf,
waardoor dit zou veroorzaakt zijn, stemmen
d. verhalen der Ouden niet overeen. Volgens
sommigen zou hij Jupiter door verraad hebben
beleedigd, volgens anderen d. Goden heimelijk
nectar en ambrozijn ontvreemd of wel zijn
eigen zoon Pelops geslacht en hun opgedischt
hebben. Evenzoo loopen d. verhalen uiteen
omtrent d. straf, die hij in d. onderwereld
lijden moest. Volgens sommigen hangt hem
een geweldig zware steen boven 't hoofd, die,
zonder dat hij 't kan ontwijken, hem elk
oogenblik dreigt te verpletteren. Volgens
anderen (en dit is 't gewone verhaal) staat hij
tot d. hals in 't water, terwtjl boven hem d.
heerlijkste vruchten hangen, die echter, evenals 't water, telkens terugwijken, zoo vaak hij
zijn brandenden Borst lesschen of zijn ondragelijken honger stillen wil.
Tantum, 't Lat. woord voor zooveel,
genoeg. d. Genitief tanti beteekent: zooveel
waard; btiv. tanti von est, 't is d. moeite niet
waard. — Tanti6me is 't aandeel, dat iemand
toekomt.
Taormina of Tavormina, een kleine
stad op Sicilia, in d. vallei v. Demona, 7 mijlen
ten Z.-W. v. Messina, a. d. helling v. een berg.
Under a. d. berg is een reede, i Giardini genaamd. d. Nieuwe stad heeft niets merkwaardigs, doch in d. oude stad (Tauromenium) vindt
men nog d. overblijfselen v. een schouwburg,
alsmede een plaats, tot spiegelgevechten en
baden geschikt, met vijf waterkommen; deze
plaats heelt door d. aardbeving v. 1693 veel
geleden en d. geheele kust v. Sicilia, voornamelijk Messina, als ook d. kust tegenover
Calabri6 hebben door d. aardbeving v. 5 Febr.
1783 groote rampen doorstaan. d. Stad, eerst
Naxos geheeten, was d. oudste v. alle Grieksche
kolonien op Sicilia en ward in 736 v. Chr. door
d. Chalcidiers gesticht. In 403 door Dionysius I
v. Syracuse verwoest, herrees zij in 396 weder
onder d. reeds vermelden naam Tauromenium.
Tegenwoordig telt Taormina omstr. 8000 inw.
Tapajoz (d.), een 1680 KM. lange zijrivier v.
d. Amazonenstroom in Brazilie, ontspringt als
Arinos in d. prov. Matto Grosso, vornit vele
watervallen, is over een lengte v.330 KM. bevaarbaar en mondt bij Santarem uit.
Tapanahoni, een linkerbijvloed, v. d.
Marowijne, zie dat art.
Tapanoeli, een der drie residenties v.
't gouvernement Sumatra's Westkust, grenst
in 't noordwesten a. 't gouvernement Atjeh,
in 't oosten a. d. onafhankelijke Battalanden
benevens a. d. residentie Padangsche Benedenlanden en wordt t. W. door d. Indischen
Oceaan bespoeld. Lange d. kust liggen uit.
gestrekte moerassen; vandaar dat doze streek
zeer schadelijk is voor d. gezondheid; vaak
ook wordt zij door aardbevingen geteisterd.
d. Berglanden hebben een veel gezonder
klimaat; d. gem. jaarl. temp. bedraagt er
LO , C. Verscheidene bergketens doorsnijden
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't land, vooral in 't Z.; bekende toppers zijn
d. Sorig Berapi, ook wel Merapi genoemd, in
't Z. en d. Loeboe Raja in 't N. Een der
schoonste streken niet alleen v. d. residentie
Tapanoeli, maar v. geh eel Sumatra is 't plateau
v. Sipirok, a. alle ztjden door bergen ingesloten, welker schilderachtige rotswanden
zich steil verheffen en met dicht groen bedekt zijn. flier vooral is 't klimaat koel en
aangenaam; d. koffiecultuur gelukt er zeer
goad en d. bevolking is Kier dichter dan in d.
naburige bergstreken. d. Rivieren, die uit 't
gebergte naar d. vlakte stroomen, zijn: d.
Batang Taro, eon der grootste rivieren v. d.
westkust, die ver noordwaarts in 't Silindoengsche ontspringt; daar d. mond der
rivier verzandt, is zij voor 't vervoer v.
weinig beteekenis; d. Batang Gadis, d. Tapoes,
d. Singkel, d. Sorkam en d. Natal. Tot d.
nuttige voortbrengselen uit 't plantenrijk
moeten gerekend worden: kamfer, getahpertsja, katoen, indigo, benzoIn, citroenen,
en ananassen; 't deltstoffenrijk levert goud
en lood; d. voorn. bezigheden der bevolking
zijn, behalve landbouw, vischvangst (visch,
schildpad en tripang), 't smeden v. tjzer, 't
woven v. grof lijnwaad en 't bereiden v. olie.
d. Bevolking bestaat hdofdzakelijk uit Maleiers, Battaks en Niassers; zij wordt op
on c;eveer 3000 inw. geschat; 't aantal Europeanen is zeer goring. d. Resident houdt
zijn verbltjf to Padang Sidempoeang (vroeger
to Siboga, dat thans ook na d. opheffing v.
't garnizoen een doodsch plaatsje is). Eerstgenoemde plaats is thans d. hoofdstad der
residentie Tapanoeli; zij heeft behalve d. gewone inrichtingen v. bestuur een talrijk garnizoen en een kweekschool v. inlandsche
onderwijzers. Aan d. kust liggen nog d.
havenplaatsen Singkel, Baros en Tapanoeli.
Tapia (Don EUGENIO DE), een Spaansch
dichter en schrijver, gab. in 1776 to Avila, in
Oud-Castilie; hij was langen tijd directeur
der nationale bibliotheek en lid der koninklijke academie to Madrid, waar hij in 1860
overt. Zijn voorn. work is d. „Historia de
la civilisation espahola" (4 dln, Madrid 1810).
Tapijten en Tapijtbehangsels.
d.
Kunst v. taptjtweven schijnt haar oorsprong
te hebben in 't Oosten on is v. zeer hooge
oudheid. Bekend is 't, dat in 't 0. T. bij d.
beschrijving v. d. tabernakel v. zijn bekleeding met tapijtwerk wordt gewag gemaakt.
Pergamus, Tyrus, Sidon en Babel bezaten
reeds fraaie tapijten, die dikwijls met goud
en zilver doorvlochten waren. Reeds in d. 8e
eeuw was die kunst in Engeland bekend en
hielden voorname vrouwen er zich mee bezig;
't nog voorhanden tapijt v. Bayeux, waarop
d. verovering v. Engeland door d. Noormannen voorgesteld is, ward door koningin
Mathilda en haar hofdames vervaardigd. IIi
d. 11e on 15e eeuw vinden wig 't tapijtwoven to Brussel on Arras als handwerk en
v. toen of ward 't ook naar Duitschland overgeplant, waar to Schwabach d. eerte werkplaats was. Nu splitste deze soort v. weverij
zich in twee deelen, nl. in d. Nederl. kunst,
waarbij d. ketting waterpas ligt, on in d.
Duitsche, waarbij zU loodrecht staat. d. Eerste
noemt men laagschachtig (basselisse), d. laatste
hoogschachtig (hantelisse). Alle thans bestaande tapijtfabrieken hebben basselisse,
alleen in die to Parijs on to s. Petersburg
werkt men hautelisse.
d. Tapijtweverij to Parijs word in 1440, wellicht ook eerst onder Frans I, gevestigd in
't huis v. een bekwamen verver, Gobelin, en
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naar dezen verkregen d. tapljten d. naam
gobelins. Onder Lodewtjk XIV ging deze tak
v. nijverheid over in d. handen der regeering
en Lebrun, d. eerste schilder des konings,
maakte daarvoor d. cartons (zoo noemt men
d. voorbeelden, waarnaar d. wever arbeidt).
Wat d. arbeid zelf betreft, 't laagschachtige
;work (basselisse) is door d. uitvindingen v.
Vaucanson (1758) en Nielson zeer verbeterd
en levert even schoone stoffen als d. beste
gobelins. Op deze tapijten staan d. figuren
gedurende d. bewerking in d. breedte rechtop;
d. weefstoel moot zoo breed zijn als 't tapUt
hoog is en heeft veel overeenkomst met d.
gewonen weefstoel. HU heeft geen Tietblad;
d. schachten zijn zeer klein, want, daar soms
vier wevers tegeltjk werken, worden tot acht
paar schachten gebruikt, die over d. gansche
breedte zijn verdeeld. In 't midden v. d. weefstoel ligt in d. lengte een cylinder, waarop
d. cartons, geheel in kleuren afgewerkt, opgerold zijn. 't Vooreind is onder d. borstboom
vastgemaakt, ongev. 2 cM. onder d. ketting,
welke uit linnen of wollen draden bestaat;
d. inslag is wol of zijde, naar d. fijnste schakeeringen geverfd. d. Geheele ketting wordt
in zoovele gelijke deelen verdeeld als er
wevers zijn, v. wie ieder twee paar schachten
heeft, door welke d. ketting gelijk bij d. gewonen weefstoel gestoken is. d. Wever spoelt
d. inslagdraden naar d. schakeeringen op korte
rondo houtjes on bewaart die in d. verfkast.
Bij 't werken treedt d. wever d. schacht; hjj
neemt v. d. omhoog getrokken draden zooveel als een schakeering v. 't patroon bepaalt
met d. eene hand nog hooger op, steekt met
d. andere d. spoel met d. inslag onder d. op
d. duim liggende buitenste draden door en
weer tusschen doze en d. andere op d. duim
liggende draden naar boven en heeft zoo
een draad omgeslagen. d. Inslagdraad rukt hij
dan daarvan af, zoodat v. boven nog iets
blijft staan. Hij treedt hierop weer, 't yak
verwisselt en zoo weeft on schiet hij draad
a. draad, naar alle schakeeringen v. 't patroon,
2ijn kettingdraden in. Wanneer hij eenige
draden omgeslagen heeft, neemt hij een stalen
of beenen kam, waarmee bij, in plaats v. met
't kamriet, d. omslingeringen aanslaat en bevestigt. d. Rechtsche zijde is bij 't weven v.
onderen en d. uitstekende draden worden
later zorgvuldig afgesneden.
Bij 't hoogschachtig work (hautelisse), zooals 't bij d. gobelins plaats heeft, vereischt d.
loodrechte stand der ketting een anderen
weefstoel. Doze heeft d. breedte v.'t patroon,
is dus soms 10 M. breed on ongeveer 3 M. hoog,
en bestaat uit sterke stUlen, waartusschen d.
boven- en onderboom der ketting kan draaien
en met Uzeren klinken kan worden vastgemaakt. Voor d. weefstoel ligt nog een cylinder,
welke d. schacht der lissen heet en hoog of
laag kan gesteld worden. Zoowel d. ketting
als d. korte rondo houtjes worden evenzoo
behandeld als bij 't laagschachtig work; maar,
omdat d. stand v. 't getouw niet toelaat
schachten a. to brengen, moot d. ketting op
elm andere wijze verdeeld worden. d. Weyer
moot dus d. vervelenden arbeid verrichten v.
lis voor lis a. iederen kettingdraad to binden,
waarvoor d. schacht der lissen dient. Zoodra
dus d. ketting op d. weefstoel is gebracht,
steekt men er eon roede zoodanig door, dat er
't voor- en 't achtervak door afgedeeld wordt
en 't kruis v. beide vakken onder die roede
valt. Doze wordt zoover voortgeschoven, dat
zij iets over d. schacht der lissen ligt, die zoo
moat staan, dat d. wever haar bereiken kan.
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Als d. inrichting klaar is, plaatst den wever
zich achter d. ketting en zet d. andere zich
op een bank daarvoor. d. Eerste wever knoopt
a. d. buitensten achterdraad een sterken linnen
getwijnden draad, d. lis, en reikt dozen door
't voorste vak der ketting d. voorsten wever
toe, die hem a. een voor d. schacht der lis
getrokken koord vastmaakt. Zoo worden alle
achterdraden aangelascht, die men dan draad
voor draad door 't voorste vak, al naar 't
noodig is, kan doortrekken. Na al die bewerkingen wordt 't carton of d. na to werken
schilderij achter d. ketting gesteld en worden
d. omtrekken op d. ketting overgebracht. Dan
gaan vijf, zes en meer arbeiders voor d. weefstoel zitten en ieder werkt zijn deel rustig
voort. 't Omslaan en intrekken v. een schakeering gaat evenals bij 't laagschachtige work
met d. voorste draden; dan echter worden
door middel der lissen a. d. schacht der lissen
zooveel achterdraden voortgetrokken als v. d.
kleur voorhanden zijn; op zulk een wijze
kruisen zich d. draden en maken ztj een vak.
d. Met lissen naar voren genomen achterdraden neemt d. wever opnieuw met d. duim
v. d. linkerhand op en hij trekt ze hierdoor meer
voorwaarts. Zoo dikwijls dit geschiedt, slingert
hij zijn inslagdraden op d. voorgenoemde
wijze a. een achterdraad; hij steekt d. inslagspoel achter d. voortgetrokken kettingdraden
weg en, wanneer hij d. achterdraden loslaat,
springen deze door hun spanning weer in hun
vorige ligging terug. Zoo worden nu bij afwisseling steeds d. voorste draden met d.
duimen opgeheven en d. bedoelde achterdraden
met d. lis aangetrokken en wordt telkens naar
't voorschrift v. 't origineel d. passende kleur
ingeweven. Na drie tot vier kruisingen wordt
't weefsel met een houten of metalen kam
aangedrukt.
d. We ver arbeidt bier uit d. aard der zaak
ook a. d. averechtsche zijde daar echter d.
ketting staat, kan hij 't verrichte work ieder
oogenblik beoordeelen. Bekwame wevers
stellen ook, wanneer eenmaal d. omtrekken
v. 't patroon op d. ketting zijn, 't origineel
niet meer daar achter, maar naast zich. Men
berekent, dat een wever in d. loop v. een jaar
een oppervl. v. 1 M. lengte en 1 M. hoogte
kan vervaardigen en zulk een grootte kost
ongeveer f 1500. Doze soort v. arbeid dient om
d. schilderwerken v. beroemde meesters tot in
d. kleinste btjzonderheden weer to geven. Zij
heeft dus meer dan eenige andere tak v.
weverij aanspraak op d. naam kunst.
In vroegere tijden gebruikte men voor d.
bekleeding der wanden ook linnen stoffen,
nadat deze met teekeningen waren gestikt, of
lederen behangsels, waarop figuren met levendige kleuren, deels verguld, waren gedrukt;
doch sedert lang zijn deze algemeen vervangen
door daartoe vervaardigde papieren bekleedsels, welke zeer veel goedkooper zijn en nochtans opssmaakvolle wijze met figuren in allerlei
kleuren worden bedrukt. Hierbij dient echter
in 't oog to worden gehouden, dat goon voor
d. gezondheid schadeltjke verfstoffen daarvoor
worden gebruikt. In zeer weelderig ingerichte
vertrekken ziet men ook nog ztjden muurbehangsels.
d. Papieren behangsels worden op zeer lange,
v. een grondkleur voorziene bladen, op d.
wijze als d. katoenen stoffen, met houten on
metalen vormen bedrukt. Gewoonlijk zijn
daarop, buiten d. grondkleur, slechts twee of
drie schakeerigen, zoodat d. bladen twee- of
driemaal onder d. drukpers moeten worden
gebracht; doch er zijn behangsels, waarop veel
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meer, zelfs tot 100, verschill. kleuren en tinten
zijn aangebracht, waartoe dan ook evenveel
afzonderlijke drukvormen noodig zijn geweest.
Ook worden zij wel met vergulde of verzilverde
figuren vervaardigd of gedeeltelijk met een
fluweelachtige stof bekleed, welk laatste geschiedt door wol v. verschill. kleuren tot een
fijn stof te vermalen, vervolgens 't behangselpapier door d. daartoe nooctigen vorm met een
dikke vernislaag to bedekken en daarna door
middel v. een trommeltoestel d. verlangde
kleur v. wol er op te stuiven.
Tapiocca. Uit d. dikwijls 15 KG. zware
wortels der Jatropha Maniltot wordt door uitperson, wasschen, drogen en roosten een groote
hoeveelheid zetmeel verkregen, onder d. naam
Braziliaansche arrowroot in d. handel voorkomende. Men onderscheidt daarvan twee
soorten, v. welke d. grovere soort Cassave of
Maudioca (zie Cassave) en d. fijnere Tapiocca
genoemd wordt.
Tapir. d. Tapirs behooren tot d. orde der
onparighoevige zoogdieren (perissodactyla) en
onderscheiden zich door zes snijtanden boven
en onder, v. welke d. buitenste in d. bovenkaak kegelvormig zijn, voorts door drieteenige
achterpooten on een korten, beweegbaren
snuit. Door dit laatste kenmerk hebben zij
groote overeenkomst met d. olifant. Men kent
er drie soorten van. d. Eene, Tapirus americanus, bruin v. kleur, met spaarzame stijve beharing, wordt bijna 2 M. lang on leeft in d.
dichte bosschen v. Guyana, Brazilie en Paraguay in d. nabijheid v. rivieren of staande
waterers. Hij baadt zich gaarne, wentelt zich
als d. zwijnen in d. modder en voedt zich
met planten, 't liefst met watermeloenen en
suikerriet. Een andere Amerikaansche soort,
welke op d. bergen leeft en d. naam Tapirus
villosus draagt, is nog weinig bekend. d. Derde
soort, Tapirus Indicus, komt op Sumatra en
't schiereil. Malakka voor, is grooter dan d.
beide andere soorten, v. achter d. schouders
tot over d. billen wit en overigens bruinachtig zwart gekleurd en heeft met d. eerstgenoemden dezelfde levenswijs gemeen. Hun
jongen zijn bruin en geel gestreept en gevlekt.
Tappenbeck (Fur's), een Duitsch Afrikareiziger, geb. 14 Jan. 1861 te Wolsier, bij Rathenow; in 1880 werd hij luitenant bij d.
Pruisische infanterie ; in 1885 nam hij deel
a. d. Pruisische Congo-expeditie; v. 1887 t.
1888 doorreisde hij volgens een opdracht der
regeering 't nog onbekende noordoosten v. 't
Cameroen-gebied; hij stichtte met luitenant
Kund d. nederzetting Exsoemb en overl.
26 Juli 1889 in Cameroen.
Tapper (RUARD). Deze in d. Nederlandsche
hervormingsgeschiedenis befaamde man werd
in 1488 te Enkhuizen geboren. Aan d. hoogeschool te Leuven was hij eerst student,
later hoogl. der godgeleerdheid, 't laatst kanselier. Hij was zeer bevriend met keizer
Karel V, die hem naar 't concilie te Trente
afvaardigde. Tot inquisiteur in d. Nederlanden benoemd, kweet hij zich v. zijn taak
met groote hevigheid tegen d. aanhangers
der Hervorming. Na 's keizers dood nam zijn
gunst ton hove merkbaar of en hij overl.,
naar men meent uit verontwaardiging daarover, te Brussel 2 Maart 1559. Zijn geschriften,
voornamelijk tegen d. leer der Hervorming
gericht, zijn, na vroegere afzonderlijke uitgave, bijeen uitgegeven te Keulen, 1582.
Taptoe, signaal om d. soldaten te waarschuwen des avonds naar hun tenten, kwartieren of kazerne te gaan. De 't meest gewone
tijd voor d. taptoe is 9 uur 's avonds; even-
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wel kunnen ook in bijzondere omstandigheden
andere uren daarvoor bepaald worden. 't
Woord schijnt afgeleid te Ain v. een gebruik
uit vroegere tijden, toen d. politie op een
bepaald uur 's avonds in d. herbergen rondging om d. tap (of kraan) der vaten to sluiten.
of Taraboelos (Tripoli),
Tarabolus
een stad in .A ziatisch Turk(je, prov. Syria
(ejalet Sjam), a. d. Libanon, niet ver v. d.
Middell. Zee gelegen, in een vruchtbare vlakte.
Men heeft er een oud kasteel, 20 moskeeen,
13 kerken, 7 kloosters, een synagoge, uitvoer
v. graan, sponsen, zijde, olie, oranjeappelen
'en 17 000 inw. — Taraboelos, 't oude Tripolis,
door Phoeniciers uit Sidon, Tyrus en Aradus
gesticht, was een Phoenicische bondstad. In
639 viel zij in d. handen v. d. Mohammedanen,
maar zij werd in 1107 na een 5-jarige belegering
door d. kruisvaarders ingenomen. Tot 1289
stond zij onder Frankische heerschappij; zij
werd toen door sultan Kilawoen veroverd en
verwoest.
Taragona, een Spaansche prov. a. d.
Middell. Zee, ter grootte v. 118 vk. mijlen,
met 349 000 inw. Alleen a. d. kusten is d.
bodem vlak; d. verstrooide berggroepen v.
't Iberische bergsysteern bedekken 't grootste
deel der prov. Zij bevatten lood-, mangaan-,
zilver- en koperertsen; ook heeft men er
rijke steenkoollagen en hier on daar ook
zoutgroeven. d. Voorn. rivier, d. Ebro, doorsnijdt d. prov. in zuidoostelijke richting; d.
grootste kustrivieren zijn d. Gaya, d. Francoli
en d. zuidel. grensrivier d. Cenia. d. Bodem
levert er wijn, noten, olie, amandelen, oranjeappelen en vijgen. d. Industrie bepaalt zich
tot katoenspinnerij en wevertj, waarvan Reus
't middelpunt is. — d. Hoofdstad, ook Taragona
(in d. oudheid Tarraco), met 28 000 inw., is
schilderachtig gelegen op een heuvel a. d.
uitmonding v. d. Francoli in d. Middell. Zee.
Men heeft er een prachtige kathedraal uit
d. 12e eeuw en vele andere kerken, een aartsbisschoppelijk paleis, oen academie v. schoone
kunsten, een schouwburg, een museum voor
oudheden en vele overblijfselen uit d. Romeinschen tijd, o. a. d. bouwvallen v. een in d.
rots gehouwen amphitheater, d. 284 M.langen
en 31 M. hoogen aquaduct Puente de las Ferreras, overblijfselen v. d. paleizen v. keizer
Augustus en v. d. bier geboren Pontius Pilatus en d. fraaien Romeinschen triomfboog
Arco de Sura. — Ten tijde der Scipionen was
Taragona d. hoofdwapenplaats v. Rome tegen
d. Carthagers. Na haar verwoesting werd zij
door d. Romeinen weer opgebouwd en gekoloniseerd (Colonia Julia victrix) en was zij d.
hoofdstad v. Hispania Taraconensis. In 484 viel
d. stad in d. handen der W est-Gothen ; zij werd
in 714 door d. Arabieren veroverd en gedeelteltjk verwoest, maar in 1119 door Alfonsus I
v. Aragonie hun wader ontrukt. 13 Jan. 1809
zegevierden hier d. Franschen over d. Spanjaarden; in 1833 werd Taragona d. hoofdplaats
der prov.
Tarantula, beter Tarentula, als afgeleid
v. d. naam der stad Tarentum (zie Tarentum),
is d. naam v. een spinnensoort, die in ZuidItali8, Spanje en Griekenland aangetroffen
wordt en zeer gevreesd is om haar beet;
wetenschappelijk wordt zij Lycosa tarentula
genoemd. Omtrent 't gevaarlijke v. d. door
haar toegebrachte vergiftiging en d. middelen
ter genezing komen in d. oude boeken d.
vreemdste verhalen voor, opgesierd met d.
fabelachtigste afbeeldingen. Reeds in d. 16e
eeuw verhaalde men, dat d. gebetenen (tarentolati) zich als bezetenen gedroegen, 't zien
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v. zwarte kleuren niet konden verduren, maar
daardoor in stuipen vervielen en dat alles,
waarmee men bezig was op 't oogenblik der
verwonding, door d. gebetene als met een
onweerstaanbare tooverkracht moest worden
vervolgd; lachen, huilen, loopen enz. duurde
tot bezwijkens toe voort, maar vooral 't dansen, dat evenwel genezing verschafte, want
wie in 't zweet geraakten, herstelden spoedig.
Vandaar dat men 't dansen als geneesmiddel
voorschreef on dat uitdrukkelijk voor deze
gelegenheid vervaardigde muziek wijzen (d.
pastorale en d. tarentola genaamd) lustig
warden gespeeld. In Hecker's werk over „die •
Tanzwuth" worden zelfs d. muziek wtjzen in
noten en met woorden volgens A. Kircher
(„de Arte magnetica", 1654) in drie modi der
tarantella als „Musik zum Tanze der Tarentali"
meegedeeld. Na een rustigen slaap v. 12 uren
was dan d. genezing veeltijds volbracht.
't Fabelachtige der verhalen v. d. gevolgen
v. d. tarentel-beet is gebleken een verzinsel
v. een verhitte verbeelding to zUn; doch
volstrekt ongevaarlijk is d. beet v. d. tarantula niet.
Tarapaca, eon prov. v. d. Zuid-Amerikaansche republiek Chili, met eon oppervl. v.
909 vk. mijlen en 48 000 inw. (1892). 't Is grootendeels onvruchtbaar en slechts op weinig
plaatsen is d. bodem geschikt voor d. landbouw. d. Nijvere bevolking houdt zich bezig
met 't ontginnen v. d. uitgestrekte lagen
salpeter on borax; bovendien heeft men a. d.
zeekust rijke guanolagen en zilvergroeven.
In 't gebied v. d. Kust-Cordillera's vindt men
nog goudwasscherijen. — Bij d. vrede v. 1883
moest Peru deze prov. a. Chili afstaan. d.
Tegenwoordige hoofdstad is Iquique.
Tarare, een stad in 't Fransche depart.
RhOne, arrondissement Ville-Franche, a. d.
voet v. d. 719 M. hoogen Tarare, met een
nieuwe kerk in Griekschen stijl, een schouwburg, marmergroeven en 12 000 inw. (1891).
Tarare bezit d. oudste Fransche mousselineen zijdefabrieken, vervaardigt zijdepluis, tarlatan on satijn.
Tarascon, d. naam v. twee Fransche
steden. — Tarascon sur Ariege ligt in 't
arrondissement Foix v. 't depart. Ariege a.
d. rivier Ariege en a. d. spoorweg n. Toulouse;
zij heeft 1500 inw. — Tarascon sur Rhone is
gelegen in 't arrondissement Arles v. 't
depart. Bouches du RhOne en is 't kruispunt
v. verscheidene spoorwegen. Een 450 M. lange
kettingbrug voort bier over d. RhOne naar
't op d. anderen oever gelegen Beaucaire en
op een rots a. d. RhOne staat 't nog goad
onderhouden slot der graven v. Provence: d.
stad heeft een gerechtshof, een gemeentecollege en een groote bibliotheek en telde in
1891 6597 inw., die zich bezighouden met
wevertj, leerlooiert en handel in brandewtjn,
olio en worst.
Tarasp, een herstellingsoord in 't Zwitsersche kanton Grauwbunderland in 't Engadindal, nabij d. grans v. Tirol. 't Water v.
zijn minerale bronnen heeft veel overeenkomst met dat v. die to Karlsbad. In d. nabijheld verheft zich d. 1266 M. hooge Vulpera,
waarheen een goede rtjweg leidt on waar ook
vele badgasten verblijf houden.
Tarazed is een star v. d. derde grootte
in 't sterrenbeeld d. Arend, door Bayer met
y aangeduid. Rechte klimming: 291. 40'.
Noorder-declinatie 10D 14'.
Tarbes, d. hoofdstad v. 't Fransche depart.
Hautes Pyrenees, vroeger v. 't graafs. Bigorre,
is een stad met 24 784 inw., gelegen in een
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vruchtbare vlakte a. d. linkeroever v. d. Ad our,
waarover een fraaie brug leidt. d. Huizen
zUn er v. gr(js marmer gebouwd met leien
daken. d. Stad heeft een fraaie hoofdkerk,
een deftig prefectuurgebouw, een seminarium
on vele andere inrichtingen voor onderwtjs,
kazernen, een gevangenis en een hospitaal.
Tarbes is d. zetel v. een bisschop, heeft beroemde papiermolens on fabrieken v. zijden
zakdoeken (Mouchoirs de Bearn), aanzienlijke
looiertjen, ver verijen en koperslagerijen en
drtjft handel in vee, hammen, wijn, brandewijn, lijnzaad, leder en marmer- en ijzerwaren,
waartoe d. druk bezochte rnarkten buitengemeen dienstig zUn. In d. oude geschiedenis
heet d. stad Tarba; zij werd door d. Romeinen
eerst bij 't derde Aquitani6, daarna bij Novempopulania gerekend. In d. be eeuw werd zij
door d. Germanen, in d. 8e door d. Arabieren,
in 843 door d. Noormannen geplunderd en zij
was in d. 14e eeuw een ttjd lang in d. handen
der Engelschen. Ook Teed Tarbes veel in d.
Hugenoten-oorlog in d. 16e eeuw; toen had
zU veel mooite om weder tot aanzien en bloei
to geraken.
Tarbot, Zie Platvisschen.
Tardieu (JACQUES NICOLAS), een Fransch
teekenaar on graveur, werd in 1718 to Parijs
gab. en door zijn vader, Nicolas Henri Tardieu (1674-1749), in d. kunst onderwezen. Met
dozen en andere graveurs, o. a. met Avelino,
Dupuis on Ravenet, arbeidde hij a. verschill.
groote werken, zooals a. d. „Galerie de Versailles", terwij1 hij bovendien een aantal portretten, historische en genre-schilderijen en
landschappen graveerde; hij was lid v. d.
Parijsche academie en hofgraveur v. d. keurvorst v. Keulen. Hij overl. omstr. 1795.
Tardieu (JEAN CHARLES), gab. te Parijs
in 1765, een zoon v. d. voorgaande, behoorde
eenigen tijd onder d. beste leerlingen v.
d. schilder Regnault en wedijverde met
d. leerlingen v. David, tot dat hij in 1790
d. tweeden grooten prijs in d. schilderkunst
behaalde, waarna hij v. d. regeering verscheidene bestellingen voor d. musea v.
Versailles, s. Cloud, Fontainebleau en Compiegne kreeg en voor d. kerken te Rouaan
en Besancon schilderde. d. Kritiek vond
echter veel op zUn werken aan to merken en kreet ze als onbevallig v. teekening
en kleur uit. Toch verraden zij veel talent,
dat zich vooral in lateren tijd gelukkiger
ontwikkelde. Tot zUn beste schilderijen behooren: „Een Fransch officier beschermt een
Arabier na d. inneming v. Benhout" (Cabinet
Denou 1810); „d. Jongeling tuss. d. deugd en
d. ondeugd" (1810); „Het Fransche leger to
Sienna" (1812) en eenige andere half historische
en half allegorisclie voorstellingen. TARDIETY
overl. to Parijs in 1815.
Tardieti (AmBRoisE), eon geneeskundige,
gab. 10 Mrt 1818 to Parijs, overl. aldaar 12 Jan.
1879. Na in 1844 tot doctor bevorderd to zUn
werd hij eerste geneesheer in 't hospitaal
Lariboisibre on legde hij zich voornamelijk
op d. gerechtelijke geneeskunde toe. HU werd
in 1861 hoogl. in dozen tak der geneeskunde
a. d. geneeskundige faculteit te Parijs en ontving in 1876 't commandeurskruis v. 't Legioen
v. Eer. Hij schreef o. a. „Manuel de pathologie" (1848), „Dictionnaire d'hygiene publique
et de salubritO" on „TraitO sur les empoisonnements" (1867).
Tare, Zie Helm.
Tarentum of Tarente (Ital. Taranto),
een stad in d. Ital. prov. Lecce, gelegen op
een rotsachtig eiland tusschen d. golf v. Ta-
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rente en een kleinen, diep in 't land dringenden
zeearm; zij is door steenen bruggen met 't
vasteland verbonden, evenals met 't station
a. d. spoorweg v. Bari n. Reggio di Calabria.
Tarente is d. zetel v. een aartsbisschop en
een onder-prefect, heeft een gerechtshof, een
lyceum, een gymnasium, een zeevaartkundige
school, een kathedraal, waarin vele belangrijke gedenkteekenen, verscheidene kerken en
kloosters, een stark kasteel, d. puinhoopen
v. een amphitheater en oude muren en telt
25 000 inw., wier voorn. middelen v. bestaan
zijn: vischvangst, katoen- en linnenfabricage
en handel in olijfolie en zuidvruchten. Tarente
is 't belangrijkste punt voor d. verdediging v.
't Zuid-Italiaansche vasteland on werd daarom
tot een sterke oorlogshaven gemaakt. — Tarente, bij d. Grieken Tams, bij d. Romeinen
Tarentwin genoemd, werd in 705 v. Chr. door d.
Doriers gesticht. Door scheepvaart on handel
en een krachtig inwendig bestuur werd 't
spoedig rijk on machtig, vooral na d. val v.
Sybaris; 't had een leger v. 30 000 man;
kunsten en wetenschappen bloeiden; in hoog
aanzien stond d. school v. Pythagoras. In
272 v. Chr. moest Tarente zich a. d. Romeinen onderwerpen on kreeg 't een Romeinsche
bezetting. In d. 2en Punischen oorlog maakte
Hannibal zich v. d. stad meester; toen er in
123 een Romeinsche kolonie gesticht word,
kwam d. stad tot nieuwen bloei. In 387 word
er een aartsbisschoppelijke zetel gevestigd.
Na d. ondergang v. 't Westersch-Romeinsche
rijk werd Tarente eerst door d. Byzantijnsche
keizers on vervolgens door d. Saracenen geregeerd; 't werd daarna bij 't koninkrijk Napels
ingeltjfd on behoort sedert 1861 tot 't koninkrijk Italia. Zie Dale „Geschichte Tarentens
bis auf seine Unterwerfung unter Rom"
(Straatsburg 1877) on Gagliardo „Descrizione
tapografica di Tarento" (Tarente 1886). 't
District Tarente telt 25 gemeenten met ruim
160 000 inw.
Targoem, d. i. t'erklaring (meerv. Targoemim), is d. gewone naam v. d. oude Arameesche on Chaldeeuwsche vertalingen v.
0. T. geschriften, welke ten deele reeds vOOr
Chr. geb. aanwezig waren. Daar zij ten deele
meer omschrijving dan letterltike overzetting zijn, hebben zij voor d. uitlegging des
0. T. blijvende waarde. d. Voorn. zijn: die
v. d. 5 boeken v. Mozes, door Onkelos, die in
d. 2e eeuw leefde; v. d. Profeten, waarschijnltjk door Jonathan ben Uziel; v. Job, d.Psalmen, d. a. Salomo toegeschreven geschriften
Ruth, Esther en d. Klaagliederen; v. d. boeken der Kronieken; d. Palesttinsche of Jeruzalemsche targoem op d. 5 boeken v. Mozes,
in twee verschill. recension; d. tweede targoem v. 't book Esther on fragmenten v.
d. Jeruzalemschen targoem op d. Profeten,
benevens een anderen op a. vijf boeken v.
Mozes.
Tarief, oorspronkelijk een Arabisch woord,
dat vorklaring, aanwijzing beteekent; verder
prijsopgave on ook lijst, die d. in- en uit•
gaande rechten opgeeft. Voorts spreekt men
v. toltarief, muntlariel, spoorwegtarief, enz.
Tarifa, een versterkte havenstad in d.
Spaansche prov. Cadiz, a. d. straat v. Gibraltar, met ongeveer 13 000 inw. Op 't nabtjgelegen eiland v. denzelfden naam bevindt
zich een vuurtoren.
Tarija, een depart. in d. Zuid-Amerikaansche republiek Bolivia, met ongeveer
54 000 inw., behalve ongeveer 50 000 wilde
Indianan. 't Is zeer vruchtbaar en wordt door
d. rivieren Pilcomayo en Tarija doorstroomd. —
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d. Hoofdstad, ook Tarifa, heeft een Franciscaner
klooster on ongeveer 10 000 inw.

Tarik, een Moorsch veldheer v. d. Arabischen stadhouder v. Noord-Afrika Moesa;
hij stak in 711 naar Spanje over, legde versterkingen aan op d. naar hem genoeinde rots
a. d. zeestraat, die Spanje v. Afrika scheidt
(Gebel-el-Tarik, d. i. rots v. Tarik, later Gibraltar), on overwon in d. slag bij Xeres de
la Frontera d. West-Gothen onder hun koning
Roderik; vervolgens veroverde hij Cordova
en Toledo, maar hij werd door d. afgunstigen
Moesa in 712 ten val gebracht.
Tarn, een rechter zijrivier v. d. Garonne,
ontspringt op 't Lozere-geb. in 't Fransche
departement Lozere, doorstroomt vervolgens
d. departementen Aveyron, Tarn en HauteGaronne en mondt in 't depart. Tarn-et-Garonne
in d. hooldstreom uit. Zijn belangrtjkste bijrivieren zijn d. Aveyron on d. Agout.
Tarn, een Fransch depart., een gedeelte
v. 't vroegere Languedoc, groot 105 vk. mijlen
met 346 739 inw., onder wie omstr. 17 000
Gereformeerden; d. overigen zijn Katholiek.
't Land daalt v. 't 0. n. 't W. terrasvormig
of en bereikt in 't Z. O. in d. Monts de Lacaune een hoogte v. 1266 M. Tarn wordt verdeeld in d. vier arrondissementen Albi, Castres, Gaillac on Lavour; Albi is d. hoofdstad.
liVijn- on ooftbouw worden druk beoefend, d.
landbouw minder; ook a. veeteelt wordt
veel gedaan. 't Delfstoffenrijk levert ijzer,
steenkolen, marmer on gips. Belangrijke
takken v. nijverheid zijn wolweverij, zijdefabricage, leerlooierij on d. vervaardiging v.
glas- en staalwaren. Zie Bastie „Description
du departement du Tarn" (2 dln, 1876—'77).
't Fransche departement Tarn-et-Garonne telt
op 67 vk. mijlen 206 596 inw. (bijna alien
Katholiek). 't Vruchtbare land is heuvelachtig, maar bereikt nergens een grootere hoogte
dan 200 a 300 M. Marmer is 't voorn. voortbrengsel uit 't delfstoffenrijk. 't Departement
wordt verdeeld in d. arrondissementen Montauban, Moissac en Castelsarrasin. Montauban
is d. hoofdstad. In dit departement vereenigen
zich d. rivieren Garonne, Aveyron en Tarn.
Zie Mouling, „Documents historiques sur
le Tarn-et-Garonne" (3 dln, 1879—'85).
Tarnopol, een stad in 't 0. v. 't Oostenrijksche koninkrijk Galicia, a. d. spoorweg
Lemberg-Kiew, met 27 000 inw. (onder wie
ongeveer 13 000 Joden). Levendige handel.
Tarnow, een stad in 't Oostenrijksche
koninkrijk Galicia, a. d. bevaarbaren Dunajec;
zij is d. zetel v. een bisschop, heeft een fraaie
domkerk, een raadhuis, vele kloosters,fabrie•
ken en 28 000 inw., v. wie bijna d. helft
Joden zijn.
Tarnowitz, een stad in d. Pruis. prov.
Silezie, regeeringsdistrict Oppeln, a. d. spoorweg Breslau-Tarnowitz, met een acadernie
voor 't mijnwezen, belangrijke ijzergroeven,
een groot ijzerwerk (d. Frederiksgroeven en
d. Frederikssmelterij) on 10 000 inw.
Tarnowski (STANISLAUS), een Poolsch
letterkundige en staatsrnan, geb. 7 Nov. 1837 to
Dzikow (Galicia); v. 1867 — '70 was hij lid v. d.
rijksraad on sedert 1871 is hij prof. a. d. universiteit v. Krakau; in 1884 werd hij gekozen tot
lid v. 't Heerenhuis. Htj schreef o. a. „Geschichte der vorchristlichen Welt"; „Ueber den
polnischen Roman am Anfang des 19 Jahrhunderts"; „Ueber die Lustspiele Phaedros" en
„Ueber den Verfall der polnischen Litteratur
im 18 Jahrhundert". Zijn voorn. work is „Die
polnischen politischen Schriftsteller des 10
Jahrhunderts" (Poolsch 2 dln, Krakau 1836).
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Tarnowski (JOHANNES), een beroemd
Poolsch veldheer, werd in 1488 uit een zeer
aanzienlijk geslacht gab. Om zijn militaire
opvoeding to voltooien, bezocht hij d. 't meent
afgelegen landen, als Syria, Palaestina, Afrika
on Portugal. Koning Emanuel v. Portugal
droeg hem in d. oorlog tegen d. Mooren 't
opperbevel over zijn leger op. Met krijgsroem
beladen en door keizer Karel V tot rijksgraaf verheven, keerde hij naar zijn vaderland
terug. Hij nam bier deel a. d. oorlog tegen
Sigismund I en d. Russischen czaar en was
tegenwoordig bij d. slag v. Orsza. Naderhand
werd hij door Sigismund met een legerafdeeling tot hulp v. Lodewijk v. Hongarije tegen d.
Turken afgezonden. Toen daarna d. w o'iwode
v. Walachije in opstand kwam tegen koning
Sigismund en in Polen vial, droeg laatstgenoemde a. TARNOWSKI d. verdediging des
lands op. Met een betrekkelijk klein leger
sloeg hij d. -Walachen en, toen daze ten tweede
male in Polen waren doorgedrongen, vial
hij zelf in Walachije; hij veroverde Choczim
en dwong d. hospodar zijn koning opnieuw
trouw to zweren. Later dreef hij met d. inw.
v. ztjn starosty Sendomir d. in 't land gevallen
Tataren terug. Hij overl. in 1571. Ook op
wetenschappelijk gebied maakte hij zich naam.
Hij gaf een krijgskundig werk uit, „Concilium
rationis bellicae", en liet een.rijke verzameling
zeldzame handschriften na.
was d. dochter v. d. Romein
Tarpeja
Spurius Tarpejus, a. wien in d. oorlog v.
Romulus tegen d. Sabijnen d. verdediging v. .
een burg op d. zuidelijke punt v. d. Saturnischen heuvel werd toevertrouwd. TARPEJA
liet zich door Tatius, 't opperhoofd der Sabijnen, omkoopen, om hem een geheimen weg
tot dezen burg te openen; ztj bedong als
haar loon d. gouden halsketenen en armbanden
der Sabijnen en werd, nadat d. poort geopend
was, door hen onder d. last der op haar geworpen schilden verstikt. Hiernaar, verhaalt
men, heeft genoemde zijde v. d. berg d. naam
Tarpejus Mons verkregen. Intusschen is 't
vrij zeker, dat daze naam reeds vOOr Romulus bestaan heeft; en, daar d. overlevering
zegt, dat Rome oudtijds ook Tarpe geheeten
heeft, en dit woord v. Celtischen oorsprong
schijnt to zijn, is 't niet onwaarschtlnlijk,
dat Tarpe (ons Terp) oorspronkelijk slechts
berg beteekend heeft; on vanhier d. Tcyrpeische
rots. 't Is bekend, dat d. Romeinen d. misdadigers v. d. rots (saxum Tarpe um, rupes
Tarpeja) nederstortten. Dikwijls dreigden d.
volkstribunen personen v. hoogen rang met
daze straf, die zelfs ten tilde v. Horatius nog
niet was afgeschaft en welke Tiberius nog a.
Sextus Marius liet voltrekken.
Tarquinius (LvcIus), naderhand PRISCUS
(d. i. d. Oude) btjgenaamd, was naar d. gewone
voorstelling d. vijfde koning v. Rome en d.
zoon v. Damaratus, een aanzienlijk balling
uit Corinthe, die zich n. Italia begeven en in
d. Etrurische stad Tarquinii gevestigd had.
TARQUINIUS, to Tarquinii Lucumo genoemd,
geraakte er in minachting bij Ain medeburgers, 'tgeen hem, vooral op aandrtiven v. zijn
heerschzuchtige echtgenoote Tanaquil, ertoe
bewoog, ztjn vaderstad to verlaten en zich
met zijn geheele . vermogen n. Rome to bege-

ven, dat, toen nog arm en in zijn opkomen,
d. Aiken on bekwamen vreemdeling d. hoerlijkste gelegenheid aanbood om een schitterende rol to spelen. Zich in 't nieuwe gebied
onder d. naam LUCIUS TARQUINIUS gevestigd
hebbende, kreeg hij al spoedig d. gewichtigsten
invloed, ook bij d. koning Ancus Marcius, die

dan ook wel aan hem d. onderscheidene
nuttige instellingen, onder zijn regeering tot
stand gebracht, zal to danken hebben gehad,
waartoe vooral ook behoort 't aanleggen v.
d. zeehaven Ostia a. d. mond des Tibers. Was
't wel te verwonderen, dat d. koning zulk een
man tot voogd zijner kinderen aanstelde en
dat Romeinsche yolk, na d. dood v. Marcius,
hem tot d. koninkltjke waardigheid verhief?
't Is een geheel ongegronde beschuldiging,
dat TARQUINIUS hierdoor d. zonen v. Marcius
't grootste onrecht zou hebben aangedaan,
alsof hij hun 't rijksgebied had ontroad ; d.
koninklijke waardigheid was te Rome niet
erfelijk, maar v. d. volkskeuze afhankelijk,
wat d. geschiedenis der vroegere koningen
duidelijk bewilst. Dat intusschen d. benoeming
v. een vreemdeling d. grooten of Patriciers
minder aangenaam was, laat zich licht begrUpen ; en, om een tegenwicht tegen hun invloed
to erlangen, benoemde TARQUINIUS honderd
nieuwe senatoren en dus nieuwe Patricische
geslachten, waardoor hij zijn gezag niet
weinig versterkte. Voorts breidde hij 't Romeinsche gebied aanzienlijk uit; hij versierde
d. stad met verscheidene gebouwen en nuttige inrichtingen en omringde haar met muren.
Niettemin konden d. oude Patriciers en onder
hen d. zonen v. Marcius hun wrok niet vergeten, vooral toen zij begonnen to vreezen,
dat 's konings schoonzoon Servius Tullius,
mode een vreemdeling (zie Servius), eenmaal
ook d. koninklijke waardigheid zou erlangen.
Hierdoor ontstond een samenzwering; een
paar huurlingen veinsden in d. nabijheid v.
't paleis een zwaren twist en riepen d.
koning als rochter en scheidsman in, doch
brachten d. 80-jarigen grijsaard, terwijl hij
naar hun bezwaren luisterde, een doodelijke
wond toe. d. Onversaagdheid v. Tanaquil ontroofde evenwel d. samengezworenen dadelijk
d. vrucht v. dezen moord en Servius werd
koning. Uit een en ander blijkt, dat eensdeels
d. haat der Romeinen tegen 't geslacht der
Tarquinii, veroorzaakt door d. heerschzucht
v. d. laatsten koning, en anderdeels d. oude
wrok der Patriciers TARQUINIUS DEN OUDEN
geenszins in dat gunstig licht hebben geplaatst, waarop anders zijn groote verdiensten
jegens d. nog jeugdigen staat aanspraak mochten maken. TARQUINIUS PRISCUS regeerd'e v:

616-579 v. Chr.

Tarquinius Superbus, d. zevende on
laatste der oude Romeinsche koningen, die
zich door zijn trotschheid en heerschzucht
gehaat maakte en met zijn zoon Sextus (d.

schender v. Lucretia) veroorzaakte, dat Rome
in eon republiek herschapen word. Zijn troonsbeklimming werd door d. gruwelijken moord
v. zijn schoonvader, d. vorigen koning, Servius Tullius, gebrandmerkt, die, naar men

meent, op aanraden v. diens eigen dochter,
Tarquinius' gemalin, gepleegd werd. Om zich
willekeurig macht to verzekeren, liet hij zich
door een gewapende lijfwacht omringen, welke
meestal uit buitenlanders bestond. In verscheidene oorlogen met zijn naburen toonde
hij zich een bekwaam en dapper krijgsheld;
hij onderwierp Gabii, Circeji en Signia- doch
dit alles nam 't misnoegen zijner onderdrukte
onderdanen. a. wier hoofd zich L. Junius
Brutus beyond (zie Brutus), niet weg. Na 25
jaar geregeerd to hebben moest hij met zijn
zoon vluchten. Hij poogde to vergeefs door list
en geweld zich v. zijn vorige heerschappij
weder meester to maken, waartoe hij eerst
een samenzwering in Rome bewerkte en, toen
daze mislukte, ondersteund door d. Etrus-
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cischen kontng Porsenna en naderhand door
d. Latijnen, Sabijnen en andere naburige
volken, d. Romeinen beoorloogde. Toen echter
in al deze oorlogen d. Romeinen overwinnaars
bleven, meest TARQUINIUS SUPERBUS eindelijk
gin plan laten varen en begaf hij zich n.
Cumae naar d. dwingeland Aristodernus, waar
hij op zijn 90e jaar oven. 14 had v. 534 tot
509 v. Chr. geregeerd.
Tarra. Van d. koopwaren, die, in eaten
of kisten gepakt, bij 't gewicht geleverd wore
den, kort men een zeker deel v. 't bruto
gewicht voor d. emballage en berekent men
d. waarde naar d. ponden netto, welke na
aftrek v. doze overblijven. Deze korting of 't
verschil tuss. d. bruto- en netto-gewichten is
'tgeen men d. tarra noemt. toms ook wordt
d. waarde berekend naar 't bruto-gewicht en
in dat geval d. waarde per KG. lager gesteld.
d. Tarra wordt dan niet genoemd, doch, gelijk
men zal hebben ingezien, stilzwijgend wordt
met haar rekening gehouden.
Tarragona, Zie Taragona.
Tarrasa, een stad in d. Spaansche prov.
Barcelona, a. d. spoorweg Saragossa—Barcelona, met 13 200 inw.
Tarsus of Tarsos, nu Tersus, een Turksche stad in Klein-Azie, in 't vilajet Adano
a. d. Kydnos met omstr. 10 000 inw.; 't ligt
door tuinen omgeven in een uitgestrekte,
vruchtbare, maar ongezonde vlakte a. d. spoorweg v. Tarsus n. Mersina en heeft een goed
onderhouden kasteel, tallooze bouwvallen en
belangrijke overblijfselen uit 't verleden, o. a.
een ouden schouwburg en gedenksteenen,
waaronder d. DOntick Tasj, d. i. draaiende
steen, een 84 M. lang, 40 M. breed en 7 M.
hoog bouwwerk, dat rijk met marmer versierd is en waarschijnlijk een grafmonument
voorstelt. Tarsus is een belangrijke handelsstad voor d. landbouwproducten uit d. omtrek.
In d. Oudheid was 't een belangrijke stad, d.
zetel v. a. Perzi8 onderworpen vorsten; 't is
d. geboorteplaats v. d. apostel Paulus.
Tartaan is d. naam v. een klein, licht,
overdekt vaartuig, dat voornamelijk in d.
Middellandsche Zee, deels bij d. visschertj,
deels tot kusthandel, gebruikt wordt; 't voert
slechts een grooten en een fokke-mast en
driehoekige zeilen, doch NI storm een vierkant zeil.
Zie Tataren
Tartaren en Tartarije,
en Tatarije.
Tartarus,
bij d. Grieken, vooral bij
Homerus, een altijd duistere plaats onder d.
aarde, zoo diep onder d. Hades of d. onderwereld (zie Hades) als d. aarde onder d. hemel
gelegen is. Zij was met metalen deuren afgesloten en diende tot gevangenis voor hen,
die tegen d. wereldheerschappij v. Zeus waren
opgestaan, zooals d. Titanen. In latere tijden
noemden d. Grieken d. geheele onderwereld
Tartarus of alleen 't gedeelte, waarin d. verdoemden hun straf ondergingen, in tegenstelling dus met d. Elyzeesche velden. Ook
wordt daarvoor btj d. dichters wel eens d.
naam Erebus gebruikt en noemen zij bijv.
Proserpina regina Erebi, koningin der onderwereld, ofschoon Erebus eigenlijk een persoonsnaam is en w el die v. d. oppersten der
onderaardsche goden, die met d. Nacht gehuwd was.
Tartini (GIuSEPPE), een vermaard Ital.
toonkunstenaar, in 1692 to Pisano gob. en
oven. te Padua in 1770. In jeugdige lichtzinnigheid een meisje tegen d. wil harer
ouders ontvoerd en gehuwd hebbende, was
hij genoodzaakt to vluchten en vond hij ge-
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durende eenige jaren een wijkplaats in 't
Minorietenklooster te Assisi, wear hij zich met
allen per op d. muziek toelegde en een
beroemd vioolspeler werd. In 1726 stichtte
hij zijn bekende, voornamelijk voor kerkmuziek bestemde inuziekschool to Padua,
waarheen zich alien begaven, die desttjds als
toonkunstenaars wilden uitmunten. Zijn werken zijn talrijk, maar thans verouderd. Voorts
heeft hij zich ook bekend gemaakt door een
stelsel v. harrnonie, waannee d. beroemde
Rousseau veel op had, en door d. ontdekking
v. d. toon, die uit twee zuiver aangegeven
tertsen bestaat.
Tartronzuur
heeft tot samenstelling
CH OH (COOH), en is een gekristalliseerd
zuur, dat bij verhitting koolzuur on glycolide
levert.
Tartuffe,
naam voor een schijnheilig
mensch, eigenlijk d. naam v. d. hoofdpersoon
v. een in 1664 geschreven blijspel v. Moliere.
Tarwe ( Triticum). Dit aanzienlijke plantengeslacht, waaraan wij o. a. onze gewone tarwe
(Triticum sati rum) ontleenen, behoort tot d.
natuurl. familie der Grainine,e en volgens 't
sexueele stelsel tot d. 2e orde der 3e klasse
(Triandria Dig gnia). Van d. soorten, welke dit
geslacht bevat, komt ongetwijfeld in d. eerste
plaats in aanmerking d. gewone tar we (Tr.
saticum), die a. 't hoofd v, alle korenplanten
verdient genoemd to worden en zoowel bij
ons als in andere landen in 't groot verbouwd
wordt. Zij is 1- of 2-jarig en beelt een vezeligen
wortel, een stijf opgerichten stengel en lintvormige, vlakke, ruwe bladeren. Aan d. top v.
d. stengel vindt men d. zoo kennelijke dichte
en dikke aar, wier centrals spil v. tandjes
voorzien is, die afwisselend geplaatst zijn en
vooruitspringen on ieder den ongesteeld bloompakje dragon. leder bloempakje bevat, binnen
twee buikig gezwollene, veelnervige kelkkafjes, 4 bloemen, waarvan alleen d. 2 laagste
vruchtbaar kunnen genoemd worden. d. Onderste kroonkafjes zijn nu eens ongewapend, dan
weer loopen zij in lange naalden uit. Behalve
d. zomer- on d. wintertarwe komen nog een
groot aantal verscheidenheden voor, die veelal
naar haar plaats v. oorsprong genoemd worden. d. Aan d. Amsterdamsche markt 't meest
voorkomende soorten zijn: d. wit-bonte, Poolsche, nieuw-Kleefsche, wit-bonte Odessa, Koebanka, nieuwe Zeeuwsche, nieuwe Geldersche,
roode Odessa, nieuwe Friesche en Syrische of
Beiroeth -tarwe.
Een andere soort v. tarwe, die ook btj ons
wel gekweekt wordt, is d. reuzentarwe (Tritirum turgidunt), kenbaar a. haar breede, eironde,
gekielde on a. d. top afgeknotte kafblaadjes,
welke v. boven in een eenigszins gekromde
punt uitloopen, doch vooral daaraan, dat d.
stengel bij rijpheid ovorbuigt.
Een derde soort, bekend onder d. naam spelt
of spelttarwe (Triticum spelta), verschilt v. d.
genoemde soorten, doordien d. klepjes v. d.
bloemkroon btj d. dorsching om d. korrel
blijven zitten, waardoor d. korrel voor 't
gebruik moot gepeld worden. Zij komt ook in
verschill. variaerten voor en wordt in NoordBrabant, Gelderland en Zuid-Holland hier en
daar gekweekt.
d. Tweekorrelige tarwe of emer, in d. prov.
Groningen ook wel als rijst of gortrijst bekend,
komt met d. spelt overeen.
Zal d. tarwe lang stroo, groote aren on zware
korrels geven, dan worden daartoe een zacht
klimaat on een vruchtbare grond vereischt.
Zij neemt veel voedsel uit d. grond on laat
claarom d. verbouwing v. een volgend winter-
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gewas niet toe. Tarwe en boonen kunnen
gevoegeltjk beurtelings verbouwd worden.
d. Tarwe eischt een kleiachtigen grond, die
niet to vochtig on ook niet versch bomest
is, omdat zij in 't laatste geval anders to
stark in 't stroo groeit. d. Roods tarwe verlangt een harden grond, is beter tegen fella
winterkoude bestand on kan op minder goede
gronden voorkomen dan d. witte. d. Zomertarwe wordt vroeg in 't voorjaar, d. wintertarwe ongev. tegen s. Micliiel uitgezaaid,
ofschoon d. zaaittjd voor d. laatste niet zoo
bepaald is.
De 't meest gevreesde ziekte, welke bij d.
tarwe waargenomen wordt, is d. zoogen. brand
(zie Brand).
In 't laatst v. Sept. 1887 heeft iemand to
Plymouth (Engeland) een zeer interressante
proef genomen, door nl. tar we a. to kweeken
v. zaad, dat in • d. Egyptische oudheid werd
gewonnen. Van een vriend uit Alexandri6
kreeg hij eenige tarwekorrels, die gevonden
waren bij een mummie, in d. buurt v. d. puinhopen v. Memphis opgegraven. Die mummie
behoort tot d. periode der 9e dynastie, zoodat
die tarwe ruim 3000 jaar v. Chr. in 't oude
Egyptische graf werd gebracht on dus bijna
5000 jaar oud is. d. Korrels werden met
zorg gezaaid. d. Tarwe schoot op en bereikte,
toen zij rijp was, d. aanzienlijke hoogte v.
2 tot 2'J2 M. d. Bladeren zitten op dezelfde
wijze als bij onze tarwe a. d. stengel, maar
er vormt zich niet een enkele aar, doch een
bosehje v. dunne stengels, die door d. zwaarte
naar beneden buigen. Elk dezer stengels draagt
trosvormigo vruchten on elke korrel zit in
een a fzonderlijk hulsel. In 't volgende voorjaar werden groote akkers met doze tarwe
bezaaid, want d. eerste proef gelukte boven
verwachting on 't gehalte der korrels was
niet minder dan dat v. die v. eenige andere
tarwesoort.
Taschenberg (ERNST LUDWIG), een zooloog,
gob. 10 Jan. 1818 to Naumburg, studeerde to
Leipzig on to Berltjn, werd, na eerst als leeraar
to Halle, Seesen en Zahna werkzaam geweest
to zijn, in 1856 inspecteur v. 't zoologisch
museum to Halle en zag zich in 1871 daar tot
hoogl. benoemd. Hij schreef o. a. „Handbuch
der botanische Kunstsprache" (1843), „Deutschlands Pflanzengattungen" (1845), Was da
kriecht und fliegt" (1861), „Naturgeschichte
der wirbellosen Thiere, die in Deutschland
den Feld-, Wiesen- und Weidekulturen schadlich warden" (186.5), „Entomologic, fur Gartner
und Gartenfreunden" (1871), „Forstwirthschaftliche Insektenkunde" (1874), „Schutz der Obstbaume" (1874) en „Praktische lnsectenkunde"
(1879—'80, 5 din).
Tasji Lhoenpo, een kloosterstad in Tibet,
ten Z.-0. v. Digardsji, bewoond door omstr.
3300 priesters en enkele wereldltjke personen.
Zij is d. zetel v. d. „Pantsjen Rinpotsje", d. i.
kleinood der groote geleerden, een opperpriester der Boeddhisten.
Tasjeskruid. 't Tasjeskruid, d. zoogen.
Herderstas (Capsella, Bursa pastoris), ook wel
beursjeskruid, moedertasjes, lepelblad, tuinlepeltjes, lepeldiefjes of ganzetongen geheeten,
behoort tot d. natuurl. fam. der kruisbloemigen
(Cruciferae) on volgens 't sexueele stelsel tot d.
1e orde der 15e klasse (Tetradynamia siliculosa).
't Is een der algemeenste planten v. onze
flora, komt zoowel op bebouwde als onbebouwde gronden, langs wegen, dijken,in weilanden en elders voor, is denjarig en bloeit
v. Mrt tot Nov. d. Stengel is nu eons enkelvoudig met onbehaarde, gaafrandige bladeren,
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dan weer vertakt met behaarde, getande, yinlobbige. -spletige of -deelige bladeren. Men kan
steeds wortel- on stengelbladeren btj daze
plant onderscheiden an vindt dan d. eerste
tot een rozet op elk. gedrongen, d. laatste
daarentegen v. afstand tot afstand langs d.
stengel verspreid on met twee puntige ooren
omgeven. d. Kleine, witte bloemen ztjn tot
tuilen vereenigd, die na d. bloeiti,jd in trossen
v. talrtjke, lang gesteelde on waterpas uitstaande vruchtjes veranderen. Daze ztjn omgekeerd driehoekig v. vorm, a. d. top eenigszins
uitgesneden on in d. inham d. overblijfselen
v. een zeer korten stip, dragende. d. Zaadkorrels in ieder der beide hokjes v. d. vruchten
zijn zeer talrijk on zeer klein. Zij bevatten
20 pct vette olio.
d. Naam tasjeskruid wordt ook nog gegevon a. d. gewone boerenkers (Thlaspi arvense),
ook wel visselkruid, wilds mosterd, witte kick,
witte mark, taskruid of tasjes geheeten. Daze
plant behoort ook tot d. natuurl. fam. der
Cruciferae, is eenjarig, bloeit v. Mei tot Juli
on komt vrij algemeen op bebouwden on onbebouwden klei- on zandgrond voor. Zij wordt
2-3 dM. hoog, is onbehaard, draagt witte
bloemen en riekt een weinig naar uien. In
sommige streken v. Duitschland bereidt men
v. d. zaden dezer plant een soort v. mosterd,
ten gevolge waarvan zij in die streken ook
wel Bauernsenf geheeten wordt.
Tasj.kent, d. hoofdstad v. 't Russische
gouv. Toerkistan, in Midden-Azie in een
vruchtbare laagte gelegen, met 122 000 inw.
Zij wordt door taillike kanalen doorsneden
on heeft vele militaire gebouwen, moskeeen,
bazars on karavansera's. d. Hoofdbezigheden
v. d. voornameltjk uit Sarten bestaande bevolking zijn d. handel on d. zijdedeelt. Talrijke
karavaanwegen kruisen elk. hier. — Tasjkent,
vroeger d. hoofdstad v. een gelijknamig vrij
khanaat, word in 1810 door Khokand veroverd
en 28 Juni 1865 door d. Russischen generaal
Tsjernajew ingenomen.
Tasman (ABEL), d. ontdekker v. Van Diemensland en vele andere eilanden, werd volgens sommigen to Hoorn, volgens anderen
to Lutjegast, in Groningen gab., in 't begin
der 17e eeuw. In -1642 werd hij door d. gouverneur-generaal v. Diemen aangesteld tot
bevelhebber v. eon expeditie n. Australia. 't
Was op dien tocht, dat hij 't land ontdekte,
waaraan hij d. naam gaf v. d. bovengenoemden gouverneur-generaal. Voorts ontdekte hij
nog 't Statenland, Nieuw-Zeeland on eenige
eilanden, waarna hij n. Batavia terugkeerde
on in Oct. 1659 overl. Aangaande een tweeden
tocht, door TASMAN in 1644 ondernomen, ontbreken alle berichten. Ook d. naam TASMAN
wordt later niet meer genoemd. Eerst lang
daarna heeft men d. laakbare onversehilligheld met betrekking tot TASMAN'S ontdekkingen laten varen. Een schiereiland op d. oostkust v. Van Diemensland on een in d. nabijheid
daarvan gelegen eiland dragon d. naam v.
dozen ontdekker.
Tasmania of Van Diemensland, een eiland
in Australia, v. 41°-42° 32' Z.-Br. on v. 144° 45' —
148° 24' O.-L. (Greenw.) gelegen, ter grootte v.
1175 vk. mijlen. 't Wordt door d. Bassstraat
v. 't zuidoostelijk gedeelte v. Nieuw-Holland
gescheiden on met d. in 't N. on O. voor d.
kust gelegen eilanden vormt 't d. Britsche
kolonie Tasmania, die op 1242 vk. mijlen ongeveer 146 000 inw. telt. 't Hoofdeiland vormt
een gelijkztjdigen .driehoek met Kaap Portland
in 't
Kaap Grino in 't N.-W. on Southcape in 't Z. d. Schiereilanden op d. oostkust
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zijn 't Freycinet- en 't grootere Tasmaniaschiereiland, welke d. Oyster- en d. Stormbaai
vormen; in 't uiterste Z.-O.1igt't Brune-eiland,
door 't Entrecasteaux-kanaal v. Tasmania gescheiden. d. Diepste baaien in 't W. zijn d.
Port Davey en d. Macquariehaven, op d. noordzijde Port Dalrymple, d. Anderson- en d.
Ringaromabaai. d. Talrijke, rotsachtige insnijdingen a. d. kust vormen voortreffelijke
havens; in 't binnenland wisselen ruwe bergplateaux, fraaie laagvlakten en vruchtbare
hoogvlakten met elkander af; d. hoogste
Bergen zijn: d. Ben Lomond (1527 M.) in 't 0.
en d. Cradle (1689 M.) in 't W. 't Groote-,
't Echo-, 't s. Clair- en 't Arthurmeer zijn d.
voorn. meren; v. d. rivieren noemen we d.
Derwent, d. Tamar en d. Huon. d. Bodem is
vruchtbffar en bevat ijzer, steenkolen, tin,
koper, goud en bismuth. — 't Eiland werd in
1642 door d. Nederl. zee vaarder Abel Tasman
ontdekt, die 't Van Diemenslawl noemde ter
eere v. d. gouverneur-generaal v. Neder1.-OostIndie Van Diemen; d. Engelschen daarentegen
noemden 't naar d. ontdekker Tasmania, welke
naam sedert 1856 meer en meer in gebruik
gekomen is. In 1803 werd 't door d. Engelschen
bezet en tot een Britsche strafkolonie gemaakt. d. Oorspronkelijke bewoners, tot 't
Papoearas behoorende, zijn in d. Jaatsten tijd
allengs uitgestorven; in 1876 ging met Trucamini of Lalla Rookh, d. voormalige koningin
. Tasmania, 't geheele ras te niet. — d. Tegenwoordige bevolking bestaat hoofdzakelijk uit
Engelschen, die d. Protestantschen godsdienst
behjden. d. Hoofdbezigheden der hedendaagsche bewoners zijn landbouw (graan, gerst,
haver en aardappel en), ooftcultuur en veeteelt ;
d. belangrijkste artikelen v. uitvoer zijn wol,
tin, bout, ooft en hop. Een onderzeesche kabel
verbindt Tasmania met Victoria, terwijl 't in
geregeld stoombootverkeer staat met alle
deelen der wereld. — d. Hoofdstad der kolonie
is Hobart.
Tassaert (JAN PETER), schilder, 't oudste
bekende lid dezer kunstenaarstamilie, was in
1701 bestuurder der academie v. s. Lucas te
Antwerpen. Hij begaf zich in 1717 n. Munchen
om portretten te schilderen en overl. in 1725.
Zijn zoon
Tassaert (JAN PIETER ANTONIE), beeldhouwer, werd in 1720 te Antwerpen geb. en aldaar
in d. kunst onderwezen. Naar Engeland en
Frankrijk gereisd, maakte hij er naam, vooral
met zijn standbeeld v. Lodewijk XV. Ten gevolge v. zijn kennismaking met prins Hendrik,
broeder des konings v. Pruisen, werd hij in
1774 op een jaarwedde n. Berlijn geroepen,
waar hij begon met een buste v. Frederik d.
Grooten in marmer te beitelen, die nog te
Berlijn bewaard wordt, maar minder kunstwaarde bezit dan die v. Mozes Mendelssohn
en d. abt Raynal, merle door hem geboetseerd.
Bovendien vervaardigde hij voor 't hof onderscheidene allegorisch-mythologische groepen
(iets minder dan levensgroot) en andere beelden. Tot zijn hoofdwerken behooren d. beelden v. d. generaals Seidlitz en Keith op d.
Wilhelmsplatz. TASSAERT was eerste opzichtei over alle beeldhouwwerken te Berlijn en
rector a. d. academie aldaar, in welke betrekking hij door Schadow word opgevolgd. Hij
overl. in 1788. Zijn dochter
Tassaert (HENREETTE FELICITAS) beoefende
met goed gevolg d. pastel-teekenkunst en vervaardigde onderscheidene portretten v. vorsten en andere aanzienlijke personen. Antonia
Tassaert, haar jongere zuster, graveerde. Zij
overl. te Berlijn in 1787.
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Tassaert (JOHAN TOZEE), haar broeder, in
1765 te Partjs geb., schilderde voornamelijk
daar en in Engeland en overl. in 1812. Eindelijk vermelden wij hier nog
Tassaert (PIETER JOZEF), een schilder en
graveur, waarschijnlijk v. dezelfde familie, in
1736 te Brussel of te Antwerpen geb. ; hij
maakte enkele historische schilderijen en portretten, maar legde zich vooral op d. graveerkunst toe. Hij vertoefde eenige jaren te Londen en werd vervolgens hofschilder v. prins
Karel v. Lotharingen te Brussel. Zijn sterfjaar
is niet bekend.
Tassis (JEAN BAPTISTE DE) of De Taxis,
geb. omstr. 't midden der 16e eeuw. Na d.
dood v. d. landvoogd De Requesens omhelsde
hij openlijk d. zaak des konings en word hij
met d. graven v. Mansfeld, Barlaimont en
anderen gevangen genomen. Hij ontsnapte en
begaf zich naar Don Juan te Luxemburg, die
hem dadelijk in zijn dienst nam. Na diens
dood begat hij zich n. Spanje, bood hij Philips
zijn dienst aan en werd hij door dezen als gezant n. Frankrijk gezonden. In deze aanzienlijke betrekking was hij vele jaren ijverig
werkzaarn en hielp hij o. a. 't berucht verbond
sluiten, dat onder d. naam d. Ligue bekend
is en zulke gewichtige gevolgen gehad heeft.
Naar Madrid teruggeroepen, arbeidde hij a.
d. vrede, die in 15(, ∎ 8 te Vervins gesloten word.
Daarna zond Philips hem weer als gezant
n. 't Fransche hot, waar hij zoo zeer d. achting v. Hendrik IV verwierf, dat doze hem
gewoonlijk mon pre noemde. Op zijn dringend
verzoek n. Spanje teruggeroepen, wenschte
hij in rust zijn dagen te slijten, doch hij kon
ternauwernood v. zijn monarch, die zijn verdiensten op hoogen prijs stelde, een verlof v.
zes maanden bekomen, welke hij besteedde
om zijn gedenkschriften in orde te brengen.
Men heeft een door hem geschreven werk,
getiteld : „Joannis Baptistae de Tassis Cornmentariorum de tumultibus Belgicis Libri
octo". Zij zijn voor 't eerst in 1743 uitgegeven
door Hoynck v. Papendrecht uit een handschrift der aartsbisschoppelijke boekerij to
Mechelen. Zij loopen v. 157,9-1598; d. twee
eerste boeken bevatten als 't ware een inleiding, tot 1577, welke kort en verward is.
Hij geeft vervolgens een uitgebreid verhaal
v. d. krijgsbedrtiven tot 1598 en deelt daaromtrent veel made, 'twelk deels ter bevestiging dient v. 'tgeen anderen melden, deels
ook bij anderen niet to vinden is. Het 7e en
8ste boek hebben betrekking op d. burgeroorlog in Frankrijk ten tijde der Ligue, doch
bepalen zich alleen tot d. krijgsbedrijven, terwijl d. beraadslagingen en staatkundige
handelingen met een diep stilzwijgen voorbijgaat. Dit maakt zijn werk minder belangrijk
dan men v. een staatsman, die in zoo'n hoogst
belangrijk tijdperk zulk een werkdadige rol
vervulde, verwachten zou.
Overigens zijn d. gedenkschriften met veel
oprechtheid geschreven. DE TASSIS spaart
Alba en d. Bloedraad niet on schrijft a. d.
overmatige gestrengheid v. d. eersten 't verlies toe v. zoo vele bloeiende gewesten.Mogelijk mishaagde deze oprechtheid a. Philips,
wien d. schrijver zijn werk opdroeg, en 't was
daarom, dat hij 't niet voor d. drukpers geschikt achtte, maar 't een plaats vergunde
onder d. handschriften v. 't Escuriaal.
Naar Madrid teruggekeerd zijnde, overl.
DE TASSIS aldaar in 1609 of in 't begin v. 1610,
Tasso (BERNARDO), een zeer verdienstelijk
Italiaansch dichter, uit een aanzienlijk geslacht to Bergamo 11 Nov. 1493 geb. en als
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gouverneur v. Ostiglia 15 Sept. 1569 overl.
Onder zijn dichtwerken is 't meest bekend
d. romantische epos „L'Amadigi" (1560), terwjl
brieven, uitgegeven door Seghezzi
(Padua 1733 volg., 3 dln) zeer merkwaardig
zijn voor d. staat- en letterkundige geschiedenis v. Italie gedurende zijn leven.
Ver wordt echter d. roem v. dezen dichter
overschaduwd door dien v. zijn zoon
Tasso (TORQUATO), geb. te Sorrento 14 Mrt
1544. Reeds vroeg toonde deze een voortreffe'Wren aanleg, vooral toen hij te Pesaro tegeltjk
met d. zoon v. d. hertog v. Urbino, begunstiger v. zijn vader, onderricht genoot. Met
onwederstaanbaren aandrang tot d. poezie
gedreven, liet hij d. rechtswetenschap, waarvoor hij werd opgeleid, varen en legde hij
zich to Bologna tjverig toe op wijsgeerige en
letterkundige studien, waartoe hij v. zijn
vader d. vergunning verkreeg door een episch
gedicht in 12 zangen, „Rinaldo", dat htj als
zeventienjarig jongeling uitgaf en dat veel
goedkeuring verwierf. Na ook to Padua d.
werken v. Plato tjverig bestudeerd to hebben,
hield hij zich eenigen tijd a. 't door kunstzin en beschaving beroemde hof to Ferrara
op, doch hij beging, door een diepe zwaarmoedigheid aangegrepen, dwaasheden, welke hem
ten laatste noopten om d. vlucht to nemen.
Door d. zorg zijner zuster te Sorrento bedaarden d. vlagen zijner Whoofdigheid, waarna
hij zich andermaal n. Ferrara begat, doch,
opnieuw door zijn kwaal aangevallen, maakte
hij 't d. hertog Alphonsus zoo onaangenaam,
dat doze genoodzaakt was hem in een hospitaal to plaatsen, waar hij deals wegens zijn
zielsziekte, deals ter beteugeling v. herhaalde
en grove beleedigingen, daardoor veroorzaakt,
in een halve gevangenschap gehouden werd,
waaruit hij eerst na z-even jaren werd ontslagen. Van toen af, beurtelings d. gunst der
aanzienlijken genietende en die door zijn
zonderlingheden verbeurende, bracht hij eenige
jaren in verschill. steden v. Italie door, totdat hij, door paus Clemens VIII n. Rome
genoodigd om op 't Capitool plechtig als
dichter gekroond to worden, aldaar 25 Apr.
1595 overl.
Van zijn talrtjke uitmuntende gedichten
is 't „Gerusalemme liberata" verreweg 't beroemdste en tevens is 't eon der fraaiste
voortbrengselen, welke d. poezie heeft aan to
wtjzen. Van dit uitmuntende heldendicht, dat
d. inneming v. Jeruzalem door d. kruisvaarders ten onderwerp heeft, legde htj d. grondslagen reeds, toen hij, nog weinig meer dan
een knaap, to Padua studeerde. Buiten weten
en zeer tot verdriet v. d. dichter werd 't in
d. oorspronkeltIke vorm te Venetia uitgegeven; later omgewerkt, verbeterd en beschaafd,
gaf hlj 't self to Parma in 1581 in 't licht.
Ontelbare uitgaven volgden en er is slechts
edn stem over d. dichterlUke schoonheden v.
dit epos, dat door zijn onnavolgbaar fraaien
versbouw uitmunt en waarvan wtj een vertaling bezitten door Ten Kate (Haarlem 1852,
herdr. Leiden 1863). Onder TASSO'S overige
gedichten zijn d. bekendste: 't herdersspel
„Aminta", 't treurspel „Torrismondo" on zijn
lierzangen, onder d. naam „Rime" uitgegeven.
Van d. verschill. uitgaven ztjner poezie is d.
volledigste die v. Rosini (Pisa 1820 volg.,
30 din). Voor onderscheidene uitgaven en
vertalingen, zoowel v. zijn Verlost Jerusalem
als v. andere gedichten, vindt men levensbeschrtjvingen v. d. dichter, die echter meestal
ztjn verwijdering v. 't hof v. Ferrara hebben
opgesierd met d. romantische opgave, dat
,

318

TAS.

een liefdesgeschiedenis met d. hertogin Leonora d. oorzaak zijner rampen was. Zie daaromtrent Rosini, „Saggio sugli amori di Torquato Tasso e sulle causa della sua prigiona"
(Pisa 1832), welk geschrift aanleiding tot
een hevigen lettertwist met Cavedoni, Capponi
e. a. gegeven heeft. d. Zoogen. „Manoscritti
inediti di Torquato Tasso", door Alberti uitgegeven (Lucca 1837), ztjn onecht. Biographieen
v. d. dichter gaven Manso (Napels 1619),
Serassi (Florence 1853), Streckfusz (Berlijn
1840), Cecchi (Leipzig 1880) on Ferrazzi (Bassano
1880).
Tassoni (ALESSANDRO), een beroemd Italiaansch dichter, die in 1565 to Modena geb.
werd, to Bologna en Ferrara studeerde en in
1597 n. Rome ging, waar htj spdedig geheimschrbver werd v. d. kardinaal Ascanid Colonna.
Met dezen toog hij in 1600 n. Spanje, doch
hij keerde vroeger dan zijn meester n. Rome
terug, waar hij zijn „Pensieri diversi" in 't
licht gaf, een werk, dat om d. geestige para.
doxen, waarmede 't der wetenschap spiegelgevechten (overdo, algemeenen opgang maakte.
Nog sterker was dit 't geval met zijn „Considerazioni sopra it Petrarca" (1609), waarin
hij beweerde, dat men dezen dichter boven
ztjn waarde had geprezen, 'tgeen aanleiding
gaf tot veel geschrijf. Sedert d. dood v. Colonna in 1608 had TASSONI zich buiten betrekking bevonden; in 1613 trad hU nu in Savoyschen dienst, daarna in dien v. kardinaal
Ludovisi, eindelijk in dien v. d. hertog v. Modena, Frans I, in welke betrekking hij in
1635 overl. Zijn grootsten roem behaalde hij
door 't komische heldendicht „La secchia
rapita" (d. gestolen emmer) (Parijs 1622),
waarin hij d. veete der inwoners v. Modena
en v. Bologna in d. 13e eeuw en d. geschiedenis v. d. Bologneeschen emmer, die nog
heden to Modena als krijgstropee bewaard
wordt, behandelde.
Tataren, oorspronkelijk d. naam v. eon
Mongoolschen volksstam; in uitgebreiden zin
vett men d. naam Tataren a. d. groote
volkerengroep v. d. Oeral-Altalschen stain, die
v. d. Middell. en d. Zwarte Zee tot d. Lena in
Siberia woont. Tegenwoordig rekent men er
toe d. Jakoeten langs d. Lena, d. Boeroeten
of Zwarte Kirgiezen in Chineesch Toerkestan,
d. Kirgiezen, d. Oezbeken v. Bokhara tot d.
Kaspische Zee, d. Turkmenen ten Z. v. d.
Otus, d. Korakalpaken ten Z. v. 't Aralmeer,
d. Koemticken in d. Kaukasus, d. Osmanen in
Europeesch Turktje en Klein-Azie on d.eigenlijke Tataren. Laatstgenoemde bewonen 't
Z.-0. v. Rusland (Krim, Kazan, Astrakan,
Kaukasus) en Siberia; hun aantal schat men
op 1 370000. d. Tataren in Kazan hebben zich
herhaaldeltjk met d. Finnen en Russen vermengd, zijn nuchter, gastvrij en arbeidzaam
en leven v. handel. d. Krim-Tataren (250 000)
worden verdeeld in Steppen- en Berg-Tataren,
v. wie d. eersten zich met veeteelt bezig
houden, terwtjl d. laatsten hodfdzakeltjk aan
landbouw doen. Zij zijn zindelijk en ordelievend. d. Nogaiiscbe Tataren wonen tuss.
d. Zwarte en d. Kaspische Zee en in d.Kpm.
d. Siberische Tataren wonen voor een ged lte
in steden, voor 't overige ztjn ze Nomaden.-Tot
hen behooren d. Toereltjnen (bij Tara, Tobolsk,
Tjoemen en Tomsk), d. Barabtinen tuss. Ob
en Irtisj, d. Taleoeten en d. Karagassen; d.
meeste Tataren zijn Mohammedanen. Zie Wolff,
Geschichte der Mongolen oder Tataren" (Breslau 1872), on VambOry, „Die primitieve Kultur
des turko-tatarischen Volkes" (Leipzig 1879).
Tataren Sont is d. naam v. een zeestraat.
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tuss. Azi6 en 't eiland Sachalien; zU verbindt
d. Zee v. Ochotsk met d. Japansche Zee.
Tatarije is d. thans weinig meer gebruikte naam voor d. landstreken in Azie en
Europa, welke door d. Tataren worden bewoond. Klein of Europeesch Tatarije werd
gevormd door d. Russische gouvernementen
Krim, Astrakan en Kazan; Groot of Aziatisch
Tatarije omvatte 't tegenwoordige CentraalAzle en deelen v. Toerkestan. Dit gedeelte v.
Tatarije werd weer verdeeld in 't Vrije Tatarije (d. vlakte v. Toerkestan), Opper-Tatarije
(Kasjgarije met 't Ili-gebied) en ChineeschTatarije (Mongolia).
Tatianus, eon Syrier, die in d. 2e eeuw
leefde en te Rome, waar hij zich als rhetor
schijnt opgehouden to hebben, eon apologie
v. 't christendom schreef, nl. v. 't dualistisch
Gnosticism°, dat hij als leerling v. Justinus
d. martelaar als christendom aanmerkte. Zijn
geschrift „Oratio ad Graecos" is door Worth
uitgeg. (Oxford 1700); ook gaf hij eon „Harmonia Euangeliorum" (Greifswald 1706).
Zie Daniel, „Tatianus der Apologet" (Halle
1837).
Tatius (TiTus) was eerst koning der Sabijnen en, na d. vereeniging v. dit yolk met d.
Romeinen, ambtgenoot v. Romulus, doch word
zes jaren daarna op eon offerfeest to Lavinium omgebracht, ten gevolge waarvan Romulus alleen bleef heerschen. 't Graf v. TATIUS,
waarop men jaarlijks offeranden nederlag,
beyond zich op d. Aventijnschen berg; men
verhaalt, dat zijn huis op d. Capitolijnschen
berg gestaan heeft ter plaatse, waar later d.
tempo' v. Juno Moneta gesticht werd.
Tatra, Zie Karpaten.
Tattegrain, een Fransch schilder, geb.
in 1852 to Perome; hij studeerde to Parijs in
d. rechten, maar bezocht to geltjker tijd d.
ateliers v. Lefebvre, Boulanger e. a. Van zijn
jeugd of begaafd met een groote liefde voor d.
zee, was d. kust langs 't Nauw v. Calais zijn
geliefkoosde plaats tot 't maken v. studies. In
1879 verscheen zijn groote schilderij „d. Haringvangst op d. open zee"; in d. meeste zijner
schilderijen is d. tragische zijde v. 't gevaarvoile visschersleven weergegeven, o. a. in „d.
Onzen zijn verloren!". Van zijn andere werken
noemen we „'t Wrak v. d. driemaster Majestas"
(1888) en „Lodewijk XIV bij d. duinen" (1889).
Tatti (JA.coPo), bjgenaamd SANSOVINO, geb.
in 1477 to Florence, was een beroemd beeldhouwer en architect in Venetia, waar hij in
1527 zijn loopbaan begon en in 1570 over!.
Onder zijn werken zijn d. schoonste d. bronzen deur v. d. sacristie v. San Marco, d. beeldhouwwerken v. d. Loggia des Campanile, d.
groote standbeelden v. Mars en Neptunus a.
d. reuzentrap v. 't dogenpaleis en d. standbeelden der deugd bij d. graftombe v. Francesco Vernier in d. kerk San Salvatore. Verder
bouwde hij te Venetia d. oude bibliotheek
(1536), d. Zecca en 't paleis Cornez della Cie
grande (1532) en in Rome d. kerk San Giovanni
de Florentini. Zijn leven werd beschreven door
Temanza (1752).
Tauber, een 120 KM. lange linker zijrivier
v. d. Main, d. afvloeiing v. 't Taubermeer
't dorp Michelbach in Wurtemberg. Zij doorstroomt tuss. Rothenburg en Mergentheim
't vruchtbare en schoone dal v. d. Taubergrond, vormt vervolgens d. grens tuss. Wurtemberg en Beieren, betreedt beneden Mergenthelm d. Badenschen bodem en mondt bij
Wertheim in d. Main uit.
Taubert (KARL GOTTFRIED WILHELM), een
;pianist en componist, werd 23 Mrt 1811 to
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Berlijn geb. Op twintigjarigen leeftUd dirigeerde hij reeds d. hofconcerten; in 1842 word
hij kapelmeester v. d. hotopera, in 1875 voorzitter v. d. afdeeling voor d. muziek a. d.
kunstacademie, waarna hij zich in 1877 uit
't openbaar leven terugtrok. Hij schreef symphonieen, ouvertures, pianomuziek, opera's
(„Joggeli", „Macbeth", „Cesario") en behaalde
vooral veal succes met zijn kinderliederen.
Hij over!. in 1891 to Berlijn.
Taubert (EMIL), eon dichter, zoon v. d.
vorigen, word 23 Jan. 1844 to Berlijn geb.,
is sedert 1877 directeur v. d. kweekschool
voor onderwtjzeressen aldaar en sedert 1866
intendant v. d. koninklijke tooneelvoorstellingen. Hij gaf uit „Gedichte" (Berlijn 1865),
d. lkederencyclus „Brautgeschenk" (Berlijn
1866), „Nene Gedichte" (1867), „Poetische Erzahlungen and Novellen" e. a. werken. In 1885
verscheen to Leipzig eon uitgave zijner bijeengezamelde werken.
Taubmann (FRIEDRICH), eon verdienstelijk Duitsch geleerde, werd 15 Mei 1565 to
Wonsees bij Baireuth, in d. Beierschen kreits
Frankenland, geb. en ontving zijn opleiding,
eerst to Culmbach en to Heilbron, later to
Wittenberg, waar hem 't hoogleeraarsambt
in d. dicht- on letterkunde werd opgedragen;
hij bekleedde dit tot a. zijn dood, 24 Mrt 1613.
Hij was uit hoofde zijner geestige invallen
zeer gezien a. 't hof v. d. keurvorst, doch
wist zijn waardigheid steeds to handhaven.
Voorts betoonde hij zich tegenover d. godgeleerde haarklooverijen v. zijn tijd eon ijverig
bevorderaar v. d. humanistische studien, 'tgeen
blijkt uit zijn „Dissertatio de lingua Latina"
(Wittenberg 1614) en zijn uitgaven zoowel
v. Virgilius (Wittenberg 1618) als vooral v.
Plautus (Wittenberg 1605, meerm. herdr.). Aan
horn worden d. invallen en spreuken toegeschreven, onder d. titel „Taubmanniana", eerst
to Frankfort en Leipzig 1713, later meermalen
en 't laatst door Oestel (Munchen 1831) uitgegeven.
Zie Brandt, „Glanzende TaubenflUgel, d. i.
Leben Taubmanns" (Kopenhagen 1675), en
Ebert, „Leben and Verdiensten Fr. Taubmanns"
(Eisenberg 1814). Ebelin gaf zijn levensbeschrijving (1884).

Tauchnitz

(KARL CHRISTOPH TRAUGOTT),

een Duitsch boekdrukker on boekhandelaar,
geb. 29 Oct. 1761 to Groszpardau, bij Grimma;
hij stichtte in 1796 to Leipzig een eigen drukkerij, waaraan hij in 1798 een uitgeverszaak
en in 1800 een lettergieterij verbond; ook
stichtte hij in 1816 d. eerste drukkerij v. stereotypen in Duitschland, waarin hij zijn destijds
beroemde uitgaven der oude klassieken, v. d.
bijbel en v. muziekwerken liet stereotypeeren.
Hij over!. in Jan. 1836 to Leipzig. — Zijn zoon
KARL CHRISTIAN PHILIP TAUCHNITZ, geb. 4 Mrt
1798 to Leipzig, zette d. zaak tot 1865 voort,
toen zij a. Otto Holtze kwam. Hij over!. in
1884 en vermaakte zijn groot vermogen a. d.
stad Leipzig. — CHRISTIAN BERNHARD, vrijheer
v. TAUCHNITZ, een neef v. d. vorigen, stichtte
in 1837 to Leipzig ook een uitgeverszaak,
d. firma Bernhard Tauchnitz; zij heeft zich
vooral naam gemaakt door d. uitgave v.
d. „Collection of British autors" (gewoonlijk
„Tauchnitz' edition" genaamd), waarvan sedert
1841 omstreeks 2550 deeltjes verschenen zijn,
alsmede door d. „Collection of German authors"
en d. „Student's Tauchnitz editions". In 1860
werd hij door d. hertog v. Saksen-CoburgGotha tot vrijheer verheven on in 1877 als lid
der Saksische Eerste Kamer gekozen. Ook is
hij generaal-consul v. Groot-BritanniC. — Zijn
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zoon CHRISTIAN KARL BERNHARD, vrijheer v.
Tauchnitz, geb. 29 Mei 1811, heeft aandeel a.
d. zaak en is sedert 1866 vice-consul v. GrootBritannie.
Tauenzien von Wittenberg

(FRIED-

graaf VON), een
Pruisisch generaal, werd 15 Sept. 1760 to Potsdam geb., eon jaar nadat zijn vader zich door
d. heldhaftige verdediging v. Breslau een eervollen naam als Pruisisch generaal verworven had. In 1775 trad hij in dienst; htj onderscheidde zich in d. eerste omwentelingsoorlogen en was een tijd lang in d. zuidelijke
Nederlanden als Pruisisch militair gevolmachtigde bij 't hoofdkwartier v. Clerfait en
later v. d. prins v. Saksen-Coburg aanwezig.
In 1801 tot generaal-majoor bevorderd, voerde
hij in 1806 't bevel over 't to Baireuth opgestelde observatiekorps, dat uit Pruisen en
Saksers bestond. In weerwil v. 't ongelukkige
gevecht bij Saalfeld hood hij d. Franschen
ernstigen tegenstand en volbracht hij gelukkig
zijn terugtocht op 't hoofdleger. Bij Jena commandeerde hij d. voorhoede v. Hohenlohe en
na d. ongelukkigen afloop v. dien slag werd
hij in d. algemeene vlucht medegesleept en
moest hij bij Prenzlau in 't lot v. Hohenlohe
deelen. Na d. vrede v. Tilsit werd hij luitenantgeneraal en nu was hij ijverig bezig met d.
hervorming v. 't leger. Toen Pruisen zich in
1813 tegen Frankrijk verklaarde, word TAUENZIEN tot gouverneur v. Pommeren benoemd
en leidde hij, tot a. d. wapenstilstand, 't beleg
v. Stettin. Daarna kreeg hij 't bevel over 't 4e
legerkorps, dat als reserve voor 't Noorderleger onder d. kroonprins v. Zweden diende.
In daze betrekking bracht hij veel bij tot d.
beslissing v. d. slag v. Dennewitz en tot d.
overwinning bij Grosz-Beeren. Bij Dessau achtergelaten om d. Elbe en vooral BerlOn to
dekken, werd TA UENZ IEN door twee Fransche
legerkorpsen gedwongen op Potsdam terug to
trekken, waar hij gedurende d. slag v. Leipzig bleef staan.
Vervolgens werd hem 't beleg v. Torgau
on Wittenberg en d. blokkade v. Maagdenburg opgedragen, welke vestingen achtereenvolgens in zijn handen vielen. Na d. inflame v.
Wittenberg werd hem als eerebltjk vergund,
dien naam bij zijn geslachtsnaam to voegen.
In 1814 werd hij generaal der infanterie; hij
voerde in 1815 d. reserve n. Frankrijk on
overl. 20 Febr. 1824 als gouverneur v. Berlijn.
Zie Gorszkowsky „Lebensbeschreibung des
Generals der Infanterie Grafen Tauenzien von
Wittenberg" (Frankfort a. d. Oder 1832).
Tauler (JOHANNES), een vermaard mysticus
v. d. Middeleeuwen, geb. to Straatsburg in
1290 on aldaar overl. 16 Juni 1361, trad reeds
op jeugdigen leeftijd in d. orde der Dominicanen. Zijn geleerdheid en heldere denkwijze deden hem d. bljnaam THEOLOGUS ILLUMINATUS verwerven. Afkeerig v. d. dorre scholastiek dier Wen, zocht en vond hij gemoedsbevrediging in d. mystiek. Hij vond een leermeester in Eckhard, wiens zonderlinge, naar
it panthelsme zweemende stellingen htj echter niet overnam. Later had op hem grooten
invloed d. vermaarde Waldenser Nicolaas v.
Bazel, die zijn ascetische oefeningen leidde,
waarna htj 'a's ernstig on gemoedelijk prediker in d. landtaal optrad. Vele v. zijn predikatien warden in handschrift bewaard en
sedert 't laatst der 15e eeuw in grootere en
kleinere verzamelingen uitgegeven.
Taunton, d. hoofdstad v. 't Engelsche
graafs. Somerset, a. d. bevaarbaren Tone, met
een Gothische kerk uit d. tijd v. Hendrik VII,
RICH BOGUSLAUS EMANUEL
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met Gen prachtigen toren, een zeer oud slot.
in d. 18e eeuw vernieuwd ('t tegenwoordige
museum), laken- en zijdefabrieken en 18 000
inw. — Taunton, een stad in d. Noord-Amerikaanschen bondstaat Massachusetts, a. d. bevaarbaren Taunton, met. een academie, ijzerindustrie, locomotieffabrieken on 26 000 inw.
Taunus (bij 't yolk „Die Ilohe", d. Hoogte,
geheeten), een deel v. 't NederrOnsche Leisteengebergte, wordt in 't Z. on W. door d. Rijn,
in 't N. door d. Lahn on in 't Z.-0. door d.
Main ingesloten. Hij bestaat uit leisteen, voorts
uit talklei, kwarts en basalt; 't gebergte verheft zich zacht glooiend uit d. Wetterau;
d. gemidd. hoogte bedraagt 450 M. Hoogere
toppen zijn d. Grosze Feldberg (880 M.), d.
Kleine Feldberg (826 M.) en d. AltkOnig (798 M.),
alle met ronde koppen en met dichte wouden
begroeid. 't Zuidwestelijk deel, 't Rheingaugebergte, draagt a. zijn hellingen d. wijngaarden, die d. besten rijnwijn leveren. Van d.
talrijke minerale bronnen hebben die in Homburg, Wiesbaden, Schwalbach, Schlangenbad,
Selters en Ems Europeeeche vermaardheid.
Zie Groszmann „Die Heilquellen des Taunus"
(1887).
Taurel (ANDRE BENOIT BARRE AU), een
Fransch graveur, 6 Sept. 1794 to Parijs geb.
In 1818 verwierf hij d. grooten pros v. Rome
en dientengevolge vertrok hij n. die stad, waar
hij met d. meesten Over studeerde en door
zijn gravure naar 't standbeeld v. Pompejus
en zijn teekeningen naar Lesueur's „Martha en
Maria" en Rafael's „Jesaias" al spoedig bewees, dat zijn studie vruchten droeg. In Juni
1819 trad TAUREL in d. echt met d. dochter v.
d. schilder Thevenin, d. directeur der Fransche
academie to Rome, en eenige jaren later keerde
hij n. Parijs terug, v. waar 14 in 1828 door
koning Willem I n. Nederland werd geroepen
om als medebestuurder der Koninklijke Academie v. Beeldende Kunsten to Amsterdam en
directeur voor d. graveerkunst a. die inrichting werkzaam to zijn. Met veel ijver on uitnemend gevolg heeft TAUREL zich v, d. hem
opgedragen taak gekweten en niet weinig
droeg hij bij om voor d. eertijds zoo bloeiende
graveerkunst in ons vaderland een nieuw
tijdperk v. ontwikkeling to doen aanbreken.
Zelf ging hij voor met meestal zeer verdienstelijke werken, o. a. met d. portretten v. d.
drie Nederlandsche koningen, wader wier regeering hij leefde, v. H. M. Anna Paulowna,
H. K. H. prinses Sophia, v. Keizer Nicolaas
v. Rusland (naar schildertjen v. d. beide Pienemans, J. A. Kruseman, Kruger e. a.), v.
d. hoogleeraren Royaards en Suerman, v.
Tollens en N. Pieneman, zijn beroemde
„s. Catharina" on andere navolgingen v. oude
meesters. TAUREL werd reeds spoedig na zijn
komst in Nederland tot lid der Antwerpsche
academie, correspondeerend lid v. 't Fransche
instituut, enz. benoemd. Ook werd hij lid v.
't Kon. Nederl. instituut en ontving hij, behalve d. ridderorde v. d. Eikenkroon, meer
dan een welverdiend bewtjs v. vorstelijke
hoogachting. In 1839 nam hij een werkzaam
aandeel in d. stichting der maatschappO „Arti
et Amicitiae", waardoor bib geltjk door alles
wat hij ter bevordering v. d. bloei der kunst
en der belangen v. haar beoefenaars in Nederland heeft gedaan, zich eon eervolle plaats
in d. kunstgeschiedenis v. zijn aangenom.en
vaderland mocht verwerven. Hij overl. to
Amsterdam 11 Febr. 1859.
Taurie, een Zuid-Russisch gouvern., in 't
N.-W. • door d. Dnjepr v. 't gouvern. Cherson
gescheiden en verder begrensd door 't gouvern.
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Jekaterinoslaw, d. Zee v. Azow en d. Zwarte
Zee, met een oppervl. v. 1153 vk. mijlen on
1 104 500 inw., die een bonte menigte vormen
v. Russen, Duitschers, Tataren, Boelgaren,
Armeniers, Grieken en Joden. d. Hoofdbezigheden zijn landbouw, veeteelt (vooral paarden,
rundvee on schapen), vischvangst (haring),
ooftbouw en zijdeteelt. 't Zuidelijk deel steekt
met 't schiereiland in zee vooruit. Op 't vasteland bestaat 't gouvern. grootendeels uit een
woeste steppe, die als weiland gebruikt
wordt. 't Klimaat is er zacht en over 't algemeen gezond; d. gemidd. jaartemperatuur
bedraagt 11° C. Ongeveer v. d. bodem
bestaat uit bouwland, terwijl d. helft dienst
doet als weiland; hier en daar liggen kleine
wouden verspreid. 't Gouvern. wordt in 8
kreitsen verdeeld en heeft tot hoofdstad
Simferopol.
Taurine is een stof, die tegelijk amine en
sulfonzuur is en daarom neutraal reageert;
't geeft met sterke basen zouten, maar geen
verbindingen met zuren. 't Kan fraai kristalliseeren, is kleur-, reuk- en smaakloos en vele
derivaten ervan worden in 't dierlijk lichaam
aangetroften, o. a. taurocholzuur in d. gal.
Zijn chemische samenstelling wordt uitgedrukt
door d. formule
CH,N1-1,
CH, SO, H.
Taurinus wierp zich, ten tijde v. Alexander
Severus, omstr. 233 n. Chr., tot Romeinsch
keizer op; doch, d. nadering v. 't leger der
Romeinen vernemende, verdronk hij zich in
d. Euphraat.
Taurinus (JAcoBus), gab. to Schiedam in
1576, was eerst predikant in 't Woud (1600),
daarna to Delftshaven (1601) en vervolgens to
Utrecht (1605), waar hij zich door verschillende, ten deele naamloos uitgegeven geschriften als eon ijverig aanhanger v. Arminius deed
kennen en om die reden d. vlucht moest nemen,
eerst n. Gouda en later n. Antwerpen, waar
hij 22 Sept. 1618 overl. Van zijn geschriften
heeft geen meer opgang gemaakt dan d. ,, Weegschaal", gericht tegen d. Engelschen gezant,
Dudley Carleton, die in d. vergadering der
Staten een hevige redevoering ter aansporing
tot 't houden eener nationale synode had uitgesproken. Zie Paquot, „Memoires", on Glasius,
„Godg. Nederl.".
Tauris, Zie Tabris.
Taurocholzuur, Zie Gal.
Tautologie noemt men 't herhalen v.
'tzelfde denkbeeld met een andere, gelijkbeteekenende uitdrukking; bijv. „ik was zeer
verblijd en ten hoogste verheugd over 't ontvangen en vernemen v. d. tijding en 't bericht
v. d. welstand en d. gezondheid, welke gij
geniet en bezit." Eon dergelijke tautologie is
een matheid, die alleen in d. schertsenden stijl,
waar zij soms met opzet wordt gebezigd, kan
geduld worden. d. Kanselarijstijl v. vroegere
dagen ]overdo er ontelbare voorbeelden v. op.
Zie ook Pleonasme.
Tavannes (GASPARD DE SAULX, seigneur
DE), maarschalk v. Frankrijk, stamdo of v.
't oudo geslacht der graven de Langres en
word in 1508 to Dijon gab. Nog zeerjong, ward
hij page a. 't hof v. Frans I; hij trad daarop
in krijgsdienst on ward op zijn 16e jaar in
d. slag bij Pavia gevangen genomen. In d.
volgende oorlogen tuss. Frankrijk on d. keizer
diende hij steeds met veel onderscheiding,
nu eons in 't Noorden, dan in Piemont. Na
d. dood v. Frans I in 1547 benoemde diens
Ix.
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zoon en opvolger Hendrik II hem tot marechalde.camp en na d. overwinning v. Renti in
1554, welke grootendeels a. hem to danken
was, schonk hij hem zijn eigen ordeteoken v. d.
s. Michaelsorde en benoemde hij hem tot luitenant-generaal en gouverneur v. Bourgondie.
Na weer veel bijgedragen to hebben tot d. verovering v. Calais en Thionville, ging TAVANNES na d. dood v. Hendrik II naar zijn gouvernement, waar 't hem door zijn verstandig en
vastberaden gedrag gelukte, d. Protestanten
to beteugelen en zoodoende eenigszins d. rust
to bewaren, terwijl overal elders in Frankrijk
d. burgeroorlog woedde. In 't begin v. 1568
kreeg TAVANNES d. last d. hertog v. Anjou (later
koning Hendrik III) als raadsman ter zijde
to staan en in 't volgend jaar was daze in
naam, TAVANNES echter inderdaad opperbevelhebber. 31 Mrt sloeg hij 't leger der Hugenoten bij Jarnac, in welken slag Conde 't
leven verloor, terwijl hij 3 Oct. 't Protestantsche leger bij Montcontour overviel en andermaal geheel versloeg. d. Staatkunde dier ttiden
deed echter uit daze overwinning geen werkelijk nut trekken on TAVANNES, misnoegd
dat zijn beste raadgevingen niet opgevolgd
werden, ging naar zijn gouvernement terug.
In 1:570 ward hij teruggeroepen on tot vijklen
maarschalk v. Frankrijk verheven, onder d.
nadrukkelijke bepaling, dat zijn plaats bij
zijn dood niet zou worden vervuld. Ongeveer
in dozen tijd was d. admiraal Coligny a. 't hof,
om koning Karel IX tot d. oorlog tegen Spanje
to bewegen, on zonder TAVANNES zou 't hem
misschien gelukt zijn, doch doze. die terecht
in dien oorlog 't middel tot overwinning der
Protestantsche partij in Frankrijk zag, wist
zijn oogmerken to verijdelen. Hierdoor ontstond tuss. Coligny on TAVANNES een bittere
haat en hieraan schrijft men 't aandeel toe,
dat daze volgens Protestantsche berichten a.
d. Parijsche bloedbruiloft (24 Aug. 1572) genomen heeft, hoewel dit door anderen wordt
tegengesproken. Na afloop v. dit bloedbad
moest hij d. rust in Parijs herstellen, wat
hem slechts met veel moeite gelukte. Tegen
zijn raad gaf men a. d. Protestanten d. tijd
om zich in hun vrijplaatsen to versterken.
In 'tzelfde jaar ward hij gouverneur v. Provence en tegelijk admiraal. 't Volgend jaar
wist hij to bewerken, dat d. hertog v. Anjou
d. last kreeg La Rochelle to belegeren.
TAVANNES volgde hem derwaarts. doch word
d. dag na zijn aankomst ziek. zoodat hij verplicht was, zich naar 't kasteel Suilly bij
Autun to laten vervoeren, waar hij kort
daarna overl. TAVANNES was een der merkwaardigste mannen v. Frankrijk, niet alleen
door zijn openhartigheid, maar ook door gin
uitstekende militaire talenten, 't doorzicht,
waarmee hij zijn gouvernement bestuurde,
en vooral d. w).jze, waarop hij onafhankeltjk
bleef v. alle machtige geslachten, die destijds
Frankrijk in werkelijkheid bestuurden. Zijn
zoon gaf in 1574 zijn „Mernoires" uit.
Tavernier (MELCHIOR), een Vlaamsch graveur en geograaf, in 1544 to Antwerpen gab.
en door zijn vader, Gabriel, die aldaar in
prenten handelde en zelf d. kunst beoelende,
onderwezen. J. B. Marinus leerde horn wiskunde en A. Ortelius wekte zijn liefde voor
d. aardrijkskunde op en gaf aanleiding tot d.
door hem uitgegeven landkaarten, die d. verbazing v. geheel Europa wekten. In 1575
vestigde zijn vader zich to Parijs on dreef
daze er handel in landkaarten, welke hij met
behulp v. Melchior graveerde. Daze zette nu
ook een drukkerij op en voerde d. graveer21
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kunst to Parijs tot een groote hoogte op.
In 1618 werd hij graveur en drukker v. 't
koninklijk huis. Hij had een koperen bol
voor zijn huis a. d. Quai de 1'Espy geplaatst
en bracht flit teeken op d. door hem uitgegeven werken aan met 't onderschrift: „Sub
insigno sphaerae". Lodewijk XIII bescherrnde
zijn onderneming krachtig en beloonde hem
koninklijk. Tot in hoogen ouderdom Was hij
werkzaam on een v. zijn laatste werken was
't belegeringsplan v. La Rochelle. Hij oven.
in 1641 in 97-jarigen ouderdom. Portretten,
door hem gegraveerd, zijn zeldzaam. Bason
verzekerde, dat hij verschill. kleine voorstellingen naar teekeningen v. Babel heeft gegraveerd. Ook zou hij naar Malpe eenige
prenten voor „Les peintres sacres de la Bible,
par Gerard" (1656) gegraveerd hebben.'t Jaartal der uitgave doet echter die verzekering
betwijfelen. Zijn zoon
Tavernier (JEAN BAPTISTE), een der beroemdste reizigers der 17e eeuw, werd in
1603 te Parijs gob. 't Gedurig zien der kaarten,
door zijn vader (zie boven) vervaardigd, deed
in TAVERNIER een onweerstaanbare zucht tot
reizen ontwaken. Eerst 22 jaren oud, had hij
reeds een goed deel v. Europa doorreisd; hij
was page geweest bij d. onderkoning v. Hongarije, had 't beleg v. Praag door d. Turken
bijgewoond en sprak d. talon v. alle landen, die
hij bezocht had. In 1636 beyond hij zich to
Regensburg bij d. krooning v. Ferdinand III,
toen hem voorgesteld werd twee Fransche
edellieden op hun reis n. Klein-Azie to vergezellen. Hij nam dit aanbod aan, maar verliet
hen to Constantinopel en reisde alleen verder
n. Perzie, kocht er kostbare sjaals en edele
steenen, keerde n. Europa terug en verkocht
die goederen met verbazende winst. Daardoor
aangemoedigd, begaf hij zich weer op wog,
eerst n. Perzie, daarna n. 't ri,jk v. d. grooten
mogol, en kocht hij overal edelgesteenten. In
Frankrijk teruggekomen, werd hij door d. verkoop dozer steenen een vermogend man;
hij huwde een dochter v. een juwelier, doch
kon nochtans d. lust niet bedwingen voor d.
derde keer n. Indio op reis to gaan. In 1663
vertrok hij met goederen ter waarde v.400000
livres en een jaar daarna keerde hij terug met
edelgesteenten ter waarde v. 3 millioen, wolke
steenen door Lodewijk XIV gekocht werden;
deze nam hem ook met d. titel baron d'Aubonne
in d. adelstand op. Doch zijn vermogen bleek
nog niet groot genoeg voor zijn praalzucht;
htj Wilde d. tekorten in zijn financien herstel ten
door een nieuwen handel met Perzie en Indio
en zond een neef v. hem daarheen met goederen, die een millioen moesten opbrengen ; doch
d. neef was oneerltjk genoeg om to Ispahan te
blijven zonder rekening to doen on TAVERNIER
zag zich ertoe verplicht zijn baronie to verkoopen om gin schuldeischers to voldoen. Kooper
werd d. beroemde Duquesne. TAVERNIER vertrok nu eerst n. Zwitserland, daarop n.
Daar werd hij door d. keurvorst v. Brandenburg aangezocht om voor een compagnie,
die opgericht zou moeten worden voor d.
Oost-Indischen handel, nog een reis to doen
en wel over Rusland n. Perzie. In weerwil
ztjner hooge jaren wing hij d. reis aan, doch
hij oven. in 1686 to Moskou.
TAVERNIER paarde aan een onvermoeiden
Jiver een groote wilskracht, met veel rechtschapenheid, een zeer stark geheugen en uitgestrekte inzichten in handelszaken. Hij gaf
d. beschrtjvingen zijner reizen uit onder d.
titel „Voyages en Turquie, en Parse et aux
Irides" (1677-1679, 3 dln). d. Hollandsche ver-
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taling v. dit work, door J. H. Glazemaker
bezorgd, verscheen onder d. titel : „d. Zes
reizen v. d. Heer J. Bapt. Tavernier, Baron
v. Aubonne; die htj gedurende d. tijt v. veertig
jaren, in Turkijen, Persian, en in d'Indieri,
langs alle d. wegen, die derwaarts strekken,
gedaan heeft" (1682, 2 dln met platen, waaronder vele v. J. Luyken).
Tavira, een havenstad in d. Portugeesche
prov. Algarve, district Faro, met een Moorsche
vesting, twee kerken, een hospitaal, een
zwavelbad v. 26- C. en ongeveer 11 000 inw.,
die zich bezighouden met sardellen- en
tonijnvangst.
Tavormina, Zie Taormina.
Tawastehus, een Russisch gouv. in Finland, ter grootte v. 392 vk. mijlen met 258 000
inw. (1891). 't Land is bergachtig en met
wouden bedekt on wordt door vele moron en
rivieren besproeid. — d. Stad Tawastehus
(Finsch Hameenlinna) ligt a. 't meer Wanajajarvi en telt 5000 inw.
Tawny is een kleur in d. Engelsche heraldiek, wolke v. daar onder d. naam Tenne'in d.
Fransche overgegaan schijnt to zijn, doch op
't vaste land schier nimmer in wapens voorkomt; 't is d. kleur v. gelooid leer, een bruinachtig geel, ten onrechte door sommigen voor
oranje aangezien.
Taxandrie of Toxandrie is bij oude
schrijvers d. naam v. d. landstreek, die ten N.
en 0. a. d. Maas, ten Z. a. d. Demur on d.
Dijle on ten W. a. d. Schelde grenade (Plinius,
H. N. IV, 17). In dien omvang besloeg Taxandri
dus een gedeelte v. Belgie en ons vaderland
en wel een groot gedeelte v.'t tegenwoordige
Noord-Brabant, benevens een gedeelte v. d.
prov. Zuid-Brabant en Antwerpen, alsmede
v. Limburg. Later echter was d. aldus genoemde landstreek veel kleiner en werd zij, na
d. Taxandriers of Tessandriers, door d. Menapiers bewoond. Indien zijn naam moot worden
afgeleid v. d. zandige gesteldheid des gronds
(Tas-hoop-zand), gelijk sommigen willen, dan
heeft 't land zijn naam niet v. d. bewoners,
d. Taxandri, maar omgekeerd, d. laatsten a.
't eerste ontleend. Lambertus, bisschop v.
Maastricht, en Willebrord bekeerden d. Taxandriers tot 't christelijk geloof, doch niet lang
na d. tijd v. Karel d. Grooten goat d. naam
verloren, zoowel die v. d. volksstam als die
v. d. landstreek.
Taxidermie. Zoo wordt d. kunst v. opzetten of toebereiden v. dieren voor verzamelingen v. natuurlijke historie genoemd : 't woord
zelf beteekent eigenlijk slechts 't toebereiden
v. huiden, doch men rekent tegenwoordig
in meer algemeenen zin tot d. taxidermie
't verrichten v. al wat noodig is om dierlijke
deelen voor bewaring to beschutten on voor
d. studio der natuurlijke historie blijvend
geschikt to maken. Derhalve behoort daartoe
't praepareeren v. geraamten evenzeer als 't
opzetten v. vogels of zoogdieren. Doze kunst
is betrekkelljk jong on werd voor 't eerst
omstr. 1700 beoefend, ofschoon men ook vroeger
wel eons een huid met terpentijn, run en aluin
besmeerde en dan vol hooi stopte, waardoor
zulk een zakvormig voorwerp een twintigtal
jaren kon duren. d. Taxidermie is in d. laatste
vijftig jaren met verbazende schreden vooruitgegaan, daar vooreerst d. chemie meer
bestanddeelen a. d. hand heeft gedaan, die
d. weeke lichaamsdeelen voor bederf kunnen
bewaren, en men a. d. anderen kant zich erop
toelegt d. voorwerpen d. ware grootte to laten
behouden en natuurlijke houdingen to geven.
Een goed taxidermist meet dan ook vrtj wat
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meer dan een werkman, kenner v.natuurltjke
historic) en bovendien teekenaar zijn.
Taxis, Zie Thum en Taxis.
Taxus. Van dit geslacht, tot d. natuurl.
fam. der kegeidragende gewassen (Coniferae)
behoorende, vinden wij d. Taxusboom (Taxus
baccata) dikwijls in tuinen en buitenplaatsen
tuss. andere naaldboomen gekweekt. Hij is v.
bergachtige streken v. Zuid-Europa afkomstig
en draagt altijd groene, in twee rijen dicht op
elk. gezeten, puntige, vlakke bladeren en
tweehuizige, in d. oksels der bladeren gezeten
bloemen. d. Mannelijken zijn tot zeer kleine
katjes vereenigd, terwijl d. vrouweltjken v.
elk. gescheiden voorkomen en niets meer dan
een naakt ei doen zien, dat aanvankelijk door
eenige kruisgewijs staande schubben, in rijpen
toestand door een schoon rood, v. boven geopend urntje omgeven wordt. Doze hoogroode,
vleezige zakjes, waarin men d. vrij groote,
eironde rijpe zaadkorrels ziet liggen, worden
dan ook wel bessen geheeten, ofschoon zij
met geen ware vruchten kunnen vergeleken
worden. Deze boom wordt 10 a 13 M. hoog
en 300-400 jaar oud en munt uit door sierlijkheid, doch d. bessen zijn voor d. mensch
even vergiftig als d. bladeren voor 't vee,
om welke reden d. taxusboom bier en daar
Venijnboom geheeten wordt. 't Hout is zeer
hard en wordt door draaiers en schrijnwerkers
gebezigd.
Tay (d.), d. grootste rivier v. Schotland;
zij ontspringt op d. westgrens v. 't graafs.
Perth en vomit twee langgerekte bergmeren,
waarvan 't grootste, Loch of Tay, rechts d.
rivieren Earn en Almond, links d. Lyon, Tummel en Isla opneemt. 't Kleinere meer heet

Firth of Tay.
Tayabas, d. hoofd- en havenstad v. een
gelijknamige Spaansche prov. op 't Philipptjnsche eiland Luzon, voert vooral rijst,
koffie, kokosolie en katoen uit en telt ongeveer 16 000 inw.
Taygetus of Taygeton is d. naam v.
een hoog en rotsig gebergte in d. Peloponnesus (Morea), tuss. Sparta en Messenie, thans
onder d. naam Pentedactylo bekend. Van 't N.
naar 't Z. loopend, doorsnijdt 't Laconic en
loopt 't in 't voorgebergte Taenarum uit. d.
Westelijke belling omvat, met d. daar tegenover gelegen Messenische bergketen, d. vruch tbare Messenische vlakte, die door d.Pamisus
doorstroomd wordt.
Taylor (d. Formule v.), die in d. hoogere
wiskunde gebruikt wordt om sommige functies in reeksen te ontwikkelen, is 't eerst
bekend gemaakt door d. Engelschen wiskundige BROOK TAYLOR (1685-1731).
Taylor (JEREMY), een vermaard Engelsch
godgeleerde, geb. te Cambridge in 1613, studeerde eerst in ztjn geboortestad, later to
Oxford, waarna hij benoemd werd tot kapelaan
v. d. aartshertog en rector to Uppingham, in
't graafs. Rutland. Als gunsteling v. koning
Karel I bekend, verloor hij bij diens onttroning zijn ambt, doch bij d. troonsbeklimming v. Karel II werd hij bisschop v. Down
en Connor, later ook lid v. d. Ierschen geheimen raad on kanselier der hoogeschool to
Dublin. Hij overl. 13 Aug. 1667. Zijn talrtjke
geschriften, grootendeels geduronde zijn gedwongen rust opgesteld, v. welke d. bekendste
zUn „The life of Christ or the great exemplar" en zijn „Sermons", zijn door Heber
uitgegeven (1822, 15 dln). Zie Willmot „Bisshop
Jeremy Taylor" (1846).
Taylor (JoHN), een Engelsch wijsgeer,
geb. in 1703 to Shrewsbury; in 1732 werd hij
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bibliothecaris to Cambridge; vervolgens was
hij predikant to Lawfeld, aartsdeken to
Buckingham en kanselier to Lincoln; in 't
laatst v. zijn leven was hij canonicus v. d.
s. Paulskork to Londen. Htj heeft zich vooral
bekend gemaakt door zijn uitgaven v. Demosthenes, Aeschines, Dinarchos en Demades
(London, 3 din 1748—'57).
Taylor
(ZACHARY), een Noord-Amerikaansch generaal en d. twaalfde president
der Vereenigde Staten, geb. in 1784 to OrangeCounty (Virginia). In 1808 trad hij in dienst
bij 't lager der Unie; hij onderscheidde zich
in d. oorlog, die vier jaar later met Engeland
uitbrak, door d. heldhaftige verdediging v.
't fort Harrison en werd in 1832 overste, in
welken rang hij zich in d. Black-Hawk-krijg
onderscheidde. In 1835 ondernam hij een tocht
n. Florida, waar hij tot 1840 met gunstig gevolg tegen d. Indianen streed. lnmiddels tot
brigade-generaal bevorderd, nam hij 't commando in 't °erste militaire departement op
zich en, toen in 1845 Texas met d. Vereenigde
Staten vereenigd werd, trok hij op n. d. Rio
Grande. Hij trok dezen stroom in 1846 over
na 't uitbreken v. d. oorlog tegen Mexico en
ovorwon in 1847 bij Buenavista 't veel sterkere lager v. Santa Anna. Sedert 4 Mrt 1849
president, overl. hij reeds in 1850 te Washington. Zijn leven werd beschreven door Fry
(Philadelphia 1847).
Taylor (ISIDOR 5EVERIN JUSTIN, baron),
een Fransch schrijver en teekenaar, geb. in
1789 to Brussel, was officier in Franschen
dienst, betrad vervolgens d. diplomatieke
loopbaan, diende in 1824 zijn ontslag in en
werd in 1888 hoofd-inspecteur der schoone
kunsten on later lid v. 't Instituut. Hij overl.
in 1879 to Parijs. Zijn reizen door Spanje,
Portugal, Noord-Afrika en Syria beschreef hij
in verscheidene geestig geschreven we rken.
Taylor (HENRY), een Engelsch dichter, geb.
in 1810 in 't graafs. Durham, werd in 1873 tot
ridder verheven en overl. in 1886 to Bornemouth. Zijn voorn. werk is d. historische
roman „Philip v. Artevelde" (1829). Zijn compleete werken verschenen v. 1877—'78 in 5
dln, zijn autobiographic in 1885 in 2 dln. Dowden gaf in 1888 zijn correspondentie uit.
Taylor (Tom), een Engelsch tooneelschrtver, geb in 1817 to Sunderland. Reeds vroeg
vestigde hij zich to Londen, waar LW in 1880
overl. Hij schreef Wel 90 tooneelstukken,
waaronder „Nine points of the Law" on
The Vicar of Wakefield" 't meeste succes
hadden.
een Noord-AmeriTaylor
(BAYARD),
kaansch dichter on romanschrijver, reiziger
on diplomaat, geb. 11 Jan. 1825 to KennettSquare (Pennsylvani6). Hij was eerst boekdrukker, vervolgens journalist, doorreisde
Europa, 't Oosten, Indic, China en Japan, was
v. 1862—'63 gezantschaps-secretaris, daarna een
tijdlang zaakwaarnemer in s. Petersburg on
sedert 1878 gezant to Berlijn, waar hij echter
reeds in 'tzelfde jaar overl. Zeer goad bekend
met d. Duitsche literatuur, gaf hij niet alleen
een uitstekende Engelsche vertaling v. GOthe's
„Faust" (1872), maar ook een levensbeschrijving v. Gotha on Schiller (1872) on „Studies
in German Literature" (1879). Ook schreef hij
eon geschiedenis v. Duitschland, die door zijn
vrouw, een dochter v. d. astronoom Hansen,
in 't Duitsch vertaald werd (1875 Stuttgart).
In Amerika zijn zijn reisbeschrijvingen even
gezocht als ztjn romans, gedichten on drama's
(bijeengezarneld Boston 1881). Zijn „Complete
Works" verschenen in 16 dln to New-York
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(1870—'78). Met an weduwe gaf Scudder „Life
and Letters of Bayard Taylor" (2 din, Boston
1885) uit.
Tebbes, een stad in d. Perzische prov. Irak
Adsjmi, a. d. grens v. Chorasan in een 630 M.
hooge, vruchtbare vlakte. d. Vestingwerken
zijn gedeeltelijk vervallen en handel en industrie staan er op lagen trap. 't Aantal inw .
bedraagt ongev. 30000.
Tebeth, Zie Joodsche almanak.
Tebris, Zie Tabris.
Techniqk heat in 't algemeen 't geheel
der voorschriften tot 't doelmatig aanwenden
der stoftelijke hulpmiddelen ter vervaardiging
v. eenig kunstmatig voortbrengsel. Zie ook
Technologie.
Technologie,

afgeleid v. tExvn (kunst) en
yo; (kennis), beteekent d. leer v. d. bedrijven,
die ten doel hebben voor d. mensch d. voortbrengselen der natuur tot stoffen to verwerken, welke voor d. bevrediging ztjner
behoeften dienen. Zij geeft eon verklaring v.
alles wat in verschill. handwerken en bedrijven
tot 't veranderen v. d. voortbrengselen der
natuur in kunstproducten strekt, daarbtj uitgaande v. 'tgeen verschill, wetenschappen
omtrent d. eigensclaappen der stof leeren.
Aangezien 't nu voornamelijk d. natuur- en
d. scheikunde zijn, die ons daarmee bekend
maken, verdeelt men d. technologie gewoonlijk
in mechanische on scheikunclige technologie.
d. Eerste omvat d. leer v. d. bewerkingen,
waarbij alleen d. vorm v. d. grondstoffen
verandering ondergaat (bijy. 't vervaardigen
v. geweven stoffen uit katoen en vlas, 't maken
v. draad en blik uit ijzer); d.tweede verklaart
d. verrichtingen, waardoor uit grondstoffen
producten verkregen worden, die in scheikundige samenstelling veranderd zijn (btjy.d..
bereiding v. glas uit zand, potasch en kalk,
d. o ► zetting v. keukenzout in soda). Die
verdeeling is evenwel niet strong, evenmin
als d. afscheiding tuns. natuur- on scheikunde
zelf scherp is, on misschien bestaat or geen
enkele tak v. nijverheid, die uitsluitend physische of uitsluitend chemische waarheden
toepast.
d. Technologie is betrekkelijk nog zeer jong.
In d. Oudbeid on in d. Middeleeuwen ward
't uitoefenen v. ambachten en bedrijven over
't algemeen voor weinig eervol gehouden on
a. d.'t minst ontwikkelde standen overgelaten.
Met 't opkomen v. d. derden stand brak voor
d. nijverheid een betere tijd aan. Van eigenlijke
technologie kon evenwel geen sprake zijn,
zoolang d. natuur- en d. scheikunde nog in hare
kindsheid verkeerden on v. d. 15e tot 't laatst
der 18e eeuw waren 't dan ook eerder d.
mannen der praktUk, die d. beoefening der
wetenschap aanmoedigden, dan d. mannen
der wetenschap, die d. nijverheid voorlichtten.
Eerst in d. 19e eeuw heeft d. wetenschap een
heilzamen invloed op d. ntjverheid uitgeoefend;
tal v. groote ontdekkingen op 't gebied v.
natuur- en scheikunde . heeft d. ntjverheid
met reuzenschreden doen vooruitgaan. d.
Technologie heeft zich daardoor krachtig
ontwikkeld en wordt thans in alle beschaafde
landen als een- onmiskenbare studio aangezien
voor alien, die eenigen tak v. ntjverheid
willen uitoefenen.
Tecucin of Te.koetsj, een stad in 't
koninkrijk Roemenie (Moldavig), t. N.-W. v.
Galatz, a. d. Berlad, een linkerztjrivier v. d.
Sereth, met ongeveer 10 000 inw., handel en
wtjnbouw.
Te deurn Laudaznus, d. i. U, 0 God,
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loven wij. Aldus heat naar d. eerste woorden d. zoogen. Ambrosiaansche lofzang, die
in d. R.-Kath. kerk op hooge feestdagen, in
dankstondea on btj eenige andere feestelijke
gelegenheden gezongen wordt. d. Koraalmuziek voor dozen schoonen lofzang behoort
tot d. oudste kerkmelodieen, die wij bezitten.
Ook latere componisten, met name Hasse,
Naumann, Haydn, Danzi, Schicht, Handel e. a.,
hebben er muziek voor vervaardigd.
't Derde der „Evangelische Gezangen", btj
d. Ned. Herv. kerk in gebruik, en Gez. CCCXXX
der „Christelijke Gezangen voor d. Evang.
Luth. gerneenten in Nederland" zijn vertalingen v. dit aloude kerklied, dat veelal a. Ambrosius wordt toegeschreven.
Teekenaap, Zie Pantograaf.
Teekenen, Zie Dierenriem.
Teekenkrijt, ook zwart krijt genoemd,
is een weeke, zachte en fijnkorrelige leisteensoort, die veel koolstof bevat en daardoor
zwart afverft on met welke men wegens Naar
zachtheid op papier kan teekenen en schrtjven.
't Heeft een blauw- of grijsachtig zwarte kleur,
is flauw glinsterend o f dot en heeft tot soortel.
gew. 2,1-2,3. 't Beste teekenkrijt komt voor
in Spanje bij Marvilla, in Frankrijk bij Cherbourg on Pignerol en in Italie. In Duitschland
komt 't, hoewel in mindere hoedanigheid, voor
in 't Theringer Woud, to Oberhuttendorf on
bij Ludwigstadt. Goad teekenkrijt moat goed
schrijven, niet to hard zijn, geen steenachtige
plaatsen hebben en donkerzwart v. kleur zijn.
d. Schoonste verscheidenheden, welke als
zwart krijt in d. handel komen, worden met
zagen of splijthamers in lange vierkante
stilton gesneden; ook wordt d. massa fijn
gestooten, geslempt en met gomwater tot
een deeg gemaakt, waaruit staafjes gevormd
worden. d. Beste krtjtstiften•v. dien aard krijgt
men uit Parijs. Omdat 't na 't stark uitdrogen
hard wordt en dan niet meer deugt tot schrijvon, moat 't op vochtige plaatsen bewaard
worden.
Teekenkunst, bij d. Grieken skiagraphia,
is d. kunst d. zichtbare vormen en hun onderlinge verhoudingen door middel v. licht on
schaduw op een viak voor to stellen. Als
eerste teekenares wordt door d. oude Grieken
d. dochter v. Dibutades genoemd, die d. schaduw v. 't profiel haars minnaars op d. muur
afteekende, 'twelk vervolgens door d. vader
uitgesneden on in aarde geboetseerd zou zijn,
zoodat daardoor d. uitvinding der teekenkunst met die der plastiek zou samenvallen.
d. Teekenaar bepaalt d. vormen door omtrekken on schaduwen, d. afstand der of to
beelden voorwerpen met behulp der perspectief (zie Perspectief). Adrices on Telephanes
zouden ci. eersten geweest zijn, die door
areeeringen 't relief trachtten uit to drukken.
Philocles -en Cleanthes vonden d. monochromen of kleurlooze schildertjen uit, waarbij
d. kleuren met wit werden gemengd, ongeveer in d. manier, die thans camalen gonoemd wordt. Daardoor was d. overgang gevormd v. 't teekenen tot 't eigenitjke schilderen, dat zich kenmerkt door 't volledig
bedekken v. d. achtergrond der teekening. d.
Grieken waren zeer strong on nauwkeurig
in 't teekenen ; Pamphilos, d. leermeester v.
•Apelles, verlangde, dat zijn leerlingen tiers
jaren btj hem leerden teekenen. 't Teekenen
in omtrek ward dan ook tot een boogen trap
v. volkomenheid bij hen opgevoerd, getuige
d. bekende wedstrijd v. Apelles en Protogenes. d. Fijnheid en zuiverheid v. omtrekken
is d. hoofddeugd der beroemde beschilderde
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vazen, die echter niet v. iets hards en droogs
zijn vrij te pleiten, 'twelk ongetwijfeld v.
invloed is geweest op d. Byzantijnsche en
gevolgelijk op d. droogheid en magerheid der
manier v. d. Oud-Italiaansche en Oud-Nederlandsche en Hoogduitsche scholen. In d.
nieuweren tijd vindt men drie hoo1dsoorten
v. teekeningen: met d. pen, met krijt en met
0.-I. inkt. Nu teekent men op wit, dan op
gekleurd papier. In 't laatste geval worden
d. lichten er met wit krijt als hoogsels op
gebracht; in 't ander° geval worden zij uitgespaard. Teekeningen met d. pen hebben vaak
iets hards en onbevalligs; zij oefenen echter
d. hand. Somtijds worden d. schaduwen door
arceeringen uitgedrukt, anders met inkt ge•
wasschen. Voor leerlingen is d. kunst in 't
teekenen met krijt te verkiezen, wij' d. fouten
daarbij lichter te herstellen zijn. Men gebruikt
daarbij zwart of rood krijt en, als men op
getint papier werkt, voor d. lichten ook wit
krijt. Wanneer men d. doezelaar daarbij aanwendt, wordt een teekening bevalliger en
, zachter, maar verliest zij wel eens in scherpte.
Doze manier is echter zeer geschikt om goed
en spoedig 't vereischte lichtellect uit te drukken. Bij 't teekenen met 0.-I. inkt wordt
't penseel gebruikt; men teekent op wit papier
,en spaart d. lichten uit. 't Gebruik v. bister,
sepia, karmijn is wel geoorloofd in deze manier,
Flaw bij d. uitbreiding dezer methode met 't
gebruiken v. onderscheidene kleuren geraakt
' men op 't terrein v. 't eigenlijk schilderen.
Er zijn verschill. soorten v. teekeningen:
eerste ontwerpen, schetsen of croquis, ter
'peer of minder volledige uitdrukking eener
perste gedachte; afgewerkte teekeningen, met
iaanduiding v. alle details; studien, meestal
jaestaande uit fragmenten v. 't menschelijk
lichaam, v. kostumen of v. gebouwen en
landschappen; academie-teekeningen, die meer
bepaald strekken om zich te oefenen in
d. kennis en in 't uitdrukken v. vormen des
menschelijken lichaams, met bijbehoorende
studie en toepassing v. anatomie en proportie.
Tot d. genre-teekeningen behooren ook d.
cartons, die met krijt of houtskool worden
gemaakt en meestal ten doel hebben bij d.
vervaardiging v. fresco's of schilderijen op glas
ale voorbeeld voor d. omtrek te dienen. Sommige schilders teekenen zelfs cartons, voordat zij bun schilderijen in olieverf beginnen,
maar meestal wordt met beter gevolg een
compositie, met al haar details, in omtrek op
't doek zelf geteekend. Er komt meer leven
en uitdrukking in d. vormen op die wijze.
Eindelijk vermelden wij nog d. architectonische en perspectivische teekeningen, d.
geteekende ornamenten, plannen, platte gronden enz., die, ofschoon v. meer technischen
aard, toch op 't gebied der teekenkunst behooren.
Te alien tijde heeft men veel waarde gehecht a. d. teekeningen der groote schilders,
aangezien niet zelden, zelfs in gebrekkige
eerste schetsen en ontwerpen, d. geest en
't karakter des meesters duideltjker uitkwamen dan in menige schilderij, terwijl ook
meer afgewerkte teekeningen een bijzondere
waarde hebben. 't Verschil v. stij1 en opvatting
der verschill. scholen openbaart zich bier niet
minder sterk dan bij schilderijen — en hiermee
komen wij v. 't gebied der techniek en der
praktijk op dat der kunst-theorie en aesthetiek,
waarop 't woord teekenkunst nog een eigenaardige beteekenis heeft, die zeer nauw samenhangt met d. aard, d. eigenschappen en't doel
der vormen in eenig kunstwerk, 'tzij getee-
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kend op een der bovengenoemde manieren,
'tzij geschilderd, ja 'tzij zelfs geboetseerd of
gebeeldhouwd. Nadat d. Italiaansche meesters
der renaissance d. antieken hadden teruggevonden en zich op d. studie der anatomie
hadden toegelegd, zien wij hun teekening zich
verbeteren, d. juistheid, bevalligheid en strongheid v. d. vorrn merkeltjk toenemen. Vooral
d. Florentijnsche en itomeinsche scholen
muntten uit in d. teekening, die bij d. Lornbardische school weer vrijer werd en minder
a. stijlbegrippen en meer a. d. natuur gehoorzaamde, terwijl bij d. Venetianen en tegelijk
btj d. Vlarningen en Nederlanders allengs
't koloriet een veel grootere rol begon te
spelen dan d. teekening, ofschoon zij er veel
minder verwaarloosd werd dan men wel eens
beweert. d. Teekening hal een ander karakter,
een ander doel; ofschoon 't volkomen waar
is, dat d. teekening d. geest v. een kunstwerk
bepaalt en zij 't voorn. middel is tot uitdrukking, golooven wij niet, dat 't der Hollandsche
school tot oneer strekt, dat zij, vrij v. alle
manier (waartoe d. vereerders v. stij1 zoo ligt
vervallen), heeft gestreefd naar 't uitdrukken
v. 't leven door middel der vormen, waarvan
men alleen zou kunnen veilangen, dat zij met
meer smaak en onderscheiding in d. natuur
gekozen waren. Gelukkig heeft in d. laatste
tijd d. strtjd tuns. teekenaars en koloristen
opgehouden en streeft men meer en meer
naar d. vereeniging v. een goede teekening
vol uitdrukking met een waar en krachtig
koloriet.
Ten slotte zij nog gezegd, dat d. studie der
ontleedkunde, der proportie en der perspectief
zeer nauw samenhangt met d. teekenkunst.
Teelaarde. d. Bovenste of buitenste korst,
welke 't bewoonbare gedeelte v. d. aarde vrij
algemeen bedekt, nl. d. teel- of tuinaarde, is d.
hoofdbron v. wat op aarde leeft en zich beweegt, zonder welke 't bestaan v. dier en plant
volstrekt onmogelijk zou zijn; zij is 't voortbrengsel v. verbrijzelde, verbrokkelde en ontbonden gesteenten en haar vorming blijft nog
steeds voortgaan. Er bestaan verscheidene
soorten v. teelaarde, die verschillen in samenstelling. Doorgaans oefenen d. gesteenten,
welke in een landstreek d. overhand hebben,
een beslissenden invloed op d. teelaarde uit.
Bevindt deze aarde zich niet op d. plaats,
waar zij ontstaan is, maar is zij v. elders aangevoerd en met d. reeds aanwezige meer of
minder vermengd, dan hebben afwijkingen v.
d. oorspronkelijken toestand plaats. d. Verscheidenheid der sto'l'en, d. wijze v. werking
der bewegende krachten en veranderingen,
welke d. ontbonden grond onderging, blijven
nimmer zonder invloed. Voorts voegen zich
daar nog stolen bij, die v. verrotte dieren
en planten afkomstig zijn. Bij 't vervoeren
der teelaarde is 't water zeer werkzaam.
Op volkomen onverweerde oppervlakten v.
gesteenten vindt men geen plantengroei. 'Nye'
is waar vertoonen zich niet zelden op granietrotsen schijnbaar zeer kale plekken, met een
dun overtreksel v. mos- of wierplantjes bedekt, doch zulke plekken moeten, hoewel ook
onkenbaar, door verweering aangegrepen zijn;
plantenkiemen vonden op kleine uitstekende
punten en in holten v. rotswanden een
weinigje aarde; deze gaf haar vasthechting
en bracht haar voedsel toe; zij konden zich
allengs ontwikkelen en verbreiden. Uit rotsspleten v. zeer geringe wijdte, zelfs alleen
uit scheuren in 't gesteente groeien boomen
omhoog, waarvan men zich o. a. kan overtuigen op een wandeling in d. Saksischen
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Schweiz; doch deze boomen hebben steeds
hun wortels in een weinig aarde, welke
door 't water in d. spleten ward gevoerd en
afkomstig is v. d. verweerde buitenvlakten
der hoogere bergdeelen. 't Boschwezen en d.
akkerbouw kunnen niet op een v. teelaarde
ontblooten rotsbodem gedreven worden en
evenmin d. veeteelt.
Bekend is 1, dat d. waarde v. d. grond,
waarop d. teelaarde ligt, afhankelijk is v.
't daaronder liggende gesteente en dat niet
alle grondsoorten even voordeelig voor alle
verbouwd wordende planten zijn. Kleiaarde,
kiezelaarde en calciumcarbonaat behooren tot
d. wezenlijke bestanddeelen, waaruit d. teelaarde der verschill. landen bestaat. In vele
gronden bedraagt d. kiezelaarde 60, ook 80 ten
honderd en meer; in andere neemt 't gehalte
a. calciumcarbonaat tot 40 en 50 ten honderd
toe; d. kleiaarde wisselt tuss. 38 en 13 ten
honderd. d. Teelaarde bevat ook een zekere
hoeveelheid humus; aldus noemt men d.
poederachtige, bruin gekleurde en licht verbrandbare zelfstandigheid, welke bij 't verrotten v. dierlijke en plantaardige zelfstandigheden overblijft.
Ook in d. voorwereld kon d. plantengroei
zonder teelaarde evenmin bestaan als heden
ten dage. Als zoodanig heeft d. zelfstandigheid
gediend, die men thans in d. geologie met d.
naam kolenschiefer of schieferthon bestempelt
on een door onderaardsche hitte verharde, met
aardolie en koolstof doortrokken kleisoort is,
zeer merkwaardig door d. menigvuldige daarin
voorkomende afdruksels v. planten, die in d.
voortijd op dit, toen nog weeke gesteente
groeiden.
Teellinck (wILLEM), een der voorn. ascetische schrijvers uit d. oude Nederl. Hervormde kerk, in 1580 to Zierikzee uit een
aanzienlijk Zeeuwsch geslacht geb. Ofschoon
voor d. rechtswetenschap opgeleid en daarin,
in 1603, to Poitiers d. doctoralen graad verkregen hebbende, deed d. omgang met eenige
pietisten gedurende 't verblijf v. d. jongen
rechtsgeleerde in Engeland d. lust in dozen
ontwaken predikant to worden. Dientengevolge begaf hij zich n. d. hoogeschool to Leiden en ward hij, tot proponent aangenomen,
in 1606 bevestigd to Haamstede en Burgh,
vanwaar hij in 1612 n. Middelburg beroepen
word. Hij overt. aldaar 8 Apr. 1629. Talrijk
zijn d. geschriften v. dozen arbeidzamen on
godvruchtigen man. Behalve d. uitgegevene,
die een boekertj uitmaken, zijn nog 127 grootere en kleinere tractaten door horn in handschrift nagelaten, naar vermeld wordt door
gin zoon Maximiliaan (geb. to Middelburg
2b Apr. 1602, predikant btj d. Engelsche gemeente to Vlissingen, btj d. Nederduitsche to
Zierikzee en to Middelburg, waar hij 26 Nov.
1653 overt.), die ook onderscheidene geschriften heeft in 't licht gezonden. Uit zijn werken, v. welke Glasius („Godg. Ned.") eon
vrtj volledige lijst geeft en v. welke de meeste
onder d. titel „Alle d. godgeleerde werken v.
W. Teellinck" (1662) ztjn herdrukt, heeft Fr.
Ridderus een beknopt uittreksel gegeven onder
d. titel „d. Mensche Gods" (1656). Voet noemde
hem d. gereformeerden Thomas a Kempis.
Ook zijn broader EWOUD (geb. in 1570) schreef
onderscheidene godsdienstige werken, alle
onder d. flaw:a Irenaeus Philaletus of ook
Alexi= Philopater. Htj was ontvanger-generaal v. Zeeland on overt. in 1629. Willems
oudste zoon, Johannes, had een onrustig !even;
hil was achtereenvolgens predikant te Wemeldingen, Middelburg, Vlissingen, Utrecht, Arne-
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muiden,Katupen en Leeuwarden, waar hij in
1673 overl. Ook deze gaf eenige werken in 't
Licht. Eveneens maakte zich als godsdienstige
schrUfster bekend zijn bloedverwante Cornelia Ewoudsdr. Teellinck. Haar „Corte belijdenisse des geloofs" is meermalen herdrukt. Zie
Glasius, „Godg. Ned."; Paquot, „Mom."; de la
Rue, „Geletterd Zeeland"; H. M. C. v. Oosterzee, in : „Zeeland", 1853.
Teems, Zie Theems.
Teer en pek (Pix liquida et Pix solida). d.
Teer, een product der droge destillatie, uit
't hout v. d. pijnboom (Pinus sylvestris) verkregen, is een donkerbruine, kleverige, half
vloeibare zelfstandigheid, die gedurendo langen tijd haar weekheid behoudt. Zij is oplosbaar in alcohol, aether en olie.Aan destillatie
onderworpen, geeft zij een zuur vocht (hoofdzakeltjk azijnzuur, houtgeest en meth ylacetaat
bevattende) en een vluchtige olie (teerolie);
wat in d. destilleer-toestel overblijft is pek.
Houtteer bevat o. a. benzol, toluol, xylol,
cumol, cymol, phenol, kresol, paraffine, naphthaline en kreosoot. Teer is zeer bederfwerend
en wordt daarom gebruikt voor schuttingen
en bij 't kalefateren v. schepen. Ook in d.
geneeskunde vindt 't toepassing.
d. Koolteer is ook een product v. d. droge
destillatie on wel v. d. steenkolen. Dit is
daarom een voortbrengsel der gasfabrieken.
Vender h ee ft men nog turfteer en bruinkolenteer.
Teerling, Zie Kubus.
Teerlink (ABRAHAM), een Nederl. landschapschilder, in 1776 to Dordrecht geb. Hij
toonde reeds vroeg veel lust voor d. teekenkunst, ward onder d. leerlingen v. M. V erstooge opgenomen en oefende zich verder bij
d. verzamelaar J. Kelderman in 't maken v.
teekeningen naar schilderijen v. oude meestors. Vervolgens oefende hij zich onder d.
leiding v. A. Lamme, nu niet meer uitsluitend
in 't kopieeren, maar ook in 't schilderen v.
oorspronkelijke landschappen, gestolleerd met
vee. Zijn talent trok spoedig d. aandacht der
kunstkenners, die hem door hun aankoopen
aanmoedigden, terwUl koning Lodewijk hem
in 1808 een jaargeld toelegde, om zich n.
Parijs en Italie to kunnen begeven. Onder
David zette hij nu zijn studien voort on werkte
hij zoowel naar model als naar d. schilderijen
in 't Louvre. Een fraaie kopie naar Hobbema
benevens onderscheidene teekeningen en schetsen uit dien tijd warden door d. Dordschen
liefhebber V. Galen aangekocht. Hij begaf
zich vervolgens n. Rome, waar hij zich bij
voortduring bleef ophouden, terwijl zijn work
op meer dan een v. d. tentoonstellingen in 't
vaderland ward gezien on naar verdienste gehuldigd. 't Stelt veelal Ital. landschappen voor.
Eon v. 's meesters bests werken is een gezicht op Camaldoli a. d. kust v. Baja en Misena, in 1842 geschilderd. In d. verzameling
v. 't paviljoen to Haarlem warden zeven
schilderijen v. hem opgenomen. Een zijner
schilderijen ward door W. F. Gmelin gegraveerd voor d. prachtuitgave der vertaling v.
Virgilius door A. Caro, op last v. d. hertogin
v. Devonshire uitgeg. TEERLINK trad to Rome
in 't huweltjk met een Ital. kunstenares en
beoefende ook d. dichtkunst. Hij was lid der
Ron. academie v. beeldende kunsten to Amsterdam en ward in 1838 benoemd tot ridder
der orde v. d. Nederl. Leeuw. Hij overt. to
Rome, 26 Mei 1857.
Tefnoe of Tefret, een godin der oude
Egyptenaren, dochter v. Ra (d. zon), gemalin
v. haar broader Moe, met wien zij doorgaans
afgebeeld wordt, meestal met een leeuwenkop.

TEG.
Tegea, in d. Oudheid d. belangrijkste stad
v. 't Grieksche landschap ArcadiO, dat een
eigen gebied (Tegeatis) had en door eigen
koningen beheerscht werd. Men had er een
beroemden tempel v. Athene. d. Puinhoopen v.
Tegea bevinden zich 6 KM. ten Z. v. 't tegenwoordige Tripolitsa.
Tegel, een plaatsje in d. nabijheid v. Berltjn, bekend als d. geboorteplaats v. Alex. v.
Humboldt (zie dat art.).
Tegelen, een gemeente in d. Nederl. prov.
Limburg, een uur v. Venlo, met circa 2600
inw., potten- en pannenbakkerijen, steentabrieken en brouwerijen.
Tegengift (Antidotum). Men verstaat onder
tegengift ieder middel, dat een vergift door
scheikundige verandering zoodanig kan wijzigen, dat 't zijn schadelijk vermogen geheel
of ten deele verliest. Oudtijds werd a. 't woord
tegengift een to ruime beteekenis gehecht.
Men stelde er zich d. werking van voor als
gericht zoowel tegen d. vergiften als tegen
't vergiftigings-proces. Zonder acht to slaan
op d. verschill. aard der vergiften on in verband met d. heersctiende denkbeelden omtrent
't bestaan v. een algemeene vergiftstof, zocht
men aanhoudend naar een algemeen tegengift. Thans heeft men 't begrip der tegengiften meer nauwkeurig afgebakend en onderscheidt men hon in cheinische en dynamische.
d. Invloed der eerste bepaalt zich tot 't vergift
zelf, die der laatste tot 't vergiftigings-proces.
Onder d. middelen, die als hulpmiddel tegen
elke soort v. vergift langen tijd een onverdienden roam hebben bezeten, komen d. volgende voor: d. paddensteen (lapis bufonis), d.
slangensteen (lapis serpentines), d. varkenssteen
(lapis porcinus), d. parelen, d. agaat, d. smaragd,
d. saffier, schapen- en kontjnenmagen, d. elandsklauw, d. tanden v. 't nijlpaard, d. hoorn v.
d. rhinoceros, doch bovenal d. verschill. soorten
v. lapis bezoOr. Als algemeene tegengiften
vindt men verder vermeld: 't mithridatum, 't
diascordium, 't diatesseron en d. theriak, in
welker samenstelling vooral opium trad in
verbinding met een zeker aantal aromatischo
kruiden, met hagedissenvleesch, hazen- en
addervet. Van vele andere is d. samenstelling
geheel onbek end gebleven.
Ook op scheikundigen grond heeft men naar
universeele tegengiften gezocht on als zoodanig voorgeslagen: azijnzuur, looizuur, zeep,
magnesia, plantenkool en dierlijke kool.
Ofschoon eenige v. daze middelen voor vele
vergiften bruikbaar zijn, kan echter geen
hunner voor alle dienen. Als betrekkelijk
algemeene tegengiften kunnen worden aangenomen : 't eiwit voor een aantal anorganische vergiften en 't looizuur voor vele
vergiften v. plantaardigen oorsprong.
d. Ware chemische tegengiften dienen bij
bekendheid met d. bijzonderen aard v. 't vergift. Zij bewerken een verandering in d. scheien natuurkundigen toestand v. 't vergift,
waardoor d. plaatseltjke werking gematigd
en d. opneming in d. bloedstroom zooveel
mogelijk verhinderd wordt. Men bezigt bijv.
kalkwater tegen zuringzuur tot vorming v.
onoplosbaar calciumoxalaat; keukenzout tegen
zilvernitraat, tot vorming v. minder oplosbaar
chloorzilver; verdund azijnzuur tegen bijtende
kali tot vorming v. onschadelijk kaliumacetaat ; versch neergeslagen ijzerhydroxyde
tegen rattenkruit tot vorming v. minder
schadelijk ijzerarsenaat.
d. Vereischten v. een geschikt tegengift
zijn: dat 't op zich zelf onschadeltjk is, snel
werkt bij d. temperatuur v. d. maag, algemeen
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verkrijgbaar, eenvoudig samengesteld of gemakkelijk to bereiden is.
Tegenvoeters zijn bewoners v. plaatsen,
die op een middellijn v. d. aarde liggen. Zij
verschillen in 't teeken hunner breedte en
180- in lengte.
Tegenwoners zijn bewoners v. plaatsen,
die op een rechte lijn, evenwijdig a. d. aardas,
liggen. Zij hebben dezelfde lengte en verschillen in 't teeken hunner breedte.
Tegernsee, een meer in 't Beiersche
regeeringsdistrict Opper-Beieren, in een bevallige bergstreek, 732 M. boven d. zee gelegen; Naar water wordt afgevoerd door d.
Mangfall, welke naar d. Inn stroomt. 't Evenzoo
genoemde dorpje, a. d. schilderachtigen oostel.
Geyer v. 't moor, heeft een Kath. kerk, een
slot met heerlijken tuin (thans eigendom v.
hertog Karel Theodoor v. Beieren) en ongeveer
2000 inw. 't Slot Tegernsee was vroeger een
Benedictijnerklooster, in 736 gesticht, maar
werd in 1804 opgeheven.
Tegetthoff (WILHELM, vrijheer voN), een
Oostenrijksch admiraal, gab. in 1827 to Marbach, in Stiermarkon, trad in 1845 in dienst
bij d. Oostenrijksche marine, werd in 1861
kapitein v. een linieschip, leverde in 1864 een
slag tegen d. veel sterkere Deensche vloot bij
Helgoland en werd hierop tot vice-admiraal
bevorderd. 20 Juli 1866 won hij d. grooten
zeeslag bij Lissa. In 1867 tot lid v. 't Heerenhuis benoemd, schaarde hij zich hier bij d.
uiterste linkerzijde on bleef hij d. grondwet
steeds trouw. In 1868 werd hij chef (inspecteur-generaal) der marine en commandant der
krijgsmarine en hij overl. in 1871 to Weenen.
Zie Beer, „Aus Tegetthoffs Nachlasz" (Weenen
1882). — ALBRECHT VON TEGETTHOFF, een broader
v. d. voorgaande, gab. in 1841, was professor
to Fiume en overl. in 1871 to Graz. Htj
heeft zich als wiskundige en hydrograaf onderscheiden.
Tegner (EsAiAs), d. beroemdste dichter
der Zweedsche letterkunde, werd 13 Nov.
1782 to Kyrkerud, in Wermeland, waar zijn
vader predikant was, gab. Vroeg wees geworden, verschaften hem zijn buitengewone begaafdheden d. gelegenheid tot 't verkrijgen
eener wetenschappelijke opleiding a. d. hoogeschool to Lund, waar hij zich door Latijnsche
verhandelingen over Anacreon en d. fabelen
v. lEsopus zoo gunstig bekend maakte, dat
hem eerst een lectoraat in d. aesthetica, vervolgens een plaats b>lj d. bibliotheek, ten
laatste 't hoogleeraarsambt in 't Grieksch a. d.
Lundsche hoogeschool werd opgedragen. In
1818 erlangde hij d. waardigheid v. doctor in
d. godgeleerdheid en daarop, in 1824, die v.
bisschop v. Wexio. Hij overl. aldaar, krankzinnig, 2 Nov. 1846. Hoewel ook door eenige
redevoeringen als prozaschrijver gunstig
bekend, heeft TEGNER toch zijn voorn. roam
to danken a. zijn gedichten, onder welke d.
„Frithjofsaga" hem door d. geheele beschaafde
wereld bekend maakte. Van dat beroemde
gedicht gaf v. Eichstorff een Nederlandsche
vertaling, eerst na diens dood uitgegeven
(1850). d. Hoogl. Holtius had reeds vroeger
(1840) een vertaling v. eenige der „Rodevoeringen" v. d. Zweedschen letterkundige
gegeven. Een gezamenlijke uitgave v. TEGNER'S
werken gaf 's mans schoonzoon Bottiger (1847
t. 1850, 7 dln) met een levensbeschrijving, die in
't Hoogduitsch door Wilken vertaald is (1847).
Tegucigalpa, d. hoofdstad v. d. NoordAmerikaanschen vrijstaat Honduras, met
e en fraaie kathedraal, levendigen handel en
o ngeveer 12 000 inw.
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Teheran (d. i. d. reine), d. hoofd- en
residentiestad v. Perzi6, in d. prov. IrakAdsjmi, 1170 M. boven d. oppervl. der zee gelegen in een kale, maar goad bevolkte vlakte ;
't telt 's winters 120 000 a 200 000 in w., terwijl
zomers dat aantal tot 80 000 daalt,
daar dan d. welgestelde inwoners d. hitte on
d. koortsen ontvluchten in d. meer noordeltjk
gelegen dorpen. d. Stad is door een muur met
6 poorten omringd on maakt geen grootschen
indruk; d. straten zijn nauw on onregelmatig;
ook 't paleis v. d. Sjah, ofschoon't verbazend
groot en zeer versterkt is, is als bouwwerk
v. geen beteekenis. Teheran heeft 11 moskeegn,
een hoogeschool met een openbare bibliotheek, verscheidene theologische scholen,uitgestrekte bazaars, een menigte karavanserais, een kanongieterij en een kruitfabriek.
Als kruispunt v. belangrijke karavaanwegen
heeft Teheran veel handel; belangrtjk is er
ook d. zijde- en katoenindustrie, d. tapijtweverij en d. fabricage v. ijzerwaren. Ten Z.
der stad liggen d. twee keizerlijke lustsloten
Nigaristan en Kasr-Kadchar met prachtige
rozentuinen on a. d. zuidelijke helling v. 't
Elboers-geb. vindt men d. prachtige lustsloten
en zomerverblijven der Perzische grooten en
der vreemdelingen. Op d. plaats, waar vroeger
d. oude hoofdstad v. Oost-Medie, Rhagae, lag,
die nog onder kalif Haroen al Rasjid bloeide,
maar door Dsjengiskhan verwoest werd, ligt
nu in d. nabijheid v. Teheran 't groote dorp
SjachzadOh Abdoelazim. In Teheran word in
1746 vrede gesloten tuns. PerziO en Turkije:
politieke beweegredenen deden in 1798 't hof
zijn zetel v. Ispahan naar Kier verleggen. Zie
Polak, „Teheran und seine Umgebung" in d.
„M itteilun gen der K. K. Geographischen Gesellschaft" (Weenen 1877).
Tehuantepec, een Mexicaansche havenen handelsstad in d. staat Oajaca, gelegen a.
d. gelijknamige rivier in een vruchtbare streek,
22 KM. ten W. v. d. ruime haven, die echter
ondiep is on door een zandbank v. d. Grooten
Oceaan gescheiden wordt. d. Stad heeft een
oude kathedraal on telt 14000 inw., btjna alien
Indianen. Bij d. berg Guiengola, ongeveer
7% KM. v. Tehuantepec verwijderd, liggen
d. uitgestrekte rulnes eener groote stad.
Tehuantepec heeft Ain naam geschonken a.
d. nabijzijnden golf en a. d. landengte, die
door dozen golf en dien v. Coatzaqualco
gevormd woridt; zij is 190 KM. breed. d.
Laagste pas o doze landengte, die v. Tarifa,
is slechts 200 M. hoog; vandaar dat men er
reeds Binds Cortez' Aid over gedacht heeft
haar door to graven en d. Grooten met d.
Atlantischen Oceaan to verbinden- Doch door
d. groote moeiltjkheden, a. dat work verbonden,
is geen der daartoe ontworpen plannen nog
ten uitvoer gebracht. Zie Schufeldt „Tehuantepec explorations and surveys" (Washington
1873).
Teichzniiller (GusTAv), een Duitsch philogoof, geb. 19 Nov. 1832 to Brunswijk. sedert
1877 professor to Dorpat, waar hij in 1888 overl.
Behalve eenige belangrijke verhandelingen
over Aristoteles schreef htj „Ueber die Unsterblichkeit der Seele" (2e dr. 1879); „Studien
zur Geschichte der Begriffe"; „Die Wirkliche
und die Scheinbare Welt" (Breslau 1882);
" Grundlegung der Psychologie und
Logik"
Logik (1889).
Teilingen (vAN). Aldus heat, naar haar
stamslot (zie 't volgend art.), een der oudste
en voorn. adellijke geslachten. 't Is gesproten
uit d. Hollandsche graven, zijnde sicco of
SIEGFRIED, d. derde zoon v. graaf Aarnout, d.
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eerste hoer v. TEILINGEN en Brederode (zie
Brederode) geweest. Hij was gehuwd met Tetta

of Tetburga, dochter v. Gozewijn v. Staveren,
die hem twee zonen schonk, Dirk on Simon.
d. Eerste noemde zich v. TEILINGEN en werd
't hoofd v. 't geslacht v. dien naam; d. tweede
nam d. naam Brederode aan. Een v. d. eerste nakomelingen, dien Melis Stoke Willem,
doch d. geslachtlijst der v. TEILINGEN'S Dirk
noemt, nam deel a. d. samenzwering tegen
graaf Floris V en werd uit dien hoofde door
Jan I met verbeurdverklaring zijner goederen
gestraft. Loden v. dit geslacht vinden wtj nog
lang daarna,• vooral to Haarlem en to Alkmaar. d. Naam is nog niet uitgestorven. —
't Wapen der heeren v. TEILINGEN was : „d'or
au lion de gueules, armO et lampasse d'azur,
un lambel d'argent passant sur sa poitrine".
Teilingen of Teylingen, soms ook
Thelingen geschreven, was 't in 1802 gesloopte
stamslot v. 't gelijknamig adellijke geslacht
(zie 't voorg. art.). 't Stond eon kwartier t. N.
v. 't dorp Sassenheim, in Zuid-Holland. Wanneer 't gebouwd werd, is niet met zekerheid
to zeggen. Ten gevolge v. 't aandeel, dat zijn
eigenaar, Willem v. Teilingen, genomen had
a. d. aanslag tegen graaf Floris V, werd 't in
1296 verbourd verklaard ten behoove der
grafeltjkheid v. Holland en sedert bestemd
tot woning v. d. opperhoutvester v. Holland,
in welke hoedanigheid Jacoba v. Beieren er
d. laatste jaren v. haar rampspoedig loven
heeft doorgebracht. Zij overl. er in 1436 op
36-jarigen leeftijd. d. Bekende en naar haar
genoemde kannetjes zijn er meermalen uit d.
vtjvers opgevischt. Ofschoon d. gebouwen
voor verreweg 't grootste gedeelte gesloopt
zijn, vindt men er toch nog eenige overblijfselen van.
Teirich (VALENTIN), een Oostenrijksch kunstenaar en schrtjver, geb. 23 Aug. 1844 to
Weenen, overl. 8 Febr. 1877 aldaar, heeft zich
,d. naam verworven v. aen uitstekend keener
der kunst uit 't Renaissance•tijdvak. Hij was
professor a. d. school voor kunstnijverheid
v. 't Oostenrijksche museum en ontwierp talrijke modellen voor de vervaardiging v. bronzen en porseleinen voorwerpen. Hij richtte in
1872 't tijdschrift „Blatter fur Kunstgewerbe"
op en schreef verscheidene werken, die betrekking hebben op d. kunst uit 't Renaissancettylperk.
Teisserenc de I3ort

(PIERRE EDMOND),

een Fransch staatsman on landhuishoudkundige, gab. in 1814 to Chateauroux; htj was
eerst ingenieur en gaf als zoodanig verscheidene geschriften, zijn yak betreffende, uit.
Sedert 1846 was htj afgevaardigde, sedert
1872 minister v. Openbare Werken, v. 1876—'79
minister v. Handel on Landbouw on hierna
tot 1880 gezant to Weenen. Hij overl. in 1892
to Parijs.
Teisterbant komt voor 't eerst tegen
't eind- der 7e eeuw voor als een streek of
gouw (pages), die, ten Z. door d. Maas in
haar toenmaligen loop v. Taxandrie (zie Taxandrie) gescheiden, zich v. boven Tiel ten O. tot
waarschijnlijk Dordrecht en Vlaardingen uitstrekte. Doze gouw omvatte dus d. Tieler- en
d. Bommelerwaard, d. graafs. Buren on Culemborg, 't land v. Vianen, 't land v. Arkel,
't land v. Altona, een gedeelte v. 't land v.
Heusden en misschien ook d. Alblasserwaard.
Ofschoon 't (met name in d. rijksverdeeling
v. 839) een graafs. genoemd wordt, was 't
zulks niet in d. gewone beteekenis des woordS.
d. Keizers of koningen, die 't in bezit hadden,
stelden er wel een of meer graven als bewind-
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hebbers aan, maar dezen waren daarom nog
geen leenmannen onder d. titel graaf v. Teisterbant, een titel, die nooit bestaan heeft. In d.
10e eeuw werd dit landschap v. lieverlee verbrokkeld door erfmakingen, verdeelingen,
schenkingen en verpandingen, totdat d. naam
in d. lle eeuw geheel verdween, ten minste
wat d. aloude gouw aangaat. Want d. naam
zelf bestaat nog als die v. een adellijk huis,
in 't dorp Kerk-Avezathe staande. naar men
meent, op d. plaats v. een oud kasteel, 't
stamslot der graven v. Teisterbant.
Bekend is, dat Bilderdijk, in ernst of in
scherts, beweerde uit d. oude graven v.
Teisterbant at te stammen, gelijk hij dan
ook „Observationes et emendationes juris"
heeft uitgegeven op naam v. Guilielmus
Teisterbant, dictus Bilderdijk (180(,).
Teja, een beroemd Oost-Gothisch veldheer,
die na d. dood v. Totila in d. slag bij Tagina
(Juli 552) door d. Gothen tot koning verheven
werd te Ticinum. In d. strijd tegen d. OostRomeinen sneuvelde hij na een wanhopigen
strijd bij Mons Lactarius (Sept. 552). Zie Felix
Dahn „Ein Kampf urn Rom".
Tejat prior is een ster v. d. grootte 3 h, 4
in 't sterrenbeeld d. Tweelingen, door Bayer
met e aangeduid. Recite klimrning: 91° 18'.
Noorder-declinatie: 22' 33'. Tejat posterior is
een ster v. d. 3e grootte in 't sterrenbeeld d.
Tweelingen, door Bayer met g aangeduid.
Rechte klimming: 93° 19'. Noorder-declinatie:
22° 35'.
Tejo, Zie Taag,
Telamon, een Grieksche held, zoon v.
Aeacus en Endeis, breeder v. Peleus, met
wien hij zijn brooder uit een ander bed,
Phocus, ombracht. RU word deswegen door
zijn vader uit Aegina verbannen en trok n.
Salamis, waar hem koning Cychreus zijn
dochter Glauce ten huwelijk gal. Hij volgde
zijn schoonvader in d. regeering op en huwde
later Periboea, bij wie hij Ajax verwekte
(zie Ajax). Hij nam deel a. d. jacht op 't Calydoonsche zwijn en a. d. tocht der Argonauten;
ook begeleidde hij Hercules op zijn tocht n.
Troje tegen Laomedon, wiens dochter Hesione
hem na d. inneming der stad door Hercules
als buit geschonken werd. Deze maakte hem
vader v. Teucros.
Telamonen. Men geeft dezen naam in d.
bouwkunst a. mannelijke beelden, die in
plaats v. kolommen of pilasters dienen tot
't dragen v. entablementen e. d. Ware Telamonen zijn tot even over d. navel ongekleed;
indien ztj over borst, buik en armen gekleed
zijn, worden zij Perzen genoemd. Stellen d.
figuren vrouwen voor, gelijk meestal geschiedt,
dan dragen zij d. naam Caryatiden (zie Caryatiden). Met een Hollandschen naam noemt men
al deze beelden Lastdragers.
Telders
M.), een verdiensteltjk Nederl.
ingenieur, geb. 24 Mei 1842 te 's-Hertogenbosch.
Na a. d. Kon. Academie te Delft zijn opleiding
te hebben ontvangen, was hij v. 1864—'84 in
verschill. betrekkingen werkzaam 131j d. bouw
v. d. spoorwegbruggen to Zalt-Bommel, Moen
dijk, Dordrecht, Arnhem, Nijmegen, Mook en
Rhenen, terwijl hij in 1852 d. ingestorte IJselbrug te Kampen herstelde en 't volgend jaar
d. spoorweg Amersfoort—Kesteren voltooide.
In 1884 werd TELDERS tot hoogl. in d. waterbouwkunde a. d. Polytechnische school te
Delft benoemd, welke betrekking thans nog
door hem bekleed wordt. d. Laatsten tijd
nam hij een zeer werkzaam aandeel in d.
Staats-Commissie tot onderzoek v. d. door d.
„Zuiderzee-vereeniging" ontworpen plannen
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ter afsluiting en droogmaking v. deze binnenzee.
Telegraaf. d. Telegraaf is in algemeenen
zin een inrichting, die in een betrekkelijk
korten tijd op groote afstanden berichten overbrengt. d. Geschiedenis der telegrafen klimt op
tot d. Oudheid. Van Darius Hystaspes vinden
wij vermeld, dat er door 't uitgestrekte Perzische rtjk ketens v. postbeambten bestonden,
die elk. d. berichten toeriepen. Dat deze wijze
om seinen over te brengen seer onvolkomen
was, laat zich licht begrUpen. Eerst met d.
uitvinding der optische telegrafen, die omstr.
't midden der 17e eeuw plaats had, kwam
daarin verbetering en werden d. telegrafen v.
't zeer lage standpunt, dat zU tot op dien tijd
hadden ingenornen, tot een belangrijke hoogte
opgevoerd. Worcester gaf, in Engeland, d.
eersten stoot. Rob. Edgeworth, Hook en
anderen brachten al spoedig verbeteringen
aan en werden door Amontons, in Frankrijk,
als op d. voet gevolgd. d. Fransche omwenteling, die in zoovele opzichten tot d. vooruitgang v. 't maatschappeltjk leven krachtig
heeft rneegewerkt, oefende ook op d. telegrafle haar invloed. In 1789 vond Chappe een
stelsel uit, dat een btjzondere geschiktheid
bezat om algemeen toegepast te worden.
Aldra werd een telegraatlijn tuss. Parijs en
Rijsel tot stand gebracht. Om eon bericht v.
d. eene naar d. andere der genoemde plaatsen,
wier afstand 60 uren gaans bedraagt, over to
brengen, werden bij helder weer 2 minuten
vereischt. Meer andere lijnen kwamen kort
daarop in Frankrijk tot stand, die even goede
resultaten opleverden. Ook d, andere ri,jken v.
Europa bleven niet achter in 't aanleggen v.
telegraaflijnen. Hoe gunstig geslaagd evenwel
deze eerste proefnemingen ook mogen heeten,
d. bezwaren nochtans, die 't gevolg waren v.
navel, mist en dergelijke hinderpalen meer,
bleven niet achterwege. Over d. spoed, dien
men onder gunstige omstandigheden kan
verkrijgen, kan men door d. bovenstaande
opgaven eenigermate oordeelen. d. Inrichting
bestond. hoofdzakelijk hierin, dat op afstanden,
binnen 't vermogen v. goede kijkers gelegen,
torens waren gekozen en opgericht, waarop
zich twee personen bevonden, die voortdurend
eon kijker gericht hielden op 't naastbtj gelegen
station, terwijl een derde belast was met 't
overnemen der seinen, die door d. eerstgenoemde personen werden waargenomen.
Die seinen werden overgebracht door toestellen, in hoofdzaak gelijk a. d. semaphoor
(zie dat art.).
Wegens d. reeds aangehaalde bezwaren was
een groote verbetering, dat d. electro- magnetische telegrafen waren uitgevonden. Ofschoon
't nit to ontkennen is, dat ook doze a. eigenaardige moeilijkheden bloot staan, is toch d.
groote vermeerdering v. d. spoed. die v.
minuten tot gedeelten v. seconden is teruggebracht, een hoogst belangrijke verbetering,
vooral, als men 't doel, dat met d. telegrafen
beoogd wordt, in aanmerking noemt, waarbij
alles op speed aankomt.
Winkler, Watson on Le Monnier hielden
zich reeds omstreeks 't midden der 18e eeuw
bezig met onderzoekingen, om to trachten d.
wrijvings electriciteit a. d. telegraphie dienstbaar to maken. Lesage legde zelfs, in 1774,
een telegraaf aan, die dertien jaren later door
Lomond nog vereenvoudigd word. d.Electriciteit, die op 't eene station opgewekt werd,
bracht men over langs een metalen draad
naar 't tweede station, waar twee geisoleerde
vlierpitten ballen in elk. nabijheid waren
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opgehangen. Deze stieten elk. af en door deze
working een zeker aantal malen te herhalen
rnaakte men d. verschill. letters kenbaar. d.
Wrijvings-electriciteit bleek echter wegens
verschill. zwarigheden, die men bij d. toepassing ontmoette, minder geschikt tot 't doel.
d. Ontdekkingen v. Volta en Galvani, in
't laatst der 18e eeuw, legden d. grondslag,
waarop later onze telegraafltjnen zijn opgetrokken. d. Eerste proeven, die v. Summering,
Schweizzer, Vorsselman de Heer en anderen,
leverden weinige vruchten op; en er verliep
nog een tal v. jaren, voordat er iets bruikbaars werd tot stand gebracht. Daartoe was
noodig d. ontdekking v. Oersted, dat een
galvanische stroom op een magneet werkt,

en d. uitvinding der electromagneten. Ampere
kwam toen al spoedig op 't denkbeeld daarvan
gebruik to maken tot 't telegrafeeren; en
Ritchie stelde werkelijk, naar 't eenigszins
gewijzigd plan v. Ampere, d. eersten electromagnetischen wijzertelegraat te zamen. Deze
werd kort daarop gevolgd door andere dergelijke inrichtingen v. Gauss, Schilling von
Cannstatt en Wheatstone.
d. Tweed° hoofdsoort der electromagnetische
telegrafen is die met een wljzerplaat, welke
omstr. 1 839 door Davy werd uitgedacht. ZU
moest evenwel door Wheatstone verbeterd
worden, voordat zij kon geacht worden algemeen bruikbaar to zijn. Siemens en Halske
to Berlijn vervaardigden een tot deze soort

behoorenden telegraaf, die at d. vorige verre
achter zich liet en sedert in verscheidene
Duitsche staten ingevoerd en in gebruik gebleven is.
Van dezelfde makers bestaat nog een derde
soort v. telegrafen, bekend onder d. naam
druktelegrafen. Steinheil opende in 1837 d.
reeks v. deze telegrafen. HU werd gevolgd
door Wheatstone, StOhrer en Morse. Alleen
die v. d. laatstgenoemden, ook d. Amerikaaneche telegraaf genaamd, is in 't groot toegepast en heeft na een ondervinding v. jaren
ztjn bruikbaarheid in ails opzichten bewezen.
Nochtans valt niet to ontkennen, dat zij door
d. telegraaf v. Siemens en Halske is overtroffen ; deze toch brengt geheele depeches
over, in gewoon letterschrift en zeer duideltjk
leesbaar afgedrukt.
d. Telegraaf v. Morse bestaat uit drie

deelen: d. battery en d. seingever, op 't station, vanwaar 't sein uitgaat, benevens d. ontvanger, op 't station, waarheen 't sein gericht
is. Een metalen draad loopt v. 't eene station
naar 't andere en geleidt d. stroom; deze gaat
door d. grond naar d. battertj terug. Door
d. seingever kan d. stroom worden verbroken
of hersteld, eenvoudig door d. metaalverbinding af te broken of to herstellen. d. Ontvanger, in d. bovenstaande figuur voorgesteld,
bestaat uit een electromagneet E met een
anker A. I)it anker is bevestigd a. een hefboom (LL , ), die om een horizontale as kan
draaien; a. d. hef boom werkt een spiraalveer
(R), die 't anker v. d. polen v. d. electromagneet tracht verwijderd to houden. d. Beweging
v. 't anker wordt begrensd door d. schroeven
V en In, tuss. welke 't uiteinde L v. d. hefboom zich op on neer beweegt. Op 't andere

,
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einde (L) v. d. hef boom rust een papieren
lint (PP'); dit uiteinde wordt opgeheven, als
een stroom door d. windingen v. d. electromagneet gaat en 't poolstuk wordt aangetrokken. BU deze be weging wordt 't papier tegen
d. smalle kant v. een inktrol gedrukt, die een
zwarte streep op 't papier doet ontstaan. 't
Papier wordt echter met eenparige snelheid
v. P naar P' bewogen door twee tegen elk.
indraaiende rollen, die door een uurwerk worden bewogen. Wanneer nu d. stroom gedurende eenigen tijd aanhoudt, zal een zwarte
streep op 't papier ontstaan. Duurt d. stroom
slechts een oogenblik, dan zal een punt op
't papier worden afgeteekend. Door d. vereeniging v. strepen en punter' in verschill.
aantallen en in verschill. volgenden kan men
d. letters en d. cijfers voorstellen.
Hier en daar is d. telegraaftoestel v. MORSE
thans verdrongen door d. nog sneller werkende letterdruktelegraaf v. H UGHES, die d.
letters zelf overseint en niet eenvoudig strepen en punten. Voor haar verwijzen wij naar
Dr. J. Bosscha „Leerboek der Natuurkunde".
d. Telegraailijnen zijn bovenaardsch, onderaardsch of onderzeesch. d. Eerste zijn v. gegalvaniseerd ijzerdraad en worden door palen
gedragen, v. welke zij door porseleinen koppen gelsoleerd zijn. d. Onderaardsche lijnen
bestaan meestal uit koperdraad, omgeven
door een laag getah pertsja; urn deze is een
laag geteerd touw en daarom een ijzeren
kabel. In plaats v. getah-pertsja gebruikt
men ook wel hars als isolator. Onderaardsche telegraaflijnen liggen doorgaans 1 M.
onder d. grond en zijn in d. laatsten tijd
vooral in Duitschland aangelegd. d. Eerste
onderzeesche lijn ward gelegd door WALKER
in Engeland en in 1850 legde men die v. Dover
n. Calais. Zoo'n lijn bestaat uit eenige koperdraden, die samen een enkelen geleider vormen. Eenige omkleedsels v. getah-pertsja,
door hars a. elk. verbonden, dienen om d.
draad v. 't zeewater te scheiden. Daze gels°.
leerde koperdraad is verder nog omgeven door
een laag hennep, bijeengebonden door eenige
met hennepkoord omwonden ijzerdraden.
Telemachus, zoon v. Odysseus of Ulysses,
koning v. Ithaca, en Penelope. Hij lag nog a.
d. borst zijner moeder, toen zijn vader naar
d. Trojaanschen oorlog trok. Bij Humerus komt
hij, bij d. terugkomst zijns vaders, als een volwassen jongeling voor, a. wien Athene of
Minerva under d. gedaante v. Mentor, zijn
opvoeder, d. raad geeft d. minnaars zijner
moeder v. d. hals to schuiven en hen naar
huis te zenden, terwijl hij zelf, met een schip
v. 20 riemen, n. Pylos bij Nestor on vandaar
n. Sparta bij Menelaus zich moest begeven,
ten einde zijn vader op to zoeken. Vond hij
hem echter dood, dan moest hij voor hem een
gedenkteeken oprichten, zijn moeder uithuwen
en haar minnaars door list of geweld ombrengen. Op dezen raad gedroeg zich TELEMACHUS
als heer v. 't huis en hield hij zUn plan en
zUn maatregelen voor d. minnaars geheim;
doch, daar deze zijn bevelen niet gehoorzaamden, beklaagde hij zich bij 't yolk, zocht hij
er bijstand en verklaarde hij, dat hij n. Pylos
en Sparta zou stevenen om zijn vader op to
zoeken. Hij bereikte zijn doe' bij 't yolk niet,
doch Minerva verscheen hem andermaal als
Mentor en d. volgenden morgen kwam hij
gelukkig to Pylos aan ; hij vertrok vandaar in
gezelschap v. Pisistratus n. Sparta en vernam
hier v. Menelaus, dat zUn vader nog leefde,
en wel 14 Calypso. Intusschen was Ulysses
op Ithaca aangekomen en Minerva gaf TELE-
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lucHus d. raad daarheen terug te keeren.
Aldaar gekomen, vond htj zijn vader bij d.
zwijnenhoeder Eumaeus en overlegde htj met
hem, hoe zij zich v. d. minnaars v. Penelope
ontslaan zouden. TELEMACHUS verscheen hierop
d. volgenden dag gewapend in d. stad en liet
insgelijks zijn vader, in 't gewaad v. een
bedelaar, derwaarts brengen, waarop hij d.
ongekenden Ulysses in dit gewaad met d.
minnaars v. Penelope liet spijzigen, doch d.
laatsten alle spotternij en mishandeling verbood; maar dit baatte niet, want men geraakte
weldra in hevigen twist en TELEMA CHUB en
Ulysses behaalden d. overwinning. Andere
schrijvers hebben d. verdere lotgevallen v.
TELEMACHUS op verschill. wijzen verhaald.
Sommigen meenen, dat 14 later a. d. zUde zijns
vaders tegen d. ithacensers streed: terwijl
voorts verhaald wordt, dat d. laatste naderhand, argwaan tegen zUn zoon opvattende,
dezen uit 't land verbande. Na d. dood v.
Ulysses huwde hij echter Circe, bij welke hij
twee zonen verwekte: Latinus en Rome, v.
welke laatste men zei, dat d. stad Rome a.
hem haar naam zou hebben ontleend. —
FOnelon (zie aldaar) heeft a. d. geschiedenis
V. TELEMACHUS een beroemden roman ontleend,
getiteld : „Les aventures de TOlomaque, fils
d'Ulysse".
Telemann (GEORGE PHILIP), eon der vruchtbaarste componisten v. zUn tijd, ward in 1681
to Hildesheim gab. HU was eerst organist en
muziekdirecteur in zijn geboortestad, later
kapelmeester to Bayreuth en to Eisenach,
't laatst muziekdirecteur to Hamburg, waar
hij in 1767 over'. Zijn opera's onderscheiden
zich vooral door voortreffelUke koren on rijke
instrumentatie, terwijl zijn kerkmuziek indertUd zeer hoog geschat ward. Hij is echter niet
vrij v. d. destUds heerschende smakeloosheden ;
zoo wilde 14 bijy. d. onoprechtheid uitdrukken
door valsche quinten of dissonanten. Te Hamburg vooral, waar hlj d. laatste 26 jaren v.
zijn leven doorbracht, heeft hij veel gedaan
tot aankweeking van den muzikalen smaak.
Telemarken, een bergachtige landstreek
in 't Noorweegsche district Christiansand, met
talrijke schoone meren. Om haar natuurschoon
wordt deze stroek veel door pleizierreizigers
bezocht. d. Bewoners zijn krachtige, ruwe
lieden, die hun oude zeden en gewoonten
trouw bewaard hebben.
Teleologie (v. d. Grieksche woorden
einde, doe', en Aoyoz, redo) noemt men in
d. theologie of godgeleerdheid 't bewijs voor
een wijzen Schepper, ontleend a. d. beschouwing der doelmatige inrichting v. d. bestaande
voorwerpen, in verband tot hun bestemming.
't Valt niet to ontkennen, dat deze gevolgtrekking veelal uitgaat v. voorbarige onderstellingen aangaande oogmerk on bestemming.
Zoo placht bijv. d. teleologie in vroegere dagen
to beweren, dat d. ring v. Saturnus een groote
weldaad voor d. bewoners dier planeet is, ten
einde d. nachten to helpen verlichten, terwijl
nauwkeuriger studie omtrent d. standen v. d.
ring hebben doen zien, dat hij op d. planeet
veeleer 't zonlicht onderschept. Evenzoo vonden vroegere geografen een bewijs v. d. doelmatige inrichting der natuur in d. omstandigheld, dat d. groote rivieren veelal langs groote
steden vloeien en prezen zij d. wijsheid v. d.
Schepper, die d. vruchtbaarmakende regen niet
noodeloos deed neervallen in woestijnen als
d. Sahara, waar toch geen menschen woonden. — Zie Borneman, „Die Lehr von den
Z wecken" (1827).
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(d.) is een instrument, dat
geschikt is om geluiden tot op verren afstand
over to brengen. Meer in 't bijzonder noemt
men zoo instrumenten, die geluiden overbrengen door galvanische stroomen, die opgewekt worden of wier stroomsterkte gewijzigd
wordt. Van deze is d. belangrijkste d. telephoon,
door GRAHAM BELL in 1875 uitgevonden, die
op d. volgende wijze is ingericht. In een
houten koker is met behulp v. een schroef
een magneetstaafje (M) bevestigd, om •welks
boveneinde, dat een weinig dunner is, een
klosje (K), waarom een met zijde gelsoleerde
dunne koperdraad is gewonden, geplaatst is.
d. Uiteinden v. dezen koperdraad zijn met
twee klemschroeven (S on S') verbonden. Op
't bovenvlak v. d. koker is een ijzeren plaatje
(P gelegd, welks onderkant zeer dicht bij
Telephoon

't boveneinde v. 't magneetstaafje is. 't Plaatje
wordt door een houten deksel (G) vastgehouden, dat komvormig uitgehold is en een
geluidbekertje vormt. Wordt in dit bekertje
gesproken, dan geraakt 't plaatje in. trilling en ondergaat 't ten gevolge der nabijheid
v. d. magneet veranderingen in magneetkracht.
Door d. beweging v. 't plaatje en d. verandering in magneetkracht v. 't staafje en
't plaatje ontstaat een inductiestroom in d.
koperdraad om 't klosje K, wiens polen (S en S)
verbonden zijn. d. Verbindingsdraad dier polen
maakt men zeer lang en, lascht men nu in dien
draad op een verwijderde plaats een tweede
telephoontoestel, dan zullen de veranderingen
der stroomsterkte in d. draad in d. magneetkracht v. staafje en plaatje veranderingen to
voorschija roepen, wat trillingen v. 't plaatje
ten gevolge heeft. Daze worden dan als geluid
in d. beker G waargenomen. Twee telephoontoestellen worden echter niet direct met elk.
verbonden. Men spreekt tegen een microphoon
(zie dat art.), door welke d. stroom v. een
paar Leclanch'e elementen gaat, die ook door
een geleidraad gaat, welke om een weekijzeren
staafje gewonden is en omgeven is door een
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dunnen draad v. een groot aantal windingen;
deze loopt naar een telephoontoestel v. 't verwijderde station. Door 't spreken tegen d.
microphoon hebben in d. stroom v. d. Leclanchd
elementen stroomveranderingen plaats, die in
d. dunnen draad inductiestroomen opwekken,
welke geluidstrillingen in 't plaatje v. 't
telephoontoestel in 't verwijderde station doen
ontstaan.
Telephus, zoon v. Hercules en Auge, was
d. gemaal v. Argiope, dochter v. Teuthras,
en volgde ztjn schoonvader op in 't bewind
over Mysie. Toen d. Grieken op hun tocht
tegen Ilion in zijn land vielen ,streed TELEPHUS
tegen hen en dreef hij hen terug, doch hIj werd
in dien strijd door Achilles gewond. Toen deze
d. wond niet heelen wilde, raadpleegde hU
't orakel, dat hem ten antwoord gaf: slechts
hij, die d. wond had toegebracht, kon hem genezen. Hij begaf zich derhalve n. Agamemnon
en roofde Orestes, dreigend, dat hij dezen
dooden zou, indien men hem geen hulp beloofde. Daar ter andere zUde door 't orakel
a. d. Grieken voorspeld was, dat zij zonder
TELEPHUS' leiding niet n. Ilion konden komen,
werd d. overeenkomst spoedig gesloten en
Achilles heelde d. wond met 't roast v. zijn
spear. In Arcadia werd TELEPHUS als heros
vereerd en had htj een a. hem gewtjd woud
op d. berg Parthenion. d. Beeldhouwkunst
heeft TELEPHUS dikwijls als kind in d. armen
v. Hercules voorgesteld.
Telescoop. Dit woord, samengesteld uit
d. Grieksche woorden ziAog, einde, 't verwtjderde, en axogEiv, beschouwen, beteekent letterlijk „verrekijker". Doch, terwijl 't spraakgebruik dit Nederl. woord doorgaans bezigt v.
d. buizen, door welke men met behulp v. daartoe geslepene glazen (lenzen) een verwi.jderd
voorwerp beschouwt, dient 't woord telescoop
in d. regal alleen tot 't aanduiden v. d. worktuigen, in welke 't beeld v. een voorwerp
door een spiegel wordt gevormd.
't Eerste denkbeeld eener vereeniging v.
spiegels met lenzen is d. wetenschap verschuldigd a. een Italiaansch geestelijke, Guichi, die in 't begin der 17e eeuw leefde. 't Is
op verschill. wijzen toegepast, maar bij alle
inrichtingen ligt ten grondslag, dat een metalen spiegel met gebogen oppervlakte door
terugkaatsing der lichtstralen een beeld v. 't
voorwerp doet ontstaan, dat vervolgens door
een lens wordt bezien.
d. Drie voorn. inrichtingen v. zulke spiegeltelescopen zijn: d. Newtoniaansche, d. Gregoriaansche en d. Herschelsche.
d. Newtoniaansche telescoop, naar Newton
genoemd, bestaat uit een buis, doorgaans v.
bout, a. d. eene zijdo open, a. d. andere voorzien v. een bodem, op welken een holle spiegel ligt. Op dien spiegel valt 't licht v. 't
voorwerp, dat wordt teruggekaatst naar een
kleinen, platten spiegel, die onder een hoek
v. 45° tegenover d. grooten spiegel geplaatst
is. Daze kleine spiegel kaatst 't licht naar
een opening in d. ztjwand terug, die een oculair bevat.
d. Gregoriaansche telescoop, die zijn naam
draagt naar d. opticus Gregory, welke in d. 17e
eeuw leefde, is in doorsnede (zie volg. bladz.)
afgebeeld. Bij deze inrichting is d. groote holle
spiegel M P in 't midden doorboord en is in die
opening een kijkertje geplaatst, gericht mar
een klein hol spiegeltje N. d. Lichtstralen v.
't voorwerp vallen door d. mond v. d. kijker
0 in d. richting v. 't bovenste pijltje op d.
grooten spiegel M P en worden (zie d. richting

TEL.

333

v. 't andere pijltje) teruggekaatst naar d. klei-

nen hollen spiegel N, in d. as v. d. kijker geplaatst en met d. spiegelende oppervlakte
naar d. grooten spiegel gekeerd. d. Spiegel N
kaatst vervolgens d. stralen weer terug naar
't kijkertje in d. opening v. M P. d. Kleine
spiegel kan verschoven worden door middel
v. schroeven op d. buitenzijde der buis v. d.
Gregoriaanschen telescoop. Boven op die buis
is nog een kijkertje geplaatst, dat zoeker heet
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in 't
veld v. d. kijker to brengen; zoo'n zoeker is
vooral bij d. Newtoniaanschen telescoop nooon dient om 't voorwerp gemakkelijker

dig, omdat men in dien kijker niet in d. richting
v. d. as, maar op ztjde ziet. d. Dubbele terugkaatsing in d. spiegels gaat onvermijdeltjk
gepaard met een aanzienlijk lichtverlies. 't Is
daarom, dat Herschel d. Oudere a. zijn groote
telescopen een eenigszins gewijzigde inrichting gaf. Hij plaatste nl. zijn spiegel in een
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eenigszins hellenden stand, waardoor d. invallende lichtstralen werden teruggekaatst naar
een in d. zijwand v. d. buis geplaatst oculair.
Hiertoe echter moest 't oogglas op een aanmerkelijken afstand v. d. spiegel geplaatst
zijn en vandaar, dat Herschel aan zijn telescopen reusachtige afmetingen moest geven.
Telescopen heeten ook refiectoren. Refractoren
heeten kijkers, in welke men alleen lenzen
gebruikt. Tegenwoordig geeft men a. deze d.
voorkeur.
Telescoop (d.) V. HERSCHEL, een klein
sterrenbeeld, in d. laatste helft der 18e eeuw
door d. abt Hell ingevoerd. 't Staat tuss. d.
Schorpioen en 't Altaar en bestaat slechts
uit eenige weinige sterren, v. welke alleen
d. noordeltjkste bier te land° boven d. horizon
komen. Een lijn v. d. poolster naar d. Noorderkroon loopt, naar 't zuiden verlengd, nagenoeg
door dit sterrenbeeld.
Telesius (BERNIIARDINUS) werd in 1508 te
Cosenza (in 't koninkrijk Napels) geb. en overt.
aldaar in 1585. Afkomstig uit een edel en
beroemd geslacht, ontving htj zijn eerste
opleiding to Milaan v. zijn oom Antonius
Telesius, die later door keizer Karel V tot
leermeester v. diens zoon Philips aangesteld
werd. Vervolgens ging TELESIUS n. Padua,
waar hij zich op d. wijsbegeerte, d. wis- en
d. natuurkunde toelegde. Niettegenstaande in
dezen tijd d. A ristotelische scholastieke wijsbegeerte nog in d. grootste achting stond niet
alleen, maar als d. eenige word aangezien,
verklaarde zich TELESIUS echter reeds te Padua,
hoewel nog jong zijnde, met groote vrijmoedigheid daartegen. Voornamelijk was 't d.
physica v. d. Griekschen wijsgeer, tegen
welke hij opkwam. Van Padua begaf hij
zich weer n. Rome, waar hij te voren reeds
eenigen tijd met zijn oom gewoond had en
zoozeer d. gunst v. paus Paulus IV verkreeg,
dat deze hem 't aartsbisdom Cosenza aanbood, dat htj echter niet aannam, maar a.
zijn broeder, Thomas Telesius, overliet, terwij1 hij zich ongestoord a. an studi6n bleef
wijden. TELESIUS vervaardigde toen zijn beroemd geschrift „De natura juxta propria prin.
cipia" en gaf daarvan vooreerst twee boeken
uit (Rome 1565), terwijl 't geheel, uit negen
boeken bestaande, eerst later (Napels 1586)
verscheen. Dit work maakte door d. nieuwheid
v. zijn inhoud een groot opzien en had ten
gevolge, dat TELESIUS Rome verliot om to
Napels zijn nieuwe natuur-philosophic mondeling te onderwijzen. Een voornaam Napolitaan,
Ferdinand Caraffa, hertog v. Nuceria, nam
hem bij zich. TELESIUS stichtte hier een geleerd

gezelschap, bekend onder d. naam Academia
Telesiana, ter verbreiding on ontwikkeling
der natuurkennis volgens zijn beginselen on tot
bestrijding der Aristotelische physica. Toen
ontwaakte d. haat en d. nijd v. d. aanhangers
der oude leer, die hem met hun lasteringen
vervolgden en veal verdriet veroorzaakten,
zoodat hij zich, reeds hoog bejaard, in zijn
vaderstad terugtrok on kort daarna overt.
Ook na an dood hield d. verbittering tegen
hem niet op. Zijn werken werden op d. index
librorum prohibitorum geplaatst. Ztj werden
echter, vermeerderd met 'tgoon hij in handschrift had nagelaten, to GenOve (1588) en to
Venetia (1590) weer uitgegeven.
Tel est notre plaisir,
een Fransch
spreekwoord: zoodanig is ons genoegen, zOO
willen wij het; in d. kabinetspolitiek der
Fransche regeering v. vroegere dagen 't slotformulier der gegeven ordonnanties.
Telford (THoMAs), een beroemd ingenieur,
werd in 1755 to Langholm (in Dumfriesshire)
geb. on overl. 3 Sept. 1834. In zijn jeugd opgeleid voor 't beroep v. timmerman on metselaar, bracht htj 't door vlijt en bekwaamheid
zoo ver, dat hij dit beroep liet varen on zich
geheel kon wijden a. 't uitvoeren v. groote
werken, waarmee hij zich spoedig naar_ verwierf. Bijna geen provincie in Groot-Britannia,
waar niet een of ander werk v. zijn hand is
aan to wijzen. Wij noemen slechts 't Schotsche
kanaai, d. s. Catharina-dokken, d. wegen en
bruggen v. Holyhead on die in d. Schotsche
Hooglanden, d. waterleidingen v. Chirke, d.
kanalen on andere groote werken in Salop
on vooral d. bruggen v. Menai en Conway. d.
Menai-brug, die inzonderheid zijn roam gevestigd heeft, ligt over d. Bangor-Ferry, welke
d. graafs. Carnarvon en Anglesea vereenigt,
is deels v. steen, deels v. ijzer en volgens
't stelsel v. overhanging gebouwd on bestaat
uit zeven kolossale steenen bogen; d. vereeniging der beide oevers geschiedt door d.
twee voorn. kolommen, welke 17 M. boven
't vlak v. d. wag uitsteken on over wier
toppen d. ruim 550 M.lange kettingen hangen.
In 1826 voer 't eerste driemastschip onder d.
brug door on zijn marten bleven 4 M. onder
't midden v. d. doorvaart. 't Gewicht v.
iedere ketting wordt geschat op 121 on d.
dragende kracht v. al d. kettingen op 2016
ton (1 ton = 1000 KG.). d. Wegen on bruggen,
door TELFORD in d. bergstreken aangelegd,
waarbij hij schier onoverkomelijke zwarigheden had to overwinnen, zijn ook als een
groote weldaad voor zijn vaderland to achten.
Tell (wird-1E13), een der hoofdpersonen uit
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d. geschiedenis v. d. Zwitserschen vrtjheidsoorlog. Volgens d. sage was hij to of nab
Altort geb. en behoorde hij tot degenen, die in
1307 onder aanvoering v. Walter Furst, Werner
Stauffacher on Arnold v. Melchthal op d.
Rutli d. grondslag legden tot 't bondgenootschap, toen d. landvoogden der hertogen v.
Oostenrijk d. Zwitsers v. hun oude vrijheden
trachtten to berooven. TELL weigerde a. d.
hertogelijken hoed, then d. landvoogd Gesler
op d. markt to Alton' had laten ophangen,
d. voorgeschreven eer to be w ijzen en ward
dientengevolge ter verantwoording geroepen.
Bekend staande als een goad boogschutter,
moest MI tot straf een appal v. 't hoofd v.
ztjn noon schieten. Na to vergeefs beproefd
to hebben d. landvoogd tot andere gedachten
to brengen, verrichtte hij d. hem opgelegde
taak. Op d. vraag, waartoo een tweede ptjl,
dien htj bij zich had gestoken, moest dienen,
verklaarde htj, dat daze d. landvoogd 't loven
zou hebben benomen, indien d. andere ongelukkigerwtjs niet d. appal maar 't hoot(' v.
ztjn kind mocht hebben getrotien. Pit stoute
antwoord vertoornde Gesler, die beval hem
to grtjpen. Toen d. landvoogd met zijn trawanten en d. gevangene 't Vierwoudstedenmeer overvoer naar d. sterkte Kusznacht,
brak er eon storm los, die alien zoodanig
ontstelde, dat TELL ontboeid ward, opdat
als bekwaam stuurman, 't vaartuig behouden a. wal mocht brengen. TELL stuurde
naar d. oever, sprong v. boord on stiet d. boot
v. zich af, zoodat Gesler on d. zijnen hun
prooi zagen ontsnappen. TELL ijlde n. Kusznacht, wachtte er in een hinderlaag d.komst
v. d. landvoogd af en trof dozen doodeltjk met
een ptjl. Later nam hij deel a. d. vrijheidsoorlog; hij streed in 1315 tegen d. Oostenrijkers
bij Morgarten on vond zijn dood in 1354, toen
hij, reeds zeer bejaard, een kind uit 't water
Wild
e
— 't Is d. gernelde episode uit d.
Zwitsersche geschiedenis, die a. Schiller d. stof
geleverd heeft voor een v. ztjn tooneelspelen,
terwiji Uhland d. dood v. TELL bezongen heeft.
Niet zonder grond is echter d. waarheid v. al
d. btjzonderheden, die hier slechts in hoofdtrekken konden worden rneegedeeld, in twijfel
getrokken. Wel wijst men to Altorf en bij
Kusznacht d. plaatsen aan, waar atlas gebeurd
moat zijn; doch d. gedenkteekenen zijn ten
deele v. veel later dagteekening on d. oudste
geschreven bronnen, welke daarvan gewagen,
zijn omstr. 200 jaar na 't begin v. d. opstand
opgesteld. Opmerkelijk is ook, dat zijn tijdgenooten er volstrekt niet v. spreken on dat
men zelfs onder d. landvoogden to Kusznacht
d. naam Gesler niet heeft gevonden. Melchior
Rusz, die in d. tweede helft der 15e eeuw
schreef, is d. eerste, die een ruwe schets v.
't verhaal geeft, dat later door anderen uitgewerkt en opgesierd is. Niet onwaarschijnlijk
is er wet sets v. dien aard voorgevallen, dat
in d. mond des yolks is bltjven voortleven
on later, verward met personen en zaken v.
andere ttjden on plaatsen, d. vorm der tegenwoordige legende heeft aangenomen. Bekend
is, dat Saxo Grammaticus reeds in d. 12e eeuw
'tzelf'de verhaal deed v. een koning der Denen,
wien 'tzelfde antwoord omtrent d. bestemming
v. d. tweeden ptjl ward gegeven, on dat fats
dergeltjks ook in d. oude zangen der IJslandors voorkomt. — Zie Rilliet, „Origines de la
confederation suisse" (1870), Meijer von Knonau, „Die Sage von der Bofreiung der Waldstatte" (1873), Rochholz, „Tell und Geszler in
Sage und Geschichte" (1877), en Vetter, „Ueber
die Sage von der Herkunft der Schwyzer
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und Oberhasler aus Schweden und Friesland"
(1877).
Telle

(REINIER), 00k REGNERIU8 VITELLIUS

geneeten, was een Nederl. schrtjver, waarschtjnlijk in 1588 to Zierikzee geb. on overl.
in 1611 to Amsterdam ; volgens anderen echter
leefde hij nog in 1618. Hij bezocht in ztjn
jonge jaren Duitschland on Frankrijk,
ward rector der Latijnsche school in zijn
geboorteplaats on vestigde zich in 1610 to
Amsterdam, waar htj zich eveneens met 't
geven v. onderwijs bezig hield. Htj schreef
o. a. een Latijnsche vertaling v. d. Italiaaneche beschrtjving der Nederlanden v. Guicciardini, een „Nieuw Nederlandsch Caertboeck" (1616, met 23 kaarten), meer dan een
hekelschrilt tegen d. Contra-Remonstranten
en verschill. aardrijksk. werken. Zie „d. Gids"
v. 1886, IV.
Tellegen

(BERNARDUS DOMINICUS HUBER-

TUS), een Nederl. staathuishoudkundige, geb.
26 Aug. 1823 to Groningen on overl. aldaar
10 Febr. 1885. Na to Groningen en to Utrecht
in d. rechten gestudeerd to hebben en gepromoveerd to ztjn op een dissertatie „De
jure in mare" (1817), vestigde htj zich in Ain
geboorteplaats als advocaat en ward hij in
1860 tot hoogl. in d. rechtsgeleerde faculteit
benoemd. Meer dan eons ward hij tot een
candidatuur voor d. Tweede Kamer der StatenGeneraal aangezocht, maar telkens to vergeefs.
Van zijn geschriften noemen wtj: „Beginselen
der staathuishoudkunde" (1852), „Volkshuishoudkunde on rechtswetenschap" (1861), „Vrees
on hoop aangaande 't openbaar lager schoolwezen" (1862), „Duitschland on Nederland"
(1870) on „d. Wedergeboorte v. Nederland"
(1884). Zie 't Jaarb. der Koninkljjke Academie
v. Wetensch. v. 1885.
Teller (WILHELM ABRAHAM), een Duitsch
godgeleerde, 9 Jan. 1734 to Leipzig (waar ztjn
vader hoogl. in d. godgeleerdheid was) geb.
Te Helmstadt tot 't hoogleersambt geroepen,
stond hij weldra bloot a. verdenking en zelfs
vervolging, ten gevolge waarvan hij in 1767
een beroep n. Berltjn (als opperconsistoriaalraad, proost en eerste prediker bij d. s. Petrikerk) aannam. Na ook daar vele onaangenaamheden wegens ztjn vrijzinnige richting
gehad to hebben, overl. htj er, 9 Dec. 1804.
Zijn eerste work, „Worterbuch des N. T." (1772),
deed hem kennen als iemand v. veel kunde,
oordeel en schranderheid, maar bovenmatig
vrtjzinnig. SoortgeltIke denkbeelden ontwikkelde hij in „Die Religion der Vollkommenern"
(1792), alsmede in „Anleitung zur Religion
iiberhaupt und zum Allgemeinen des Christenthums insbesondere" (1792). Onbillijk zou 't
zijn, hem naar ztjn „Lehrbuch des Christlichen
Glaubens" (1764) to beoordeelen, daar htj zelf
dit work niet opnieuw heeft willen laten
uitgeven. Veel bruikbaars voor dien ttjd
bevatte ook 't door hem en anderen uitgegeven „Magazin far Prediger" (1792-1801, 10 dln).
Zie Troschel, „Gedachtniszpredigt auf W. A.
Teller" (1805).
Teller, Zie Breuk.
Telle quelle, d. Fransche uitdrukking
voor taliter qualiter ; zie Talis.
Tellez (GABRIEL), een Spaansch tooneelschrijver, geb. in 1585 to Madrid, overl. in
1648 als prior v. 't klooster Soria; hij schreef
onder d. naam Tirso de Molina zoowel blijspelen als ernstige stukken. d. Don-Juan-sage
heeft hij 't eerst voor 't tooneel bewerkt in ztjn
„El burlador de Sevilla"; zijn bltispelen warden door Moliere nagevolgd ; eon zeer goede
uitgave ervan gaf Hartzenbusch (12 dln, Madrid
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1839—'42). Zie Murioz Peria „El teatro del
Maestro Tirso de Molina" (Madrid 1889).
Tellkampf (JOHANN LUDWIG), een Duitsch
volkshuishoudkundige en staatsman, in 1808
to Backeburg gab. In 1846 ward hij prof. to
Breslau, nadat hij eerst V. at '43 prof. to
New-York was geweest. In '48 koos men hem
tot lid v. d. Duitsche nationale vergadering,
v. 1849—'51 was hij lid v. 't Pruisische Huis
v. Afgevaardigden, sedert 1855 v. 't Heerenhuis on hij overl. in 1876 to Berlijn. Hij schreef
o. a. „Lieber die neue Entwickelung des Bankwesens in Deutschland" (4 dln, Breslau 1857),
„Die Principien des Bank- und Geldwesens"
(Berlijn 1367) on „Veber Airbeiter und Erwerbsgenossenschaften in England und Nord-Amerika" (Halle 1870).
Tellurium is d. naam v. een werktuig,
waarvan men zich bij 't onderwijs in d. populaire sterrenkunde kan bedienen om d. verschijnselen op to helderen, welke uit d. jaarlijkschen loop der aarde om d. zon ontstaan. Dit
werktuig kan op verschill. wijzen zijn samengesteld; d. hoofdzaak bestaat al tild in twee
bollen, v. welke d. eene, in 't midden, d. zon
voorstellende, stil staat on d. andere, d.aardbol, om d. eersten loopt, met een helling v.
d. as op 't vlak der baan, gelijk a. die v. d.
as der aarde.
Tellurium is d. naam v. een element, dat
tot nog toe slechts spaarzaam, meestal in
verbinding met lood, bismuth, good en zilver, in sommige mineralen is aangetrotten.
Ofschoon reeds in 1782 door Muller v. Reichenstein in goudertsen uit Zevenburgen ontdekt,
zijn d. voorn. eigenschappen v. dit element
eerst in 1798 door Klaproth beschreven.
't Tellurium, dat d. blankheid v. zilver on
in gekristalliseerden toestand 't soort. gew. 6,2:5
bezit, is een tamelijk goede geleider v. d.
electriciteit on d. warmte, smelt in d. donkerroode gloeihitte (500° C.) en laat zich bij nog
hoogere temperatuur sublimeeren. Als zwart
poeder heeft 't 't soort. gew. 5,928. Aan d.
lucht verhit, verbrandt 't zonder reuk en met
blauwe vlam tot tellurium-dioxyde (Te0 2 ).
Hoeft 't tellurium derhalve sommige physische eigenschappen met d. metalen gemeen,
in scheikundige eigenschappen vertoont 't
groote overeenkomst met zwavel en selenium.
Gelijk daze verbindt 't tellurium zich met
zuurstof tot zuuranhydriden. Telluriumwaterstof is een gas, dat in onaangenamen reuk
on vergiftige eigenschappen 't zwavelwaterstofgas nog overtreft. Ook 't telluriumzuur
heeft groote overeenkomst met 't zwavelzuur.
Tellus (Lat.), bij d. Romeinen d. godin der
aarde (zie Gaea), ook d. aarde zelf in kosmologischen zin. — Tellurisch, aardsch, op d. aarde
betrekking hebbende, v. haar kracht of workzaamheid uitgaande. — Tellurisme, 't aardwezen, d. natuurkracht der aarde, 't aardstelsel, ook 't dierlijk magnetisme.
Telok-Betong (d. Ommelanden v.), een
deel v. d. op Sumatra gelegen residentie Lampongsche districten, strekken zich uit langs
d. Lampongbaai. d. Afdeeling Telok-Betonq
wordt begrensd in 't N. on O. door d. afd.
Sekampong, in 't W. door d. afd. Semangka
on in 't Z. door d. afd. Katiembang on d. Lampongbaai. d. Eilanden in die baai behooren er
ook toe, evenals Krakatau, Lagoendi, Seboekoe
on Sebessi, alle in straat Soenda. 't Plantenrijk levert rijst, katoen, mais en tabak; langs
d. zeekust groeien vele klapperboomen. d.
Afdeeling wordt besproeid door d. rivier v.
denzelfden naam, waaraan op d. linkeroever
d. stad Telok-Betong ligt, d. hoofdstad der
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residentie Lampongsche districten on d. zetel
v. d. resident v. dat gewest; zij telt omstr.
5000 inw. on ligt to midden v. sawahs a. d.
schoone Lampongbaai; een goede, voor voer-

tuigen geschikte weg leidt v. hier naar 't
binnenland. Bij d. uitbarsting v. Krakatau in
1883 ward d. stad geheel verwoest, maar thans
is zij weer opgebouwd.
Telsji (Lit. Telszei), een stad in 't Russ.
gouvern. Kowno a. 't Mastismeer, met 12 000
inw. (1890) en levendigen handel.
Telting (ALBERTUS), een Nederl. letterkundige, 11 Oct. 1803 to Franeker gab. on 17
Sept. 1863 aldaar overl. Hij studeerde en
promoveerde to Groningen in d. rechten,
vestigde zich in 1826 als advocaat to Leeuwarden, waar hij zoowel een zeer werkzaam lid
was v. 't taal-, geschied- en dichtkundig genootschap „Constanter" als v. 't Friesche
genootschap v. geschied-, oudheid- en taalkunde", ward in 1831 tot secretaris der stad
Franeker on in 1813 tot kantonrechter to Harlingen benoemd en was v. 1843—'48 tevens lid
v. d. Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Verschill. geschriften zagen v. zijn hand
't licht.
Temboeland, is d. naam v. een gebied
op d. zuidwestkust v. Afrika, dat v. d. Britsche
Kaapkolonie a fhankelijk is. 't Telt op een
oppervl. v. 190 vk. mijlen ruim 122 000 inw.,
waaronder 8320 Europeanen.
Temes, in d. Oudheid Tibiscus genoemd,
een linker zijrivier v. d. Donau in 't Z.-0. v.
Hongarije; zij ontspringt in 't Banatergebergte,
doorstroomt in een grooten boog 't Banaat,
betreedt bij Lugos d. Hongaarsche vlakte en
mondt na een loop v. 430 KM. bij Pancsova
in d. Donau uit. Reeds spoedig wordt zij voor
vlotten bevaarbaar on bij Tomasjevatz ook
voor schepen. Links neemt zij d. Bogonicz en
d. Berzava, rechts d. Bistra en d. Bega op ; ook
voedt zij 't Begakanaal. 't Hongaarsche gespanschap Temes vormt een deal v. 't Banaat;
't strekt zich als een smalle reep land tuss. d.
Moros in 't N. on d. Donau in 't Z. uit en bestaat
voor 't grootste gedeelte uit laagland. 't Telt
436 490 inw. (1890) op een oppervl. v. 130 vk.
mijlen, voornamelijk Serviers on Roemenen;
't klimaat is vooral in d. moerassige streken
vochtig on ongezond; d. landbouw levert koren
(tarwe, rijst, mals), oolt (vooral abrikozen,
perziken en pruimen), verder tabak, vlas,
katoen on bout. Paarden, runderen, schapen
on varkens worden in groote menigte gefokt;
ook d. bijenteelt bloeit. 't Gespanschap wordt
doorsneden door 't Bega- on 't Berzavakanaal
on door d. spoorwegen Arad-Bazias on Szegedin-Orsowa. d. Hoofdstad is Temesvar.
Temesvar, een koninklijke vrijstad, sterke
vesting on hoofdstad v. 't Zuid-Hongaarsche
gespanschap Temes, in een moerassige streak
a. 't Begakanaal gelegen. Zij bestaat uit d.
binnenstad of vesting on vier voorsteden, is
d. zetel v. een Roomsch-Kath. on een GriekschKath. bisschop en heeft twee fraaie kathedralen, 't oude slot Hunyadys (thans tuighuis), eon
Gothische spitsboogzuil, in 1852 opgericht, en
45 000 inw., bestaande uit Roemenen, Servk:rs,
Duitschers on Hongaren. d. Hoofdbezigheden
zijn vervaardiging v. tabak, spiritus,laken- en
katoenwaren, papier, leder, olio on soda, zijdespinnerij en levendigen handel. — Temesvar,
bij d. Romeinen Zambara, bij d. Avaren Beguey
geheeten, word in 1316 d. residentie v. Hongarije, in 1522 door d. Turken veroverd, in
1716 echter door prins Eugenius weder bevrijd
on in 1781 tot koninklijke vrijstad verheven.
In 1849 ward zij door d. Hongaarschen generaal
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graaf Vecsey belegerd, maar door d. overwinning v. Haynau op Bern en Dembinski (19
Aug.) wader ontzet. Zie Preyer, „Monographic
der ktiniglichen Freistadt Temesvar" 0853).
Tenartie (JODOCUS DONATUS HUBERTUS), een
Duitsch rechtsgeleerde en letterkundige, geb.
22 Oct. 1798 to Lotto, in Westphalen; in 1848
werd hid advocaat to Berlijn, later directeur
v. 't Hoog-Gerechtshof to MUnchen en lid v. d.
Pruisische en Duitsche nationals vergadering.
In 1849 werd hij wegens boogverraad aangeklaagd, doch later vrijgesproken en in 1851
uit 's lands dienst ontslagen (zie zijn geschrift
„die Processen gegen Jodocus Temme", 1851).
TEMME belastte zich nu met d. redactie v. d.
„Neue Oderzeitung" te Breslau, doch vestigde
zich kort daarna als professor a. d. universiteit
to Zurich, waar hij in 1881 overl. Zoowel door
zijn rechtsgeleerde als door zijn letterkundige ,
werken heeft hij zich naam gemaakt. Onder
d. eerste noemen we : „Handbuch des preuszischen Zivilrechts" (2e dr., 1846), „Handbuch
des preuszischen Criminalrechts" (1837) en
„Lehrbuch des preuszischen Strafrechts" (1876);
zijn tallooze novellen behandelen meestal gebeurtenissen uit 't leven v. misdadigers, bijv.
„Deutsche Kriminalgeschichten" (4 dln, 1858
t. '59), „Kriminalnovellen" (10 dln, 1860—'63)
en „Dunkle Wege" (3 dln, 1862—'63). Na zijn
dood verschenen zijn „Herinneringen", uitgegeven door Born (1883).
Temminck (OOENRAAD JACOB), een dierkundige, directeur v. 's rijks museum v. natuurlijke historie to Leiden, werd 31 Mrt 1778 te
Amsterdam gab. Ztjn vader was directeur der
Oost-Indische Compagnie. Reeds vroegtijdig
werd ook hij met een weinig zorg vereischende en zeer winstgevende betrekking
bij d. Compagnie begiftigd.
Onder Lodewijk Napoleon werd TEMMINCK
tot kamerheer en ridder der orde v. d. Unie
benoemd; onder d. keizer schijnt hij geen
betrekking to hebben bekleed en, toen d.
gebeurtenissen v. 1813 ons volksbestaan deden
herleven, trok TEMMINCK uit ter verdediging
V. d. onafhankelijkheid v. 't vaderland als
tweeds luitenant v. een vrijcorps to paard.
Reeds had NI in 1807 zijn naam meer bekend
gemaakt door 't uitgeven v. een „Catalogue
systOmatique du cabinet d'Ornithologie et de
la collection de quadrumanes de C. J. Temminck, avec une courte description des oiseaux
non-decrits". Spoedig daarop werd evenwei TEMMINCK'S naam onder d. dierkundigen meer algemeen verbreid door d. uitgaaf v.'t eerste deel
v. zijn prachtwerk over d. duiven, „Histoire
naturelle genOrale des pigeons, avec figures
en couleurs peintes par Mme Knip, née Pauline
de Courcelles" (1808-11A1). Nauwelijks was
't eerste deel v. dit werk voltooid of men
zag v. TEMMINCK'S hand in 't licht verschUnen
een „Histoire naturelle generale des pigeons
et des gallinacoes, accompagnee de planches
anatomiques" (1813-1815, 3 din). Ztjn daarop
gevolgde „Observations sur la classification
niethodique des oiseaux et remarques sur
l'analyse d'une nouvelle ornithologie ()lemontaire par L. P. Vieillot" (1817) waren uitsluitend
v. polemischen aard. Vooral word d. roem v.
d. Uverigen natuuronderzoeker duurzaam gevestigd door „Manuel d'ornithologie, ou tableau
systematique des oiseaux qui se trouvent on
Europe, precede d'une analyse du systeme
general d'ornithologie et suivi d'une table
alphabOtique des especes" (1815).
Ten behoove v. zijn studiOn deed TEMMINCK
vele reizen on na 't overlijden v. Sebald
Justinus Brugmans (22 Juli 1819) werd hij in
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1820 tot directeur v. 's rijks museum voor
natuurlijke historie to Leiden aangesteld. Veel
deed hij voor d. uitbreiding v. dit museum,
ten behoeve waarvan vele reizigers streken
ini andere werelddeelen en in Zuid-Europa
onderzochten.
TFMMINCK schreef nog „Nouveau recueil de
planches coloriOes d'Oiseaux, pour servir de
suite et de complement aux planches enluminees de Baron. Public par C. J. Temminck et
Meiffren Langier Baron de Chartrouse", „Fauna
Japonica" (welk work hij met Dr. H. Schlegel
uitgaf), „Monographies de Mammalogie ou
description de quelques genres de Mammiferes,
dont les especes ont (AO observees dans les
differents musses de l'Europe", „Verhandelingen over d. natuurlijke geschiedenis der Nederlandsche overzeesche bezittingen door d. leden
der natuurkundige commissie in India en
andere schrijvers, uitgegeven op last v. d.
koning door C. J. Temminck" (Ofschoon TEMMINCK'S naam voor dit work prijkt, heeft hij
er echter volstrekt d. hand niet in gehad.
't ZoOlogische gedeelte is v. S. Muller, H.
Schlegel en W. de Haan; 't botanische v. P. H.
Korthals, 't anatomische v. G. Sandifort en
't ethnographische v. Sal. Muller), „Esquisses
zoologiques sur la cote de Guinee" en „Coup
d'oeil general sur les possessions Neerlandaises
dans l'Inde archipelagique" (1846). Hij overl.
30 Jan. 1858.
Temoedsjin, d. eigenlijke naam voor
Dsjingis-Khan (zie dart art.).
Tempe is d. naam v. een bekoorlijk dal
in 't N. v. Griekenland (Thessalia), ingesloten
door d. Olympus on 't Ossa-gebergte en besproeid door d. Salambria of Peneus. 't Hoeft
een lengte v. omstr. twee uur en een zeer
afwisselende breedte, die op sommige plaatsen nauwelijks 30 M. bedraagt. 't Boschrijke
gebergte in d. omtrek en d. weelderige plantengroei in 't dal zelf, in d. nabijheid v. bergen, zoo vermaard in d. heldenttjd der Grieken, werden in d. zangen der Ouden bij uitneinendheid geroemd, waardoor Tempe niet
alleen algemeen bekend, maar ook als een
ideaal v. bekoorlijkheid beschouwd werd. d.
Romeinen gaven denzelfden naam a. een
schoon dal in 't land der Sabijnen en nog
altiJd wordt een bekoorlUk dal, door een
rivier besproeid, met dat v. Tempe vergeleken.
Tempel, oorspronkeltjk werd dit woord
gebezigd ter aanduiding v. een afgeschoten
ruimte, a. d. godheid geheiligd on doorgaans
ook voorzien v. beelden v. daze. Eerst eenvoudig en zelfs zonder dak, werden 't bij
meer ontwikkelde godsdienstbegrippen, bouwkunde en smaak allengs prachtige gebouwen
of ook wel, gelijk in India, uitgestrekte, met
groote kunst on volharding in harde rotsen
uitgehouwen grotten, met zuilen on allerlei
beeldwerk versierd. Gelijk v. daze laatste nog
onderscheidene in wezen zijn, btj v. to Ellora
en op Elephante, vindt men ook in d. middelpunten der oude Oostersche beschaving
nog hier en daar overblijfselen, die een denkbeeld geven v. d. grootschheid der tempelgebouwen, welke daar werden gesticht. Ook d.
kunstsmaak der Grieken legde zich met Over
toe op 't bouwen v. fraaie tempels, onder
welke die v. Jupiter Ammon in Opper-Egypte,
v. Diana te Ephese, v. Minerva to Athene e. a.
tot d. beroemdste behoorden. Onder d. veelvuldige tempels v. 't oude Rome verdient
vooral 't Pantheon vermelding (zie Pantheon).
d. Stonehenge's (zie Stonehenge) gin wwschijnlUk overblijfselen v. oud-Celtische tempels; d. oude Germanen hadden slechts zeer
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weinige gebouwen, maar meestal gewijde bosschen en, in hoover d. op 't eiland Walcheren
gevonden overblijfselen v. een Nehalenniatempel v. inlandschen of v. Romeinschen oorsprong ztjn, schijnt niet met zekerheid te
zeggen.
Onder al d. tempels der Oudheid is d. merkwaardigste, die, welke te Jeruzalem gebouwd
ward als middelpunt der vereering v. d. eenigen
waren God voor d. Israelietische natie. d.
Eerste tempel werd, nadat David er reeds
vele bouwstoffen voor verzameld had, op d.
heuvel Moria gebouwd door Salomo, met behulp v. Phoenicische bouwmeesters. Dit
prachtige gebouw was een steenen rechthoek
v. 20 M. lengte, 6 M. breedte en 10 M. hoogte,
a. drie zijden met zijdevortrekken. drie verdiepingen hoog en tot 't bewaren v. d. schatten
en gereedschappen des tempels dienende. d.
Voorzijde was open, maar voorzien v. een
voorportaal, even breed als 't eigenitjke tempelgebouw en 3 M. diep. Aan d. ingang v. dit
voorportaal stonden d. twee gegoten koperen
kolommen Iechin (hij staat vast) en Boaz (in
hem is sterkte), die met haar kapiteelen 7 M.
hoog waren. Tegen d. zijdemuren en d. achtermuur was een galerij gebouwd v. drie verdiepingen, met vertrekken voor d. benoodigdheden en d. voorraad des tempels, in dier
voege, dat d. dakbalken der verschill. verdiepingen rustten op inkortingen, welke a. d.
buitenzijde der tempelwanden op d. hoogte v.
iedere verdieping waren aangebracht, overeenkomende met d. drie verdiepingen v. 't
gebouw zelf. Doze galerijen waren 6 M. hoog.
d. Ingang tot deze zijdegalerijen v. buiten was
een deur a. d. rechter- of zuidzijde, terwijl men
met wenteltrappen toegang had tot d. bovenverdiepingen. Onmiddellijk rondom 't tempelhuis liep een binnenste voorhof voor d.
priesters en daaromheen een buitenste of
groote voorhof.
't Eigenlijke tempelgebouw was door een
middelschot v. cederhout afgedeeld in twee
vertrekken: 't heilige en 't heilige der heiligen;
't eerste was door vensters verlicht, 't tweede
geheel donker. Aan d. binnenzijde waren beide
vertrekken met bout beschoten, d. wanden en
zolderingen met ceder-, d. vloeren met cypres.
bout, alles belegd met dun geslagen goud.
Tuss. 't heilige en 't heilige der heiligen was
in 't middelschot een dubbele deur, mode met
goud bekleed en met beeldhouwwerk versierd.
Daze deuren stonden echter open, terwijl een
voorhangsel, evenals in d. tabernakel (zie
Tabernakel), 't inzien in 't heilige der heiligen
belette. In dit laatste vertrek stond d. verbondsark met 't verzoendeksel, tuss. twee
cherubsbeelden v. oltjfhout met goud overtrokken, 3 M. hoog met vleugelen, over d.
verbondsark uitgespreid. In 't heilige stonden
't reukaltaar, d. gouden kandelaars (10 in getal,
elk met 7 lampen) en d. tafel der toonbrooden,
benevens eenige gereedschappen. Op 't binnenste voorhof vond men 't koperen brandofieraltaar, d. zoogenoemde koperen zee, een reusachtig watervat, d. koperen waschvaten en d.
benoodigde gereedschappen voor 't offeren der
brandstoffen.
Nadat doze tempel later door d. afgodische
koningen was ontheiligd en v. vele kostbare
sieraden beroofd, werd na ruim vier eeuwen
gestaan to hebben, bij d. verwoesting v.'t rijk
v. Juda a. d. vlammen ten prooi gegeven.
Na 't eindigen der Babylonische ballingschap
sloeg men d. hand a. 't work tot 't bouwen
v. d. tweeden tempo!, die volgens 't gemaakte
plan dien v. Salomo in grootte moest overIX.
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treffen, maar toch ver beneden d. eersten bleef
in pracht en heerlijkheid. Ook miste hij d.
voornaamste voorwerpen, daar d. verbondsark
bij d. verwoesting v. d. eersten tempel mode
verbrand was, zoodat in 't heilige der heiligen slechts een steen was, waarop d. hoogepriester op d. grooten verzoendag 't wierookvat plaatste. Ook was in 't heilige slechts een
luchter on een tafel der toonbrooden — in een
woord, alles was op veal minder rijke schaal
dan in 't gebouw, door Salomo gesticht.
Daarom on ook omdat hij zoowel in d. tijd v.
Antiochus Epiphanes als bij d. belegering v.
Jeruzalem veel geleden had on ten deele geplunderd, ten deele verbrand was, liet de prachtlievende Herodes d. Groote d. tempel geheel
verbouwen,waarmee men een aanvang maakte
omstr. 20 jaar v. Chr. Ofschoon d. berstelling
v. d. eigenlijken tempel na acht jaar haar
beslag had, ging men echter v. tijd tot tijd
voort met d. buitenwerken, zoodat 't geheel
eerst ten tijde v. Agrippa, 64 na Chr., voltooid was.
d. Geheele omvang v. 't heiligdom, met
inbegrip der voorhoven, was bijna 500 M. in
't vierkant; 't was terrasgewijs aangelegd, zoodat 't eene voorhof hooger was dan 't andere,
terwijl 't eigenitjke tempelgebouw majestueus
boven alle gebouwen uitstak. d. Buitenste,
door een hoogen muur met verscheidene
torens omgeven ruimte had a. d. zuidzijde
drievoudige, a. d. andere zijden dubbele zuilengangen, zijnde d. buitenste voorhof of voorhof
der Heidenen, a. d. vier zijden afgepaald door
d. met een 3 M. hoog traliewerk omgeven
onderwal, zijnde een hoogere dam v. 10 M.
breedte, tot welken men met 14 trappen
opklom on die d. buitensten omtrek v. d.
binnenruimte des tempels vormenden vierhook uitmaakte. Over dit hoogere voorplein
kwam men a. d. muur, die 't tempelhuis met
zijn binnenste voorhoven v. al d. vier zijden
insloot. Daze muur was a. d. buitenzijde 40,
a. d. binnenzijde 25 M. hoog, daar d. grond
aldaar zooveel was opgehoogd, dat men langs
trappen door d. poorten daar in kwam. Wanneer men door d. Oosterpoort binnentrad,
beyond men zich 't eerst in d. voorhof der
vrouwen, een vierkante plaats v. 135 M. in
't vierkant, t. W. door een schutting of muur
afgescheiden v. d. voorhof der Israelieten. Aan
d. noord- en zuidzijde had men poorten, waardoor d. vrouwen in haar voorhof kwamen.
Boven deze poorten, met d. Ooster- en Westerpoort vier in getal, waren kamers gebouwd,
waardoor 't geheel 40 M. hoog was. Iedere
poort had tot sieraad twee pilaren v. 12 M. in
omtrek, benevens dubbele deuren, 30 M. hoog
en 15 breed, belegd met gouden on zilveren
platen. d. Oosterpoort, v. Corinthisch koper,
was d. voornaamste; haar hoogte was 50,
Naar breedte 40 M. Binnen deze poort liepen
rondom langs d. wanden v. dozen voorhof
eenvoudige galerijen, op hooge, fraaie pilaren
rustende. d. Westerpoort vormde d. ingang
tot U. 15 trappen hooger geleden voorhof der
Israelieten. Door deze poort kwam men in d.
binnensten of grooten voorhof, 187 M. lang en
135 M. breed, die 't tempelhuis omgaf. Langs
d. binnenwanden v. dezen voorhof waren verscheiden vertrekken ter bewaring v. 't voor
d. eeredienst benoodigde. Door een steenen
hekwerk v. 1 M. hoogte was a. d. oostzijde
een ruimte ter diepte v. 11 M., uitmakende
d. voorhof der priesters, voorzien v. 't brandofferaltaar en 't waschbekken.
d. Tempel zelf stond 12 trappen hooger dan
d. voorhof der priesters. Hij was opgetrokken
22
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v. groote gehouwen, wit marmeren blokken,
rijk versierd met gouden sieraden. d. Hoogte
en lengte bedroegen 100 M., d. breedte, v.
't Z. naar 't N., 60 M. 't Voorportaal, inwendig
10 M. diep, was 50 M. breed en a) M. hoog;
't had een deuropening (doch zonder deuren)
v. 70 M. hoogte en 25 M. breedte en was v.
binnen geheel met goud bekleed. 't Binnenwerk was mede verdeeld in 't heilige en 't
heilige der heiligen. d. Ingang tot 't heilige
werd gevormd door een deuropening met
twee openstaande vleugeldeuren, voor welke
opening een kostbaar geweven tapijt hing;
ook 't heilige der heiligen was door een
soortgelijk voorhangsel Ledekt.
Deze laatste tempel is bij d. inneming der
stad door d. Romeinen onder Titus verbrand
en geheel vernield, hoewel d. veldheer 't heerlijke gebouw had willen sparen. d. Gouden
gereedschappen, nl. d. tafel der toonbrooden
en d. luchter, benevens 't boek der wet, werden door d. overwinnaar in zegepraal ten
toon gesteld. Van 't gebouw zelf werd letterlijk
„geen steen meer op d. anderen gelaten". —
Over d. tempel v. Salomo kan men uitvoeriger
raadplegen : Keil ,,der Tempel Salomo's" (1839),
, Salomonische Tempel" (1848);
en BahrDer
over d. lateren: Ligtfoot, „Descriptio ternpli"
in „Opera" I., en J. A. Ernesti, „De templo
Herodis Magni" (1864).
Tempel (ABRAHAM VAN DEN), een Nederl.
schilder, in 1618 to Leiden gab. en door Joris
v. Schooten in d. kunst onderwezen. Hij
schilderde historische en allegorischo voorstellingen, maar voornamelijk portretten. Men
vindt vermeld, dat drie zijner levensgroote
allegorieen op d. oorlog en d. nijverheid, gemerkt met d. jaartallen 1649, 1650 en 1651, in
d. bestuurskamer der lakenhal to Leiden
werden aangetroffen. Onder zijn portretten, die
zich onderscheiden door een goad koloriet en
een vlakke behandeling, wordt vooral met
lof gewaagd v. die der regenten v. 't Leidsche
weeshuis. Van zijn leerlingen zijn vooral Arie
de Vois, Michiel v. Musscher en Karel de
Moor bekend. In 1648 trad hij in 't huwelijk
met Catharina v. Hogemade on in 1672 is hij
overleden.
Tempelheeren of Tempeliers (Ternplarii) is d. naam der laden v. een beroemde
geestelijke ridderorde, die ten tijde v. d.kruistochten ontstond. Toen d. christenlegers onder
aanvoering v. Gottfried v. Bouillon in 1099
Jeruzalem en 't Heilige graf hadden veroverd, verbonden zich negen der wapenbroeders v. 't genoemde legerhoofd, in 1118,
om d. reizigers en boetelingen, die uit alle
oorden der christenheid naar d. gewijde
plaatsen stroomden, to beschermen tegen d.
aanvallen der ongeloovigen. Zij namen d. regel
der Reguliere koorheeren a. en legden voor d.
patriarch v. Jeruzalem d. drievoudige gelofte
of v. kuischheid, gehoorza.amheid en armoede.
In 't eerst waren zij a. die geloften zeer getrouw
en kweten zij zich ijverig v. d. taak, die atj op
zich hadden genomen. Koning BoudewUn II
ruimde hun een gedeelte v. Ain paleis in en,
daar dit gebouw (naar men meende) op of
naast d. plaats stond, eenmaal door d. tempel
v. Salomo ingenomen, noemden zich d. ridders
„heeren v. d. tempel", gelijk ook later, toen
zij zich naar elders verspreidden, hun voornaamste zetels d. naam „tempels" droegen.
Onder die benaming werd ook d. orde in 1127
bekrachtigd door paus Honorius II, die haar
regelen gaf, samengesteld uit die der Benedicttjnen on die v. Bernard v. Clairvaux. Daarbtj
werd hun als hoofdplicht voorgeschreven
-
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't bestrtjden der ongeloovigen on 't verdedigen
v. 't Heilige graf. Doch d. groote diensten,
welke zij in dit opzicht a. d. christenheid
be wezen, deed hun gelofte v. armoede bezwtjken onder d. aanzienlijke geschenken,
hun door d. erkenteltjkheid v.' keizers on
koningen aangeboden. Door rtjkdom on roam
werd d. orde overmoedig. Heinde on ver
verplaatsten zich haar vertakkingen, zoodat
zij tegen 't midden der 13e eeuw in Europa
9000 gestichten bezat, welke (vooral in Frankrijk) verbazende rijkdommen hadden..Daar
d. aanzienlijksten overal in d. orde traden
en d. pauselijke macht krachtig door haar
werd ondersteund, stegen d. tempelheeren
tot een aanzien, dat alle andere soortgelijke
vereenigingen overschaduwde. In dien tijd
v. haar hoogsten bloei had zij een grootmeester, die vorstelijken rang bezat, a. haar
hoofd. Onder horn hadden d. groot-prioren
't bewind over d. provincien; lager stonden
d. baljuws, priors of commandeurs, terwijl
eenige grootwaardigheidbekleeders d. grootmeester ter zijde stonden. 't Oppergezag berustte bij een algemeen kapittel, samengesteld
uit d. oversten en eenige daartoe opgeroepen
ridders. Al d. laden der orde droegen als zinnebeeld v. kuischheid een linnen gordel. d.
Geestelijke ridders droegen een wit, d. dienstdoenden een grijs of zwart gewaad. Iedere
ridder bezat drie paarden on eon schildknaap.
Te paard gezeten, droeg hij over zijn wapenrusting een mantel v. wit linnen, versierd
met een achtkant rood kruis als zinnebeeld
zijner bereidvaardigheid om voor 't kruis zijn
bloed to vergieten.
Toen bij d. verovering v. Ptolemais door d.
Mohammedanen in 1291 d. laatste bezitting in
Palestina voor d. christenheid verloren was,
had d. orde der tempelheeren eigenlijk opgehouden met a. haar doel to beantwoorden.
Reeds vroeger waren haar commanderieen
meermalen beschuldigd d. zetels to zijn geworden v. overdaad, weelde, zingenot on een
spreekwoordelijk geworden onmatigheid. Haar
grootmeester, uit Jeruzalem verdreven, had
zich eerst to Sidon, vervolgens to Tortosa,
daarna op 't eiland Cyprus gevestigd. Van
daar word d. laatste grootmeester Jacob de
Molay in 1305 door paus Clemens V, die d.
pauselijken zetel n. Avignon had verlegd, n.
Parijs ontboden om ztjne orde to verdedigen
in zake d. tegen haar ingebrachte beschuldigingen. Doze beschuldigingen, in hoofdzaak
uitgegaan v. twee niet zeer eerwaardige laden
der orde, hadden reeds Philips d. Schoone,
koning v. Frankrtjk, wiens schatkist door
vele oorlogen was uitgeput on die daarom
een begeerig oog op d. rtjkdommen der ternpeliers had gevestigd, d. gewenschte aanleiding verschaft om zich daarvan meester to
maken. Met toestemming des pausen had hij
bevel gegeven, alle ridders der orde gevangen
to nemen en zich v. d. Tempel to Parijs en
al hunne bezittingen meester gemaakt. d.
Grootmeester, gevolgd door 60 der voorn.
ridders kwam to Partjs, waar alien nog denzelfden dag werden gevangen genomen on
voor 't meerendeel d. vuurdood stierven. d.
Orde werd in 1311 door Clemens V in een
geheim consistorie gedurende 't concilie • to
Vienne opgeheven. d. Grootmeesters on twee
andere voorname tempelridders bleven nog
tot 1314 in d. gevangenis, om dan insgelijks
op d. brandstapel to sterven, nadat zij op
hoop, misschien wel op belofte v. in vrijheid
to worden gesteld, d. hun to laste gelegde
misdaden bekend hadden, welke bekentenis
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zij echter later herriepen. d. Geederen der
orde werden, zoo 't heette, a. d. ridders v.
s. Johannes v. Jeruzalem geschonken, maar
koning Philips had zich reeds v. d. rijken buit
meester gemaakt. In andere landen werd d.
orde vrijgesproken, doch d. pauselijke opheffing deed Naar toch feitelijk vervallen. Vele
tempelheeren traden in d. Johanniterorde,
velen ook keerden als eenvoudige burgers in
d. maatschappij terug. Ook in d. Nederlanden
ging op die wijze d. eens zoo machtige orde
te niet, hoewel men 't bekende verhaal v.
Boxhorn („Chronijk v. Zeeland") ten aanzien
v. Zierikzee gerust als een verdicht yolksverhaal kan aanmerken. Trouwens, in ons
vaderland had d. orde betrekkeliik niet vele
commanderien.
Niet overal echter in Europa werd d. orde
geheel en al vernietigd. In Portugal en Spanje
bleef zij voortbestaan, echter geheel en al gevazigd naar d. vorm der ridderorden, die als
eerebltjken door d. vorsten worden verleend. —
Een breede lijst v. geschriften over d. orde der
tempelheeren vindt men bij Van Hamelsveld,
„Kerk. Historie". Als meest aanbevelenswaaraige noemen wij Wilcke, „Geschichte des
Templerordens" (1826—'35, 3 dln). Over d. ophefling der orde kan men raadplegen : Havernann,
,,Geschichte des Ausgangs des Tempelherrenordens" (1817), Moldenhawer, „Procesz gegen
den Orden der Tempelherren" (1792), en
bovenal Raynouard, „Histoires relatives a la
comdamnation des chevaliers du temple", met
d. daarbij behoorende „Monuments", waarin d.
onschuld der orde uit een menigte bewijsstukken, aan echte bescheiden ontleend, zonneklaar is aangetoond. Ten onzent schreef over d.
ophefting der orde mr. De Wind een verhandeling in H. W. en B. F. Tydemgn, „Mnemosyne''.
Ten2pe/haff (GEORG FRIEDRICH voN) werd
17 Mrt 1737 te Trampe geb. Hij bestudeerde
to Halle voornamelijk d. wiskunde, trad bij
't begin v. d. zevenjarigen oorlog in dienst
bij d. infanterie en werd spoedig bij d. artillerie overgeplaatst en na d. slag v. Ktinersdorf
tot officier bevorderd. Toen d. vrede gesloten
was, hield hij zich to Berlijn vooral met wiskundige studien bezig. in 1780 werd hij tot
leeraar der artillerie-officieren benoemd en in
't volgend jaar gaf hij zijn „Bombardier prussien" uit, die d. theorie der ballistiek bevatte
en tevens een wederlegging v. d. „Bombardier
francais" v. Belidor was. In 1782 word hij tot
majoor bevorderd. Hij werd onderwijzer v. d.
zonen v. Frederik Wilhelm II in d. krijgswetenschappen on in 1786 tot luitenant-kolonel on tot lid der academie v. wetenschappen benoemd. Vier jaren later werd hij kolonel on in 1791 organiseerde hij d. academie
der artillerie, welke in d. beginne uitsluitend
voor officieren bestemd was. 't Volgend jaar
zag hem a. 't hoofd der artillerie bij 't corps
v. d. hertog v. Brunswijk in Frankrtjk on a.
d. Rijn. Hij werd echter spoedig teruggeroepen, waarop hij in 1795 als kolonel en spoedig
daarna als generaal-majoor 't derde regiment
artillerie commandeerde. In 1802 werd hij
luitenant-generaal on hij overl. 13 Juli 1807
to Berlijn. Behalve door d. genoemden „Bombardier prussien" on eenige wiskundige werken maakte hij zich naam als militair schrijver door zijn „Geschichte des siebenjahrigen
Kriegs in Deutschland" (1782-1801, 6 dln),
waarvan 't eerste deel een vertaling is v.
Lloyds werk The history of the late war in
Germany between the king of Prussia and
the empress of Germany and her allies"
(1781, 2 dln).
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Tempeliers, Zie Tempelheeren.
Tempeitey (EDUARD), een Duitsch tooneelschrijver, geb. 13 Apr. 1832 to Berlijn; sedert
1862 was hij kabinetsraad v. d. hertog v.
Saksen-Koburg-Gotha, sedert 1871 geheimkabinetsraad en v. 1868—'74 intendant v. 't
hoftheather on sedert 1887 is hij president v.
't geheim kabinet. Hij schreef d. drama's
„Cromwell", „Klytamnestra", „Hie Welf, hie
Waiblingen" en „Daheim", verder een bundel
gedichten „Mariengarn".
Tempera heet in d. schilderstaal d. vloeistof, waarmede d. kunstenaar zijn droge verven
mengt om ze met 't penseel to kunnen verwerken; in meer bepaalden en algemeen gebruikelijken zin echter verstaat men daaronder die soort v. schilderwijze, welke gedurende d. Middeleeuwen bijna uitsluitend
werd gebezigd on waarbij d. kleuren met
verdund eiwit en lijm v. gekookte perkamentsnippers waren gemengd (peinture on
detrempe). d. Glans, dien eenige oudere, a tempera geschilderde stukken bezitten, is waarschijnlijk 't gevolg v. een oplossing v. was
in aetherische olie, die als vernis gebezigd
werd. d. Oud-Nederlandsche en Oud-Duitsche
scholen hebben daarvan dikwijls gebruik
gemaakt om een fraai, soms zelfs warm
koloriet te verkrijgen. d. Door v. Eyck ontdekte
of althans aanmerkelijk verbeterde schilderwijze met olie heeft omstreeks 't midden der
15e eeuw die a tempera verdrongen. In Italia
bleef daze laatste nog wat langer, totdat ook
daar d. olieverf in gebruik kwam en sedert
1500 voor kleinere schilderijen bijna uitsluitend
gebezigd werd.
Temperament. Hippocrates nam 't bestaan v. vier hoofdsappen in 't menschelijk
lichaam aan, welke een beslissenden invloed
op 't psychische leven oefenden .Daze vier
hoofdsappen waren 't blond (sanguis), d. gal
(cholos), d. zwarte gal (melas cholos) en d. slijm
(phlegma). Doze leerstelling werd ontwikkeld
door Galenus tot d. leer v. d. vier temperamenten. Hij leerde, dat elk temperament
gevormd werd door een bepaalde verhouding
v. d. genoemde hoofdsappen onderling, waarvan nu eons d. eene, dan weer d. andere btj
d. verschill. individuen d. overhand heeft.
Elk temperament stond in betrekking tot d.
volkomenheden of onvolkomenheden der ziel
en had domheid of scherpzinnigheid, dapperheid of lafheid, oprechtheid of valschheid enz.
ten gevolge. 't Temperament (een latijnsch
woord, menging beteekenende) of d. menging
der genoemde hoofdsappen bepaalde dus volgens hem 't karakter. d. Vier temperamenten
worden daarom onderscheiden in 't sanguinische, cholerische, melancholische en phlegmatische. d. Ondervinding leert duidelijk on
onwederlegbaar, dat er in d. mensch groote
veranderingen kunnen plaats hebben met betrekking tot 'tgeen zijn physisch temperament
zou moeten uitmaken, zoo zelfs, dat d. menschen soms v. temperament veranderen. 't
Sanguinisch temperament wordt meestal bij
jeugdige individuen gevonden, 't cholerische
behoort meer tot d. mannelijken leeftijd, terwijl linden gewoonlijk 't phlegrnatische
of melancholische bezitten. Menigeen, die in
d. dagen v. geluk een sanguinisch temperament bezat, werd door rampspoed een melancholicus. Daarbij komt, dat d. beschrijving der
verschill. temperamenten vrij onbepaald is,
waardoor 't dikwijls zeer moeiltjk valt a. een
persoon een temperament toe to kunnen. d.
Theorie der temperamenten speelt daarom in
d. zielkunde niet meer zoo'n rol als vroeger.
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Temperatuur.

Als v. twee lichamen,
met elk. in aanraking, 't eene warmte a. 't
andere afgeeft, zegt men, dat 't eerste een
hoogere temperatuur of een hoogeren warmtegraad heeft dan 't andere. Heeft afgeven
v. warmte niet plaats, dan zegt men, dat d.
lichamen geltIke temperatuur hebben. d. Temperatuur v. smeltend US en die v. kokend
water, staande onder d. druk v.1 atmospheer,
worden als standaardtemperaturen aangenomen. d. Eerste duidt men meestal door 0,
d. tweede door 80 (schaal v. Reaumur) of
door 100 (schaal v. Celsius) aan. Fahrenheit
gaf d. temperatuur v. smeltend Us met 32
en die v. kokend water (druk 1 atmospheer)
met 212 aan. Zie verder 't art. Thermometers.
Van absolute temperatuur spreekt- men, als d.
temperaturen alleen opwaarts geteld worden
v. af 't absolute nulpunt (— 273° C.). Zie ook
't art. Kritische temperatuur en voor tempera.
tuur in d. muziek 't art. Gelfficzwevende tempera tuur.
Tempesta (ANTONIO), een Ital. schilder en
graveur, ward In 1555 te Florence geb. en door
Santo di Titi in d. kunst onderwezen. Hij had
echter voornamelijk zijn bek waamheid to danken a. Stradanus, die in hem een gevaarlUken
mededinger kreeg, en a. d. invloed v. Ludovico Cardi, met wien hij meermalen to zamen
werkte. Desniettemin was hij eon zellstandig
kunstenaar, die zich echter in d. volheid zijner
kracht tot buitensporigheden liet verleiden,
welke evenwel steeds 't kenmerk eener sterke
originaliteit droegen. ZUn rustelooze fantasia
stond zijn strenge vorming in d. weg, zoodat
hij soms a. manier toegaf. TEMPESTA was een
der eersten in Itali6, die landschappen en
veldslagen schilderde; zijn schilderijen zijn
echter minder talrijk dan zijn teekeningen,
welke hij ook grootendeels zelf etste. Nog
maakte hij onderscheidene cartons voor tapijtwerken. Sommige verzamelaars bezaten v.

hem gevechten, op albast geschilderd, die o. a.
door Bourguignon bestudeerd en nagevolgd
zip. In d. derde verdieping der loggia v. 't
Vaticaan ziet men fresco's en in 't kasteel
Caprarola fraaie arabesken v. zUn hand; ook
to Tivoli, in d. villa d'Este e. a. paleizen, zijn
veldslagen en architectonische voorstellingen
v. hem;. vele andere zijn door d. tijd vernield.
't Zijd echter vooral TEMPESTA'S etsen, die
ons d. rUkdom zijner winding openbaren. d.
Vastheid v. omtrek en d. kracht v. toots dozer
etsen zUn zeer opmerkelUk. d. Voorn. stellen
schermutselingen, jachten, optochten enz. voor.
d. Paarden zUn meestal wat zwaar, maar
zeer levendig v. howling en beweging; in ztin
koppen was TEMPESTA edel en vol uitdrukking. 't Aantal dozer prenten is zeer aanzienlijk. TEMPESTA schUnt lang to Rome to hebben
gewoond, daar vele v. zUn prenten Romeinache adressen hebben. Hij overl. in 1630.
Tempesta (Cavaliere), Zie Moiyn.
Tempio Pausania, d. hoofdstad v. een
district in d. Italiaansche prov. Sassari
(Sardinia); zU maakt met Ampurias een bisdom uit, heeft een gymnasium, een technische
school on een seminarium on telt ruim 80 000
inw., die veel doen aan wtjnbouw. 't District
v. denzelfden naam heeft 9 gemeenten met
bUna 30 000 inw.
Temple (10), d. naam v. een oud en hecht
gebouw in ParUs, dat in d. geschiedenis vooral
bekend geworden is ale d.gevangenis v. Lodewijk XVI en zUn familie. Oorspronkelijk was
't een bezitting der Tempelheeren en in 1222
ward 't door Hubert, schatbewaarder v. deze
orde, gesticht. Toen koning Philips d. Schoone
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in 1312 d. bezittingen der orde verbeurd verklaarde, liet hij eerst dit slot voor zijn eigen
bewoning inrichten, doch hij schonk 't later a.

d. ridders v. s. Jan. Eerst in d. tijd der groote
revolutie ward 't dozen (wier orde verklaard
ward opgeheven to zUn) ontnomen en toen
diende 't tot staatsgevangenis. In 1816 stichtte
d. prinses v. Bourbon-Conde in d. temple een

nonnenklooster. Onder Napoleon III ward d.
temple gesloopt en zUn standplaats in een
plein on een boulevard v. dien naam veranderd.
Temple (Sir WILLIAM) was een beroemd

Britsch staatsman, dio in d. 17e eeuw bij her-

haling in nauwe betrekking stond tot d. republiek der Vereenigde Nederlanden. Hij was in
1628 to London geb. on stamde af v. eon oud
geslacht, dat vele goederen in Ierland bezat.
Hij volbracht zUn studien to Cambridge, reisde
geruimen tijd op 't vasteland en kwam eerst
na d. restauratie der Stuarts in 't parlement,
waar hij 1661 't Iersche graafs. Carlow vertegenwoordigde. Hij vestigde zich to London en
ward in 1665, na 't uitbreken v. d. oorlog met
d. republiek, naar d. bisschop v. Munster gezonden. Sedert als resident to Brussel workzaam, ward hem in 't laatst v. 1667 d. taak
opgedragen een verbond met d. Staten Generaal tot stand to brengen, 'twelk d. bescherming der Spaansche Nederlanden tegen d.
plannen v. Lodewijk XIV ten doel had. Met
d. raadpensionaris Jan d. Witt ontwierp hij
in weinige uren d. grondslagen v. dat verbond on in 't begin v. 1668 keerde hij uit Londen
terug om 't to sluiten. Ook Zweden trad toe,
waaraan 't d. naam Triple Alliantie te danken
heeft. TEMPLE bewerkte vervolgens, als buitengewoon gezant v. Engeland, d. vrede to Aken
tuss. Frankrijk on Spanje. Hij had zijn roam
als staatsman gevestigd en zich in Engeland
d. algemeene achting verworven.
Karel II zond hem niet lang daarna als
gewoon gezant n. 's-Gravenhage, van waar hij
echter teruggeroepen ward, toen 't Engelsche
hof oor begon to leenen a. Frankrijk en
daarentegen d. Triple Alliantie wenschte to
verbreken. Misnoegd over d. loop der zaken,
onttrok TEMPLE zich a. 't openbaar leven en
schreef hij op zijn landgoed bij Richmond zUn
„Observations on the United Provinces" en
een gedeelte zUner „Essays". d. Oorlog v.1672
barstte uit en mishaagde d. Engelschen. Weldra bleek, dat d. subsidien v. lerankrUk niet
toereikend waren, on 't Britsche hof begon
naar vrede to verlangen. Onder die omstandigheden dedon d, Staten-Generaal in 't begin v.
1674 pogingen tot 't verkrijgen daarvan. d.

Koning riep TEMPLE uit zijn afzondering tot
zich en zond hem, na sluiten v. d. vrede
met d. republiek, n. d. Haag, om zoo mogelijk
d. vrede der republiek ook met andere mogendheden to bewerken. TEMPLE slaagde hierin
eerst niet naar wensch; doch zUn verblUf in
d.Vereenigde Nederlanden, waar hij zeer gezien
was, ward er voor een bewijs der goede
trouw gehouden, waarmee Engeland thans to
work ging. Zoodra men 't over d. plaats der
onderhandeling eons was geworden, was
TEMPLE eon dergenen, die door 't Britsche hof
n. Nijmegen warden afgevaardigd. Herhaaldel& trachtte htj d. verschill. partUen gunstig
to stemmen on allerlei bezwaren uit d. weg
to ruimen. In 't laatst v. 1676 had hij een
gesprek met d. prins v. Oranje to SoestdUk,
wien hij echter weinig hoop kon geven op
't spoedig sluiten v. d. vrede, daar d. eischen
v. Frankrijk en Spanje nog al to zeer uiteenliepen. d. Prins noodigde TEMPLE uit om n. d.
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Haag te komen, ten einde hieromtrent d.
ware stemming v. 't Britsche hof to polsen.
Met d. grootste voorzichtigheid liet TEMI•LE
zich zoowel bij d. prins als bij d. raadpensionaris Pagel uit, zorgvuldig alles vermijdende,
wat hoop zou kunnen geven op rechtstreeksche
hulp v. d. koning v. Engeland, die slechts d.
rol v. middelaar wenschte te spelen. To Nijmegen teruggekeerd, ontwaarde TEMPLE, dat
zijn reis n. 's-Gravenhage bij d. Fransche
gemachtigden weder achterdocht had opgewekt. Gedurende d. vredesonderhandelingen
werden er, door tusschenkomst v. TEMPLE en
diens gemalin, stappen gedaan tot een huweltjk tuss. d. prins v. Oranje en Maria, d. oudste
dochter v. d. hertog v. York. TEMPLE, die
't vertrouwen v. 't Engelsche yolk in hooge
mate genoot, omdat hij tegen 't vernederende
bondgenootschap met Frankrijk was schijnt
d. koning iets gunstiger voor d. republiek
gestemd te hebben. Er kwam ten minste door
zijn tusschenkomst to 's-Gravenhage een verbond met Engeland tot stand. Onverwacht
word hem bevolen n. Nijmegen to gaan, waar
d. partijen meer tot elk. genaderd waren.
Frankrijk en d. Staten sloten 10 Aug. 1678
vrede en TEMPLE beliverde zich om ook andere
mogendheden tot 't staken des oorlogs te
bewegen. Niet lang nadat hij d. vrede toss.
d. keizer en Frankrijk had bewerkt, ward hij
n. London ontboden, waar d. koning wegens
d. houding v. 't parlement zich in niet geringe
verlegenheid beyond en hem d. ministerieele
waardigheid opdroeg. Voor deze betrekking
was TEMPLE, hoezeer ook gehouden voor een
der eerste staatslieden zijner eeuw on hoe
rijk ook a. ervaring, minder geschikt. Om d.
koning beter to steunen tegen 't parlement on
't yolk een beteren waarborg to geven tegen
willekeur, stelde hij voor, d. geheimen raad
tot dertig laden uit to breiden, v. welke
vijftien als ministers werkzaam zouden zijn,
doch alien steeds tot 't bijwonen der vergaderingen zouden worden uitgenoodigd. 't
Plan v. TEMPLE beantwoordde echter geenszins a. d. verwachting. Hij zelf week daarvan
of door met drie anderen d. hoofdleiding
der zaken op zich te nemen en d. koning
stoorde er zich zoo weinig aan, dat hij in
1681 't parlement ontbond. zonder d. raad gehoord to hebben. TEMPLE vroeg zijn ontslag
on keerde, ,zooals hij dat in onrustige tijden
gewoon was, naar zijn tuin on zijn boeken
terug" (Macaulay).
Sedert dien tijd weigerde hij staatkundige
betrekkingen to aanvaarden, zelfs na d. verheffing v. Willem III, die zijn raad op hoogen
prijs stelde on hem nu on dan op Moorpark
(bij Farnham) met een bezoek vereerde. TEMPLE
vergunde echter zijn oudsten zoon John in
dienst des konings to treden. Hij zelf bleef
rust genieten, totdat hij in 1698 overl. Zijn
voortreffelijke „Works" zijn in 1814 uitgegeven
(4 din). Swift bezorgde een uitgave v. zijn
„Memoirs" (2 din, 1709) on „Lettres" (2 din,
1702). Zie uitvoeriger Courtenay, „Memoirs
of the life, works and correspondance of Sir
William Temple" (2 din, 1886 , , en Emmerton,
„Sir W. Temple and die Tripleallianz" (1877).
Tempo, tijdmaat (v. 't Lat. tempos, tijd),
heat in d. muziek d. snelheid, waarmee een
muziekstuk wordt uitgevoerd. Doorgaans onderscheidt men 5 hoofdgraden, opvolgend v.
langzamer naar sneller heetende: largo, adagio,
andante, allegro on presto. Tuss. deze heeft
men nog onderscheidene tempo's, o. a. in 't
langzame: largo, lento, grave, adagio, larghetto; in 't middelmatige : andante, andan-

tino, moderato, giusto, allegretto; in 't snelle:
allegro, allabreve. vivace, presto, prestissirno.
Toeneming der snelheid onder 't uitvoeren
wordt aangeduid door crescendo; 't tegendeel
door diminuendo. Er bestaan verschill. worktuigen, door welke d. maat naar d. verlangde
snelheid wordt aangegeven. d. Meeste bestaan
in een slinger, die door een raderwerk in
beweging gehouden wordt on naar willekeur
kan versneld of vertraagd worden.
Tempora, Zie Tempos.
Temporalia of Temporalien heeten in 't
kerkelijke recht d. inkomsten, welke genoten
worden door hem, die d. geestelfte diensten
(spiritualia) bewijst. Zij bestaan o. a. in bezoldiging, tienden on grondrenten.
Tempus, plur. tempera, is 't Lat. woord
voor tijd. Tempera mutantur et nos mutamur
in illis beteekent: d. Tijden veranderen on wij
met hen, of: Ander° tijden, andere zeden.
0 tempera, o mores! 0 tijden, o zeden! — Ex
tempore, zonder dralen, op staanden voet; voor
d. vuist. — Hoc tempore, afgekort h. t., to dozer
tijd, thans.
Temrjuk, een stad in 't Russische Kubangebied (Kaukasi8), a. d. noordelijken oever v.
't schiereiland Taman, met 16 000 inw. Thans
is Temrjuk een belangrijke handelsplaats,
maar in 1860 telde 't nog geen 100 huizen.
Tenaille (v. 't Lat. tenere, houden) beteekent hook, nijetang. In d. vestingbouwkunde
noemt men tenaille 't work, dat bij een versterking vOOr d. courtine en tuss. d. flanken
der bastions ligt. Dit work dient om d. courtine
to dekken on een laag, strOkend ' ,mar in d.
gracht vOOr d. courtine to verkrijgen en, om
dit ook in d. grachten to bekomen, vindt men
soms a. d. tenaille flanken aangebracht. Bij
droge grachten, dekt d. tenaille d. poterne v.
d. hoofdwal, bij natte grachten is 't een goede
ligplaats voor d. vaartuigen, waarmee men d.
gemeenschap naar d. buitenwerken wil open
houden. Getenailleerde linie noemt men een
aaneengeschakelde linie, waarvan 't trace uit
elk. regelmatig opvolgende uit- en inspringende
hoeken bestaat.
Tenaillon, een work, dat thans geheel in
onbruik is geraakt, doch vroeger diende om
d. kleine ravelijnen en d. achtergelegen schouderhoeken der bastions to dekken. Tuss. d.
uitspringende hoeken was gewoonlijk een
kleine redan aangelegd on in d. vleugels
werden afsnijdingen gemaakt.
Tenants, Zie Supports.
Tenasserim (Tanengthari), eon gebied in
d. Britsch-Indische prov. Birma, a. d. zuidkust daarvan gelegen langs d. golf v. Bengalen. 't Telt op een oppervl. v. 2200 vk. mijlen
ruim 825 000 inw. Aan d. voorn. rivier, d.
Tenasserim, ligt d. stad Tenasserim, thans
niet meer dan een dorp met omstreeks 700
inwoners.
Tenboer of Ten Boer, een gemeente in
d. Nederl. prov. Groningen, a. 't Damsterdiep
on 2 1/2 our ten Z.-W. v. Appingadam, met circa
4800 inw. Zij omvat d. dorpen Tenboer, Garmerwolde, Lellens, Thesinge, Wittewierum, Woltersum en eenige buurten of gehuchten.

Tencin

(CLAUDINE ALEXANDRINE GUERIN DE).

Daze talentvolle, maar lichtzinnige vrouw
ward in 1681 to Grenoble gab. Eerst in haar
geboortestad, later to Lyon in een klooster
geplaatst, ontvluchtte zij en begaf zij zich n.
Partjs, waar zij zich aanzienlijke vrienden wist
to verwerven, o. a. Fontanelle, die door eon
kunstgreep wist to bewerken, dat d. paus
haar v. haar kloostergelofte ontsloeg. Zij wierp
zich geheel en al in d. armen v. een onbeteu-
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geld zingenot en ging bij gedurige afwisselin g is zeer aangenaam en gezond. d. Inwoners
verbintenissen aan met vele voorname pe rzijn een gemengd ras v. Spanjaarden en oorsonen, onder wie d'Argenson, Bolingbroke, d . spronkeltjke bevolking, d. Guanchen. Hun
regent en d. financier Law d. bekendste zijn . voorn. bezigheden ztjn landbouw, veeteelt
Zij verloor daarbij haar geldelijke belange
en vissc eru. d. Hoofdstad is d. versterkte
geenszins uit 't oog en werd moeder v. ver
en druk bezochte havenstad Santa Cruz de
scheidene kinderen, onder welke d. vermaard
Tenerife, met omstr. 17 000 inw. en 3 forten.
ste was d'Alembert, wiens wader, naar me n
Andere steden ztjn nog Laguna of San Christozegt, zekere Destouches Carron was. N a
bal de la Laguna, d. zetel v. een bisschop on
eenigen tijd in d. Bastille to hebben gezeten
d. vroegere hoofdstad, met omstr. 11 500 inw.,
omdat d. raadsheer in d. grooten raad L a
en Guimar. Zie Fritsch and Reisz : „GeoloFresnais to haren huize door een pistoolscho
gische Beschreibung der Insel Teneriffe" (1868);
was gedood, werd zij 't middelpunt v. ee n
Stone, „Tenerife and its satellites" (2 dln, 1887).
letterkundigen kring, waartoe o. a. Fontenell
Tenger of Tengergebergte is d. naam
en Montesquieu toetraden. Dit letterkundi
v.
eon bergstelsel op Java, gelegen in d. resileven gaf haar aanleiding tot 't schrijve
denties
Pasoeroean on Probolinggo. 't Gebergte
v. eenige romans, v. welke d. „Memoires du
is zeer vulkanisch; 't midden wordt ingenocomte de Comminges" d. bekendste is. Haar
men door een dorre, doodsche zandvlakte v.
geschriten zijn meermalen to zamen uitgebijna cirkelvormige gedaante, dasar geheeten,
geven met die v. mevr. de la Fayette, haar
die beschouwd wordt als d. bodem v. een
geestverwante, 't eerst to Parijs, 7 dln.
reusachtigen krater. Zij ligt 2080 it 2150 M.
Onder d. latere uitgaven harer „Oeuvres" verhoog on wordt geheel ingesloten door een kradient die v. Jay on Etienne (1825, 5 dln) verterrand, terwig zich in 't midden verscheidene
melding. Zij overl. to Parijs, 4 Dec. 1749.
kegelbergen verheffen, die tot d. kruin met
Tenedos,
eon Grieksch eiland in d
groen bekleed zijn. Te midden dier bergen
Aegelsche Zee, a. d. ingang v. d. Hellespont
steekt grillig d. sombere, donkere Brama uit;
niet Ter v. d. vlakte v. Troje. 't Is 13 KM
voortdurend zendt hij rookwolken uit on d.
lang on 3-6 KM. breed en heeft ongev. 4000
eenige plant, die er groeit, is d. thibandia,
inw. 't Eiland verheft zich overal steil uit d. zee,
een
heester, wiens vruchtjes op boschbessen
is over 't geheel vruchtbaar en goed bebouwd
gelijken en die op zeer onvruchtbare, zanen levert vooral veel wijn. — d. Hoofdstad,
dige
gronden wordt aangetroffen. d. Bergen
Tenedos, is d. zetel v. een Griekschen bisschop
op d. zandzee zijn eruptiekegels; alleen d.
on telt 2000 inw., die zich bezig houden met
Brama werkt nog, d. overige, d. Widodaren,
aardewerkvervaardiging en handel. 21 Mrt
d. Giri , d. Kembang, d. Goenong Batak, zijn
1807 zegevierde Kier d. Russische vloot over
geheel uitgebluscht. Andere toppen in 't Tend. Turksche.
gergebergte ztjn d. Bromo (2627 M.), d. IderTenerani (prigTRo), een Italiaansch beeldIder (2470 M.) en d. Goenong Koembang (2591
houwer, geb. 11 Nov. 1798 to Torano, bij
M.). — Tenger is ook d. naam v. d. beide districCarrara; hij ontving zijn opleiding a. d.
ten, waarin zich 't bovengenoemde gebergte
academie to Carrara, was d. eenige leerling
uitstrekt en waarvan 't westeltjkste tot d.
on helper v. Thorwaldsen en word in 1860
residentie Pasoeroean en 't oostelijkste tot d.
directeur-generaal der musea on kunstgale
residentie Probolinggo behoort. Zij zijn zeer
nen v. Rome, waar hij in 1869 overl. Zijn
vruchtbaar en goed bebouwd; men vindt er
werken munten uit door technische volmaakt
talri.jke koffieplantages en hoogerop worden
heid en groote schoonheid ; aanvankelijk
veel mals, tabak en Europeesche groenten on
waren ze a. 't gebied der mythologie ontleend
ooft verbouwd. d. Bewoners dragen d. naam
later vervaardigde hij grafteekens, standbeel
Tengereezen ; zij zijn d. nakomelingen v. yolksden, enz. d. Belangrijkste zijner werken zijn
veihuizers, die d. wijk namen uit 't rijk v.
't grafteeken voor d. hertog on d. hertogin
Madjapahit, toen daar d. Islam binnendrong,
TorIonia in d. Lateraankerk to Rome, in
on zich in d. hooger gelegen bergstreken yesdezelfde kerk ook een prachtig reli6f, d
tigden; zij zijn eenvoudig on gastvrij ; d. hoofdafneming v. 't kruis voorstellende, in d
stad v. 't oostelijke distr. is Soekapoera, die
S. Pieterskerk een grafmonument voor Paus
v. 't westelijke Paserpan. In d. bergwouden
Pius VIII on in d. Santa Maria sopra Minerva
leven vele tijgers.
d. engel der opstanding bij 't gedenkteeken
Teniers (DAVID), d. oude, een beroemd
voor d. hertogin Lante. Van zijn busten noeNederl. schilder, in 1582 to Antwerpen geb.
men we die v. koning Ferdinand II v. Napels
d. Meeste oudere schrijvers hebben beweerd,
to Messina en die v. Bolivar to Bogota.
dat hij Rubens tot meester had, maar lateren
Teneriffe, 't grootste en vruchtbaarste
hebben met Waagen gewezen op 't groote
der Canarische eilanden, beslaat een oppervl.
verschil tuss. ztjn work en dat v. d. school
v. 36 vk. mijlen met ruim 100000 inw. 't Geheele
v. Rubens. Zeker is 't, dat hij zich n. Rome
eiland bestaat uit waste gesteenten; d. kusten
begaf, waar hij, na op zijn reis derwaarts to
ztjn steil; in 't W. verheft zich d. 3715 M.
Frankfort zich d. lessen v. Elsheimer ten
hooge Piek v. Teneriffe (Pico d. Teyde), een
nutte gemaakt to hebben, d. werken v. een
werkzame vulkaan, die v. Nov. tot Apr. met
aantal vroegere on latere meesters navolgde;
sneeuw bedekt is. 't Eiland heeft verscheidene
in zijn geboortestad teruggekeerd, werkte
vruchtbare vlakten en dalen en, daar 't good
MI in zeer uiteenloopende genres. Hij schilbesproeid wordt, levert d. landbouw rijke
derde echter voornameltjk bijbelsche en myvruchten. Onder d. boomsoorten moeten in
thologische voorstellingen on landschappen,
d. eerste plaats d. drakenbloedboomen genoemd
d. laatste gestoffeerd met tooneelen uit 't
worden; d. grootste daarvan (volgens schatting
Vlaamsche volksleven; voorts interiears, her6000 jaar oud, waarschijnlijk echter jonger),
bergen, werkplaatsen v. alchimisten, enz. Door
die in 1868 zijn kroon verloor in een storm,
een on ander verwierf hij zich veel naam.
terwiji d. stam 2 jaar (barna verbrandde, had
Zijn work vormt als 't ware d. overgang tuss.
bij eon hoogte v. 22 M. een stamomvang v.
d. vroegere en d. latere genreschilders en in
14 M. d. Dierenwereld wordt vertegenwoordat, Welk hij op lateren leefajd schilderde, is
digd door muildieren, kameelen, veel wild,
reeds iets v. d. fijnheid merkbaar, waardoor
koni,jntjes en tam en wild gevogelte. 't Klimaat
gin noon David uitmuntte. Te Dresden vindt
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men v. hem drie, te s. Petersburg en to Madrid
mede verscheidene zijner schilderijen. Men
zegt, dat hij te zarnen met zijn zoon etste,
maar 't is niet mogelijk, ten gevolge v. d.
volmaakte overeenstemming en v. manier en
v. monogram, uit te maken, welke v. onder
hun naam bestaande prenten meer bepaald
als geheel of voornamelijk v. d. vader alkomstig zijn aan te merken. Hij overl. to
Antwerpen in 1649.
Teniers (DAvID), d. jonge, als schilder en
graveur een v. d. sieraden der V laamsche
school, werd 15 Dec. 1610 to Antwerpen geb.
Door zijn vader in d. kunst onderwezen,
schijnen echter d. lessen v. Rubens en vooral
ook 't voorbeeld v. Adr. Brouwer hem v.
groot nut geweest to zijn. Volgens Immerzeel
zouden zijn eerste werken weinig opgang
gemaakt hebben ; nieuwere schrijvers beweren, in overeenstemming met Houbraken,
Campo Weijerman o. a., dat hij reeds vroeg
opgang maakte. In 't s. Lukas-gild opgenomen,
bekleedde hij in 1644—'45 d. waardigheid v.
deken. Middelerwij1 (in 1637) gehuwd met
Anna Breughel, d. dochter v. d. d usgenaamden
Fluweelen Breughel, werd zijn roem nu ook
buiten 's lands verbreid en verwierf hij zich
aldra een positie, welke tot dien tijd a. geen
genre-, alleen a. historie- en portretschilders,
was te beurt gevallen. Hij werd door d.
aartshertog Leopold Willem tot hofschilder
benoemd en met een gouden keten versierd.
Christina v. Zweden schonk hem mede zulk
een keten met Naar portret in medaillon.
Koning Philips V schiep zooveel behagen in
zijn werk, dat hij er een afzonderlijke galerij
voor liet aanleggen, terwijl don Juan v. Oostenrijk, naar men verhaalt, door hem in d.
kunst onderwezen werd en later, uit erkentelijkheid en vriendschap, 't portret des meesters
schilderde. Bo vendien west men, dat een aantal
groote heeren hem met hun vriendschap vereerden en menigmaal bezochten op zijn buitenverblijf of kasteel, „d. Drie Torens" geheeten
on to Perck tuns. Brussel en Vilvoorden gelegen. TENIERS verdiende die vriendschap en die
aanmoediging. Hij werkte zonder ophouden.
Behalve een verbazend aantal schilderijen,
schilderde en teekende hij meer dan twee
honderd kopieen naar d. schilderijen v. eerste
meesters, die zich in d. verzameling v. d.
aartshertog bevonden, met welker bestuur
hij belast was. 't Schijnt zijn plan to zijn
geweest d. geheele galerij te kopieeren, maar
't bleef bij d. kopieen naar d. Italiaansche
schilderijen, die door onderscheidene graveurs
in koper werden gebracht en eerst afzonderlijk
to Antwerpen door zijn brooder Abraham,
vervolgens gezamenlijk en met een Franschen
en Spaanschen tekst in 1660 te Brussel uitgegeven werden. d. Bedrevenheid v. TENIERS
in 't kopieeren was groot, maar vooral ook
zijn kennis v. oude, voornamelijk Italiaansche
kunst. 't Was daarom, dat d. graaf d. Fuen.
saldana hem d. zending opdroeg in Engeland
eenige Italiaansche schilderijen voor hem a.
to koopen en hem later met rijke geschenken
voor dien goed volbrachten dienst beloonde.
TENIERS maakte zich verder zeer verdienste.
ltjk door 't belangrijk aandeel, dat hij nam a.
d. oprichting der academie v. schilderijen to
Antwerpen. Deze academie was als 't ware
't uitvloeisel v. 't beroemde Antwerpsche
s. Lukas-gild, dat reeds zoolang 't middelpunt
on d. kweekschool was geweest der V laamsche
schilderschool. In d. loop der tijden was echter
meer en meer d. behoefte gebleken a. een
eigenlijk gezegde school voor jonge teekenaars
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en schilders. Ofschoon niet meer to Antwerpen
wonende, was TENIERS toch diep doordrongen
v. die behoefte en v. d. overtuiging, dat zulk
een school eigenaardig to Antwerpen to huis
behoorde. Daar zijn stelling a. 't hof hem
daartoe moor dan een ander d. gelegenheid
schonk, richtte hij zich in 1662 met d. dekens
v. 't s. Lukas-gild tot d. koning met 't verzoek zulk een school, naar 't voorbeeld v. die
to Rome en to Parijs, door 't gild to doen
oprichten, dat daarvoor geldelijk zou to gemoet
gekomen worden. In overleg met d. stedelijke
regeering v. Antwerpen werd in Juli 1663
door d. koning octrooi verleend, in Oct. door
d. raad v. Brabant bekrachtigd, voor d. oprichting der academie, welke ondanks d.
beschuldigingen on verwijten, door velen tegen
TENIERS gericht, alsof hij om persoonlijke bedoelingen 't vroeger bestaande gebruik der
opleiding v. jonge kunstenaars in d. workplaatsen der meesters ten onder wilds brengen,
voor d. bloei, 't aanzien en d. ontwikkeling
der latere Vlaamsche school, tot zelfs op
onzen tijd, d. rijkste vruchten gedragen heeft.
Te Brussel wonende, verloor TENIERS in
1656 zijn vrouw, die hem zeven kinderen geschonken had, v. wie een zoon, David, d.
oudste was. Hij hertrouwde echter in 'tzelfde
jaar met Isabella de Freu, dochter v. d. secretaris v. Brabant, bij wie hij nog vier kinderen
won. net tevreden met d. ruem v. een groot
schilder en waarschijnlijk verlokt door 't voorbeeld v. Rubens en v. Van Dijck, die tot ridders
werden verheven, gaf TENIERS reeds in 1655 en
later nog eons in 1663 't verlangen to kennen
in d. adelstand to worden opgenomen. Men
was bereid a. dit verzoek gehoor to geven,
doch onder voorwaarde dat hij zijn werken
niet meer openlijk zou tentoonstellen, noch
d. kunst voor geld beoefenen. 't Blijkt niet,
dat TENIERS in die voorwaarde heeft toegestemd ; waarschijnlijk niet on eerst in 't laatst
v. zijn leven, in 1680, schijnt zijn wensch in
zOO ver vervuld to zijn, dat hem een adellijk
wapen toegekend werd, blijkens een diploma,
30 Mei v. dat jaar door d. koning v. wapenen
afgegeven.
Evenals andere kunstenaars, die d. tooneelen
uit 't volksleven on niet zelden d. ruwere
vermaken en dartele zeden v. 't yolk ten
onderwerp kozen, hebben ook TENIERS d. verdenking en beschuldiging getroffen v. groote
loszinnigheid on verslaafdheid a. d. uitspattingen on hartstochten, welke hij zoo natuurlijk
wist voor to stellen. Zeker is 't, dat zijn
vroolijk karakter meer word aangetrokken
dour dat genre dan door d. zoogenaamde
monumentale kunst, waarin hij echter enkele
proeven heeft geleverd, die getuigen, dat hij
ook ernstig kon zijn in zijn opvatting en
voorstelling. Overigens hebben weinige kunstenaars d. natuur zoo getrouw weten weer
to geven als hij of met zooveel kracht d.
vroolijke dorpstafereelen weten of to beelden.
Zijn koloriet was steeds fijn en holder; zijn
lichttonen waren prachtig; d. zilverachtige
toon v. zijn kermissen e. a. voorstellingen
maakte hem bij uitstek populair niet slechts
in Belgie, maar ook in d. vreemde. d. Verachting, waarmee eenmaal Lodewijk XIV d.
schilderijen v. TENIERS met d. naam „magots"
bestempelde, is schitterend gewroken door d.
bewondering, waarmee tijdgenoot en nakomeling dien uitmuntenden zin voor 't schilderachtige, gezonde realisme, die groote hoerschappij over techniek en uitdrukking hebben
erkend en gehuldigd.
Terwijl TENIERS ten gevolge v. zijn eerste
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huwelijk on d. aanzienlijke voordeelen, welke
zijn kunst hem afwierp, ruimschoots met tijdelUke goederen gezegend was, zoodat htj te
Brussel en op zijn kasteel te Perck op grooten
voet kon leven, geraakte hkj op lateren leeftUd
in geheel andere omstandigheden en wel
voornamelUk ten gevolge v. een proces, dat
tuss. hem en d. kinderen uit zijn eerste
huwelUk over geldelijke aangelegenheden werd
gevoerd. 't Duurde verscheidene jaren, werd
afgewisseld door tijdelijke transaction en nog
voortgezet door d. kinderen uit zijn tweede
huwelijk. Nopens zijn sterfjaar heeft steeds
groot verschil v. gevoelen bestaan. Immerzeel, Michiels e. a. geven 1694 op. Nasporingen in d. archieven v. Antwerpen, door T. v.
Lerius gedaan, wezen 't door Decampo en
Fiorillo genoemde jaar 1690 en wel 25 April
als zoodanig aan. In 1864 werd deze meening
door De Brou, bibliothecaris v. d. hertog v.
Aremberg bestreden, met een beroep op d.
ontdekking v. d. archivaris v. Brussel, Pinchart,
die een aanteekening had gevonden, volgens
welke TENIERS 11 Febr. 1685 in d. kerk v. d.
Brusselsche parochie Coudenberg zou zijn
begraven. Van deze aanteekening is echter
duidelijk gebleken, dat zij niet op TENIERS slaat,
maar op zijn zoon David, insgelijks een niet
onverdienstelijk schilder, die zijn vader meermalen behulpzaam was bij zijn work, on tot
heden is 't jaar 1690 als 't waarschijnitjke
sterfjaar a. to merken. HU word denkelijk to
Perck, waar hij vroeger 't kasteel had bezeten,
dat hij tijdens 't proces moest verkoopen, naast
zijn tweede vrouw begraven. Bij gelegenheid v.
't tweede eeuwfeest der stichting v. d. Antwerpsche schilder academie werd a. Naar grondlogger een gedenkteeken gewijd, terwijl in 1865
't plan gevormd werd voor d. oprichting v.
een standbeeld v. TENIERS in zijn geboortestad,
to vervaardigen door d. beeldhouwer Ducaju.
Ook gaf datzelfde feast aanleiding tot 't uitloven v. een prijs door 't gemeentebestuur v.
Antwerpen yoor d. baste levensbeschrijving
v. dozen kunstenaar, ten gevolge waarvan
twee antwoorden, 't eene in d. Nederlandsche
taal door Simillon, 't andere in d. Fransche
taal door J. Vermoelen, bekroond werden. Zij
werden opgenomen in d. jaargangon 1864 en
1865 v. d. maandschriften „De Vlaamsche
school" on „Journal des Beaux Arts". 't Is
uit deze geschriften, dat bovenstaande btjzonderheden omtrent 't leven v. TENIERS zijn
geput. Omtrent zijn work ztj hier nog 't volgende vermeld. Niet gemakkelijk is 't vaak,
to bepalen wat door d. ouderen, wat door d.
jongeren TENIERS geschilderd is. Vele zijner
werken berusten in Engelsche verzamelingen.
In die der koningin vindt men er elf, waaronder uitmunten : „Vier kaartspelende boeren",
maar dan een „Dorpskermis", een „Hoofdwacht met soldaten" en een „Keuken"; in die
v. sir R. Peel twee, „Boerenvrijage" on „Een
geestenbezweerder"; in d. Bridgewater Gallery zeven, waaronder een „Alchimist"; in
die v. lord Ashburton vUf, waaronder „d.
Zeven werken v. barmhartigheid" (meermalen
door TENIERS geschilderd), d. beroemde schilderUen „Le manchot" en zijn eigen portret.
Voorts zijn nog onderscheidene andere stukken
in Engelsche collectien. 't Museum v. 't Louvre
to ParUs bezit v. TENIERS „d. Zeven werken
v. barmhartigheid", „d. Verzoeking v. s. Antonius" en „Een wachtkamer". Ook vele particuliere verzamelingen in Frankrijk bevatten
goede schilderUen v. TENIERS. 't Rijksmuseum
to Amsterdam heeft v. hem een wereldberoemde „Wachtkamer", met d. tamboer, twee

TEN.
boerenstukken, een uitstekende „Verzoeking v.
s. Antonius", alsmede een „Boerenherberg",
„Boerenkermis" en „d. Dobbelaars". In 't museum to 's-Gravenhage vindt men een „Alchimist" en een rijke „Keuken" (zeer beroemd);
in 't museum v. Antwerpen een groote schilderij, „'t Ontzet v. Valenciennes"; in dat v.
Brussel eenige kleinere achilderijen. d. Verzameling Fesch bezat onderscheidene schilderijen v. d. eersten rang, evenals thans nog
't museum v. Madrid, walker onderwerpen
met d. bovengenoemde overeenkomen. d. Hermitage v. s. Petersburg bezit v. hem d. beroemde „Schuttersoptocht", vroeger in Cassel,
en „d. Dorpskermis to Perck"; 't museum v.
Miinchen een prachtige „Jaarmarkt" on eenige
kleinere schilderijen. RUker nog is d. galerij
v. Dresden, die zes on twintig stukken v.
bezit, waaronder interieurs, dorpsTENIERS
kermissen, landschappen, herbergen, hekserijen en een „s. Antonius". 't Museum to
Berlijn telt er vier; dat to Weenen wederom
veel moor, meestal afkomstig uit d. nalatenschap v. d. aartshertog Leopold (TENIERS'
beschermheer) en daaronder v. d. voorn.
dorpskermisson, schuttersfeesten, dorpsplunderingen, enz.
't Aantal prenten, naar TENIERS gegraveerd,
is zeer groot; onmogelijk zou 't zijn ook maar
d. voorn. to noemen. Onder d. baste gravuren
behooren die J. P. le Bas, L. A. Claessens,
C. Boel, Greenwood, T. Basan e. a. 't Is ontegenzeggelijk, dat TENIERS zelf geetst heeft, maar,
daar o. a. C. Boel on T. v. d. Wijngaerde zijn
manier bedriegelijk hebben nagevolgd on niet
zelden naar teekeningen v. hem etsten, ter't etswerk v. d. ouden en d.
wijl
jongen TENIERS zeer moeilijk to onderscheiden
valt, ontbreekt nog altijd een betrouwbare
opgave v. die, walker echtheid volkomen
bewezen is en die V. DAVID TENIERS d. jongere
afkomstig zijn. Eon aantal v. deze prenten is
uitgegeven door zijn jongeren broader Abraham, die to Antwerpen een kunsthandel dreef.
d. Catalogi v. Rigal en Weigel en Nagler's
„Kunstlerlexicon" zijn op dit punt 't veiligst
to raadplegen. d. V oorn. leerlingen v. TENIERS
waren: David Rijckaert, M. Abtshoven, E.
van Tilburg, M. van Helmont on F. du Chatel.
Tenimber, Zie Timor-Laoet.
Tenkteren (Tencheri) of Tencteren, een
stam v. d. oude Duitschers, op d. rechteroever v. d. Rijn, tusschen d. Lahn en d. Wupper wonende. 't Waren uitstekende ruiters ; in
59 v. Chr. vereenigden ze zich met d. Usipeten ; zij kozen d. streken langs d. Beneden-Rijn
in 't gebied der Menapiers tot woonplaats,
maar werden in 65 v. Chr. in d. nabjjheid v.
Noviomagum verslagen. In d. jaren 68 tot 70
n. Chr. namen ze deel a. d. opstand der Batavieren tegen d. Romeinen.
Tennant (WILLIAM), in 1785 gob. to Anstruther in 't Schotsche graafs. Fife, maakte zich
bekend als dichter en Oostbrsch taalgeleerde.
Een lichaamskwaal — hij verloor reeds in zijn
kindsche jaren 't gebruik zijner voeten, zoodat hij zich levenslang v. krukken moest
bedienen belette hem niet, in zijn jeugd
zichzelf to oefenen, daar d. middelen hem
ontbraken om behoorlijk onderwijs to blUven
ontvangen. Na in 1812 zich als dichter to
hebben bekend gemaakt door een comischepisch gedicht, „Anster fair", ten onderwerp
hebbende 't huwelijk der in Schotland bekende
Maggie Lauder, word hij onderwUzer to Denins,
bij s. Andrews, waar hij zich met zulk een
Uver op d. classieke benevens d. Hebreeuwsche, Arabische en Perzische talon toelegde,
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dat hij in 1819 't hoogleeraarsambt in d. classieke en Oostersche talen te Dollar en in
1837 dat in d. Oostersche letterkunde te
s. Andrews verkreeg. Hij gaf nog eenige
andere gedichten, 't treurspel „Cardinal Beaton" en „Hebrew dramas" in 't licht, benevens
een Syrische en Chaldeeuwsche spraakkunst.
TENNANT overt. te Dollar, 15 Oct. 1848.
Tenne, Zie Tawny.
Tennecker (CHRISTIAN EHRENFRIED SEIFERT
von), een uitstekend paardenkenner, geb. in
1770 te Braunsdorf, bij Freiberg. Hij was sedert
1805 directeur der Saksische stoeterijen en
opper-paardenarts, richtte in 1806 d. eerste
rijdende battertj in Saksen op en word in
1817 directeur v. d. veeartsenijschool to Dresden, waar hij in 1839 overt. Tot zijn geschriften behooren „Handbuch der praktischen
Heilmittellehre fur Roszarzte" (2 dln, 3e dr.
Leipzig 1830), „Handbuch der Reitkunst" (3
dln, Leipzig 1805-1807), „Lehrbuch der Veterinaschirurgie" (3 dln, 1819—'21), „Lehrbuch
der Hufbeschlagkunst" (2 dln, 1822) en „Handbuch der Pferdekrankheiten" (2e dr. 1828).
Tennemann (WILHELM GOTTLIEB), geb. to
Kleinbrembach in d. nabijheid v. Erfurt, 7
Dec. 1761, word in 1798 buitengewoon
to Jena en in 1804 prof. in d. wijsbegeerte
to Marburg, waar hij 30 Sept. 1819 overt.
Hij was een ijverig voorstander der leer en
methode v. Kant en beoefende voornamelijk
d. geschiedenis der wijsbegeerte, waarin hij
zich door verscheidene werken zeer verdienstelUk maakte. Zijn geschriften zijn d. volgende: „De quaestione metaphysica num sit
subjectum aliquod animi a nobiseue cognosci
possit. Accedunt quaedam dubia contra Kantii
sententiam" (1788), „Lehren and Meinungen
der Sokratiker nber Unsterblichkeit der Seele"
(1791), „System der platonischen Philosophie"
(1792-1795, 4 dln), ,.Geschichte der Philosophie"
(1798-1819, 11 dln) en „Grundrisz der Geschichte der Philosophie" (1812). Ook als vertaler heeft TENNEM ANN zich verdienstelijk gemaakt, vooral door d. overzetting v. Hume's
„Onderzoek over 't menschelijk verstand",
waarbtj eon verhandeling gevoegd is over 't
wijsgeerig scepticisme v. Reinhold (1793, 3 din),
Locke's „Proeven over 't menschelijk verstand" met eonige aanmerkingen over 't empirisme in d. philosophic) (1795-1797, 3 dln) en
Degerando's „Vergelijkende geschiedenis der
stelsels v. wijsbegeerte" met betrekking tot
d. grondstellingen der menschelijke kennis
(1806-1807, 2 dln). Zie verder Wagner, „Memoria
Tennemanni" (1819). on Creuzer's „Redo am
Grabe Tennemanns" (1819).
Tennessee (d.), een 1600 KM. lange rivier in
d. Vereenigde Staten v. N.-Amerika, ontspringt
in d. Iron Mountains (West-Virginia), beschrijft
een wijden boog door d. staat Tennessee on
mondt bij Paducah (in Kentucky) in d. Ohio
uit. d. Belangrijkste zijrivier is d. 320 KM. lange
Clinch. Stoombooten bevaren d. rivier 440 KM.
opwaarts tot Florence in Alabama, waar zich
een stroomversnelling bevindt. Boven deze
plaats is zij nog 500 KM. bevaarbaar.
Tennessee, een v. d. zuidelijke binnenstaten der groote N.-Amerikaansche republiek,
grenst in 't N. a. Kentucky en Virginia, in
't 0. a. Noord-Carolina, in 't Z. a. Georgie,
Alabama en Mississippi en in 't W. a. Arkansas en Missouri, waarvan 't door d. Mississippi
is gescheiden ; 't telt op een oppervl. v. ruim
1980 vk. mijlen 1 767 518 inw., onder wie 434 300
kleurlingen. 't Westelijke deel v. dezen staat
is vlak; hier groeien katoen en tabak; 't middelste gedeelte verheft zich als een heuvel-
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achtig plateau en is uitmuntend voor d. landbouw geschikt; in 't 0. wordt 't land doorsneden door d. keten der Alleghanies, die in
d. Clingrnan's Dome hun hoogste punt bereiken (2u80 M.). Tuss. d. afzonderlijke ketens
strekken zich d. vruchtbare dalen uit v. d.
boven-Tennessee en zijn zijrivieren. d. Voorn.
rivieren v. d. staat zijn behalve d. Mississippi
d. Tenessee en d. Cumberland, die in d. Ohio
uitmonden. 't Klimaat is zacht en gezond,
behalve dat der moerassige streken langs d.
groote rivieren. d. Be woners houden zich voornameltjk met landbouw bezig; naast mais,
tarwe, haver en aardappels verbouwt men er
veel tabak en katoen. 't Delfstofienrijk levert
steenkolen, ijzer, zink, lood, koper en goud.
d. Industrie is nog v. zeer jongen datum; er
zijn veal koren- en houtzaagmolens, ijzeren staalfabrieken, gieterijen, leerfabrieken
en katoenspinnerijen. Volgens d. tegenwoordige staatsregeling heeft ieder burger
boven d. 21 jaar 't stemrecht; d. Senaat bestaat uit 33, 't Huis der Volkvertegenwoordigers uit 66 leden. Er zijn 18 universiteiten
en colleges; d. openbare scholen worden door
omstr. 400 000 kinderen bezocht. Tot 1790
behoorde Tennessee bij Noord-Carolina, tot
1796 was 't een territorium, terwijl 't in laatstgenoemd jaar als staat bij d. Unie kwam. In
d. burgeroorlog koos Tennessee d. partij der
Zuid-Amerikaansche Staten en in 1862 en 1863
was 't 't tooneel v. verscheidene bloedige gevechten. d. Hoofdstad is Nashville.
Tennyson (ALFRED LORD), een beroemd
Engelsch dichter, geb. 6 Aug. 1809 to Somerby,
in 't graafs. Lincoln, waar zijn vader predikant was. Hij studeerde te Cambridge en
wijdde zich na d. voltooiing zijner academische studien geheel a. d. literatuur. Reeds in
1827 had hij met zijn broader Charles een bundel gedichten uitgegeven, die echter weinig
in d. smaak vielen; een tweede bundel „Poems
chiefly lyrical", in 1830 uitgeg., vond een
weinig betere ontvangst. Eerst later, toen hij
d. schoonste gedichten uit deze bundels afzonlijk verzamelde en ze, met eenige nieuwe
vermeerderd, als „Poems" in 't licht gaf, vonden ze gereeden aftrek en volgde d. eene
uitgave op d. andere. Reeds aanstonds openbaarde TENNYSON'S poezie een dichter, die a.
een zelfstandige opvatting en een rijke phantasie een keurigen versbouw en meesterschap over d. taal paarde. In 1847 verscheen
d. „Princess", eon gedicht, dat d. emancipatie
der vrouw behandelt, en in 1850 een verzame.
ling lyrische poezie onder d. titel in Memoriam", waarin d. dichter uiting geeft a. gin
smartelijke gevoelens na d. dood v. zijn innig
geliefden vriend Hallam. in 't zelfde jaar
volgde hij Wordsworth als „poet laureate"
op; als zoodanig schreef hij een ode op d.
dood v. d. hertog v. Wellington en in 1863 bij
't huwelijk v. d. prins v. Wales een „Welkom
a. Alexandra". Een zijner schoonste gedichten,
zoowel wat inhoud als wat vorm betreft, is d.
dichterlijke vertelling „Enoch Arden"; verder
noemen we nog „Maud" (1855), „Idylls of the
King" (gedichten uit d. Arthursage, 1859—'70),
„Tiresias and other poems" (1885), zijn drama's
„Queen Mary" (1875), „Harold (1880), the Cup"
(1881), the promise of May" (1882), „Beckett"
(1885) en the Foresters" (1892). In 1884 was TENNYSON door d. koningin tot pair verheven met
d. titel baron Tennyson d'Eyncourt d'Aldworth.
Hij overt. 6 Oct. 1892 op zijn zomerverblijf
„Aldworth House" bij Haslemere in Surrey
en werd in Westminster-Abbey begraven. Zijn
leven werd beschreven door Waco (1881); in
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1890 gaf v. Dyke The poetry of Tennyson.
Critical essays" (1890).
Tenor (ital. tenors, Fr. taille; v. 't Lat.
tenere, houden) is in 't vierstemmige gezang
d. tweede middelstem; zij ligt dieper dan d.
alt, doch haar omvang most nog boven d.
melodie v. d. bas gaan. In een vierstemmig
gezang alleen voor mannenstemmen vormt zij
als eerste stem d. hoofdmelodie en als tweede
d. hoogere middelstem. d. Tenor is eigen a.
d. man v. rijpen leeftUd; zijn gewone omvang
is v. d in 't kl. oct. tot eensgestreepte f of g;
doch voor solotenoren wordt meer omvang
vereischt en wel v. c kl. octaaf tot a of b
eensgestr. d. Sleutel voor d. tenor is d.
0.-sleutel.
Tenos (Nieuw-Grieksch Tinos), een 204 KM 2.
groot eiland in Griekenland, tot d. Cycladen
behoorende, met ongeveer 11 000 inw. 't Is
bergachtig en vrij vruchtbaar en men wint er
marmer, serpentijn en asbest. d. Inw. zijn
grootendeels R.-Kath. en houden zich bezig
met steenhouwerU, zijde-, yes- en druiventeelt. — d. Hoofdstad, ook Tinos, is d. zetel
v. een R.-Kath. bisschop en heeft een haven
en 2400 inw. Ten N. ervan ligt d. veelbezochte bedevaartskerk Panagia Evangelistria.
Tenot (Euo,NE), een Fransch schruver, gab.
2 Mei 1839 to Larreule (Routes-Pyrenees); hij
was eerst leeraar a. verschill. lycea, wijdde
zich sedert 1864 a. d. journalistiek on werd
in 1865 een v. d. bekwaamste medewerkers
v. d. „Siècle". Nadat hij onder Gambetta v.
Sept. 1870 tot Febr. 1871 prefect v. 't departement Routes-Pyrenees was geweest, werd hij
gekozen tot lid v. d. nationale vergadering
en in 1876 tot lid v. d. Chambre des Deputes,
wat hij tot 1885 bleef; hij sloot zich aan bij
d. gematigde republikeinen. HU schreef „La
province en decembre 1851" (1866), „Paris on
docembre 1851" (1868), „La Frontiere" (1875),
„Les nouvelles defenses de la France" (le deal,
„Paris et ses fortifications", 1880, 2e deal, „La
Frontiere", 1882) en „Boulanger militaire"
(1887), waarin hij d. onbeduidendheid der
militaire verdiensten v. d. toenmaals gevierden
generaal blootlegde.
Tenotamie (Peesdoorsngding). d. Doorsnijding v. pezen, in zeldzamere gevallen v. spieten (Alyotomia) on v. peesvliezen (Aponeurotomia), heeft ten doel d. tegennatuurlUke plaatsing en worm v. eenig lichaamsdeel, door
samentrekking v. spieren veroorzaakt, door
middel v. onderhuidsche doorsnijding en doordoor verkregen verlenging, op to heffen.
Wat d. go,chiedenis v. daze kunstbewerking
betreft, vinden wij opgeteekend, dat Roger
Roonhuyzen in 1674 d. pees v. d. tepel-sleutelbeenspier (Mum sternocleido-mastoideus) doorsneed, om scheeven stand v. 't hoofd to genezen. Ztjn voorbeeld werd gevolgd door Meekren (1688), Blasius en Ten Hoof. Later sneden
Thilenius (1784), Sartorius (1806) on Michaelis
(1809) d. pees v. Achilles door ter genezing
v. klompvoet. In 1816 verrichtte De Guete 't
eerst d. onderhuidsche doorsnijding der pees
v. Achilles•, later ondernam Dupuytren d.
onderhuidsche doorsnijding v. d. pees v. d.
sternocleido-mastoideus b j scheeven hals.
Daar echter daze proefnemingen op zichzelf
bleven staan, men er nauwelUks acht op sloeg
en d. peesdoorsnijdingen, door hun voorgangers verricht (niet onderhuidsch), d. wond a.
d. nadeelige inwerking der lucht blootstellende,
hevige ontsteking, verettering en afstooting
der pezen veroorzaakten, valt licht to begrijpen, dat daze kunstbewerking in vergetelheid
geraakte.*Alleen d. veeartsen, op 't voorbeeld
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v. Lafosse, pasten haar vltjtig toe op paarden
in 't laatst • der 18e eeuw.
Aan Stromeljer komt d. eer toe d. tenotomie weer a. d. vergetelheid ontrukt en haar
een plaats aangewezen to hebben onder d.
heelkundige kunstbewerkingen, welke sedert
zijn tijd zeer dikwijls verricht en in vele gevallen met gunstig gevolg bekroond werden.
Tent. d. Tenten worden thans slechts bij
uitzondering in d. oorlog, daarentegen in
oefeningskampen zeor dikwijls tot huisvesting
der troepen gebezigd. d. Tenten v. d. nieuweren tijd zijn v. linnen vervaardigd, terwiji
d. Ouden zich veelal v. lederen tenten bedienden. Men kan in hoofdzaak d. thans gebruikelijke tenten in twee soorten, d. kegelvormige
en d. dakvormige, onderscheiden. 't Dak der
eersten wordt door d. kop v. een in 't midden
opgerichten tentpaal of staander gedragen,
dat der laatsten door een tentbalk, die met
zijn beide einden op twee loodrechte tentpalen rust. Elks tent moet v. een deurklep
voorzien zijn; 't onderste gedeelte v.'t linnen
op ',2 M. hoogte v. d. grond wordt niet
schuin gespannen, maar valt loodrecht af;
dit gedeelte wordt muur genoemd. Van 't
bovenste gedeelte v. d. muur gaan d. scheerlijnen uit, waardoor 't linnen v. d. tent gelijkmatig gespannen wordt; 't uiteinde dozer
lijnen wordt door piketpalen in d. grand bevestigd. In d. tenten der infanterie zijn meestal
een kapstok voor 't ophangen v. 't ledergoed
on een geweerschijf tot 't plaatsen der geweren
a. d. staander bevestigd; in die v. d. cavallerie is soms een inrichting voor 't ophangen
v. 't zadeltuig. Bijzondere soorten v. tenten
zijn die voor d. hoogere officieren, generaalsof hoofdofficierstenten, verder d. officierstenten, d. zestienmans- en d. achtmanstenten.
d. Tentes-abris, waarvan d. Franschen zich
bedienen, zijn een uitvinding v. d. maarschalk
Bugeaud en zljn ontstaan uit d. vroegere
karnpzakk en v. d. Fransche infanterie, welke
men in plaats v. aaneen to naaien v. knoopen
en knoopsgaten voorziet, zoodat zulk een zak
tot een vierkanten lap kan uitgespreid worden.
d. Manschappen knoopen nu daze lappen. a.
elk. en steunen die met piketpalen v. 1,5 M.
lengte, waardoor zij in een oogenblik een
schuiltent hebben opgericht.
Tentoonstellingen hebben haar ontstaan to danken a. d. wensch on d. behoefte
d. producten v. kunst on nUverheid onder d.
oogen v. 't publiek to brengen. Op kleinere
schaal werden zij reeds zeer vroeg gehouden;
in onzen tijd echter zijn zU voor 't eerst op
groote schaal, ja v.reusachtige uitgebreidheid
on afmetingen in toepassing gebracht. Men
heeft tentoonstellingen v. schilderijen, v.
nijverheidsproducten, v. bloemen, v. ooft, v.
vee- en pluimgedierte, v. voedingsmiddelen,
v. land- en tuinbouwgereedschappen, v. vischtuigen en v. nog veal meer. Sommige bepalen
zich tot een enkele landstreek of tot een
enkelen staat (bijv. d. Nederl. tentoonstelling,
in 1879 to Arnhem gehouden); andere laten
ook d. voortbrengselen v. vreemde landen
toe, ja noodigen d. industrieelen v. alle landen
der aarde tot mededInging uit. Daze laatste
dragon d. naam wereldtentoonstellingen on zijn
inzonderheid a. d. laatste helft der 19e eeuw
eigen. d. Eerste wereldtontoonstelling word
gehouden to London in 1851, d. tweede to
New-York in 1853, d. derde to Par( in 1855,
d. vierde wederom to London in 1862, d. vijfde
to Weenen in 1873, d. volgende to Philadelphia
in 1876, to Parijs in 1878 (op 't Champ de
Mars en alle andere in grootte overtreffende).
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te Sydney in 1879, to Amsterdam in 1883
(daze droeg moor uitsluitend 't karakter v.
een internationaal-koloniale-tentoonstelling),
to Antwerpen in 1885, to Parijs in 1889 on to
Antwerpen in 1894.
Tentyra of Tentyris, een stad in 't oude
Egypte, een dagreis t. N. v. Thebe a. d. Nij1
gelegen; zij was een der voorn. plaatsen,
waar d. godin Hathor (Aphrodite) vereerd
werd, en bezat een prachtigen tempel, die
door Ptolemaeus XIII werd gebouwd en door
d. Romeinsche overheerschers v. 't land vergroot en verfraaid werd; hij is nog vrtj goed
bewaard. Diet ver v. d. bouwvallen v.'t oude
Tentyra ligt 't dorp Denderah. (Zie dat art.).
Teocalli, Zie Rouwinatst (blz. 246 kol. 2
v. dl 2).
Teos, een Grieksche kolonie a. d. kust Y.
Ionia, ten Z.-W. v. Smyrna, was een bloeiende
stad, die ook zelf weer volkplantingen
stichtte, totdat d. inwoners, 't juk der Perzische satrapen moede geworden, voor 't
grootste gedeelte n. Abdera, in Thracie, vertrokken. Evenwel bleef Teos later nog een
niet onaanzienlijke stad, wat door 't aantal
harer munten uit d. tijd der Romeinen voldoende bewezen wordt. Alen trof er eenige
tempels aan, waaronder d. beroemdste die v.
Bacchus was. Teos was d. geboorteplaats v.
Anacreon. Uit d. overblijfselen harer gebouwen
is 't naburige Sedjisjik opgetrokken.
Tepekermen, een berg in d. nabijheid
v. Baktsjesarai op 't schiereil. d. Krim; op
zijn kegelvormigen top draagt hij d. overblijfselen v. oude bouwwerken en a. d. noordelijke helling worden verscheidene holm aangetroffen, waarin men vele beenderen heeft
gevonden, terwtjl eon andere d. overblijfselen
eener kerk bevat.
Tephilim (met mann. uitgang) zijn bij d.
Joden gebruikelijke gebedenriernen; tephiloth
(met vr. uitgang) is een verzanaeling gebeden
voor alle dagen v. 't jaar; zij zijn door d. zoogenoemde groote synagoge vervaardigd. Tephilim hadderech is d. titel v. een gebedenboek
voor reizigers.
Tepir, een stad in d. Mexicaanschen staat
Jalisco, in een vruchtbaar dal gelegen; zij
telt 25 000 inw., die d. bergwerken in d. nabijheid her stad ontginnen.
Tepl, een rechter zijrivier v. d. Eger in
't N.-W. v. Bohemen; zij ontspringt t. 0.
v. Marienbad in 't Teplergebergte, dat een
hoogte v. 800 M. bereikt, stroomt door een
zeer schoon dal, dat echter dikwijls v. overstroomingen to lijden heeft, on mondt even
boven Karlsbad in d. Eger uit.
Teplitz is d. naam v. twee badplaatsen in
Oostenrijk-Hongarije. — 't Eene Teplitz, ook
Toplitz, ligt in 't N.-0. v. Bohemen, 230 M.
boven d. zee in een vlakte tuss.'t Ertsgebergte
en 't Boheemsche rniddengebergte, a. d. Biela
en a. d. spoorwegen Aussig-Teplitz en DuxBodenbach; 't telt 17 527 inw. (1890) en heeft
een gerechtshof, een prachtig slot v. d. vorst
Clary, een schoone Katholieke kerk, een
Evangelische kerk, een synagoge, een gymnasium, een handelsschool, een filiaal v. d.
Oostenrijksch-Hongaarsche bank, drie hospitalen en een schuuwburg. Zijn beroemdheid
heeft Teplitz to danken a. d. heete bronnen,
die 't tot een der 't meest bezochte badplaatsen
gemaakt hebben. d. Temperatuur der bronnen v. Teplitz en v. 't nabijgelegen dorp
Schonau, wisselt of tuss. 27,5 en 48° C. 't Zijn
alkalizouten bevattende wateren, die weinig
vaste bestanddeelen bevatten, vooral soda;
zij worden aanbevolen voor personen, die
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o. a. a. rheumatiek, jicht, verlammingen of
zwakke zenu wen lijden. 11 Febr.1879gaf plotsoling d. hoofdbron geen water meer. Door 't
uitgraven v. 't porfier in d. D011ingerschacht
bij Dux was daar ter plaatse een dieper gelegen afvoerkanaal ontstaan, dat d. bronnen
v. Teplitz en SchOnau met geheelen ondergang bedreigde. Eindelijk gelukte 't in Jan.
1882 d. toevoer weder tot stand to brengen,
waardoor Teplitz ontslagen werd v. alle zorg
voor zijn toekomst als badplaats. In 1887 werd
't door 7351 badgasten en 19224 reizigers
bezocht. d. Belangrijke bruinkoollagen in d.
omstreken hebben Teplitz ook tot een niet
onaanzienlijke fabrieks- en handelsstad gemaakt. Zie Friedenthal „Der Kurort TeplitzSchanau" (1886), Zallwich „Teplitz eine
Deutsch-BOhmische Stadtgeschichte" (188).—
't Andere Teplitz, ook Trentsjin-Teplitz geheeten, is een beroemde badplaats in 't Hongaarsche gespanschap Trentsjin, 8 KM. t. N.
der stad Trentsjin gelegen a. een spoorweg;
't heoft zwavelbronnen, met een temperatuur
v. 36" a 40. C., welke jaarlijks door omstr. 3000
badgasten bezocht worden, die bier genezing
zoeken tegen rheunaatiek en jicht. Zie Ventura „Der Kurort Trentsjin-Teplitz" (6e dr.
1888) en Nagel „Trentsjin-Teplitz" (2e dr.1884).
Ter-Aar, een gemeente in d. Nederl. prov.
Zuid-Holland, 2 , 2 uur t. O. v. Leiden, met
2200 inw.
Teramo, een Ital. prov. in d. Abruzzen,
omstr. 52 vk. mijlen groot met 281 inw.
(1891); zij grenst in 't O. a. d. Adriatische zee,
in 't N. a. d. prov. Ascoli Piceno, in 't W. a.
Aquila on in 't Z. a. Chieti, is goed besproeid
en brengt koren on wijn in overvloed op. d.
Prov. wordt verdeeld in d. distr. Teramo on
Penne. d. Hoofdstad, ook Teramo, in d. Oudheid
Interamna Lirinas, met 8634 inw., ligt a. d.
Tordino en a. d. spoorweg Giulanova-Teramo;
zij heeft een kathedraal, een bisschoppelijk college, overblijfselen v. oude baden, waterleidingen, tempels on een amphitheater. Men vervaardigt er o. a. aardewerk, leer, strooien
hoeden en meubels.
Ter Borch, ook ,Terburg (GERARD)03.311
Nederl. schilder, omstr. 1607 to Zwolle uit een
oud on aanzienlijk ge , lacht geb. Hij werd aanvankelijk door zijn vader, die eenigen tijd to
Rome had doorgebrachr, on later door Molijn
to Haarlem in d. kunst onderwezen. Zijn werk
vond al spoedig veel bijval en, om zich verder
to oefenen, begaf hij zich op rein n. Duitschland, Italie, Spanje, Frankrijk on Engeland.
Hij bewaarde evenwel zijn oorspronkeltjkheid en muntte vooral uit in 't schilderen v.
portretten en binnenhuizen. In 1647 beyond
hij zich to Munster, waar zich een aantal gevolmachtigden v. verschill. landen hadden
vereenigd naar aanleiding v. d. vredehandel.
Hij maakte v. onderscheidene hunner 't portret
en stelde hen ten slotte op een schilderij to
zamen voor, welke door Jonas Suiderhoef in
prent werd gebracht. TER BORCH wilde daze
schilderij, waarop 69 figuren voorkwamen,
niet onder d. f 6000 afstaan. Men vond haar
nog in zijn nalatenschap en Houbraken zag
haar in d. woning v. d. rentmeester TER BORCH
to Deventer. Prins Talleyrand kocht haar uit
d. 'verzarneling v. Van Leyden on later ging
zij in die der hertogin v. Berry over, waaruit
zij in 1837 voor 45 000 frs door graaf Dernidoff
werd aangekocht. Lord Hertford werd er in
1868 kooper v. voor f 30 000. Een kopie v. deze
beroemde schilderij bevindt zich in 't Rijksmuseum te Amsterdam, terwijl 't origineel zich
in d. „National Galery" to Londen bevindt.
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Van Munster begat TER BORCH zich, op aansporen v. d. Spaanschen gevolmachtigde Pigoranda, n. Madrid, waar hij door d. koning en
vele grooten met d. meeste onderscheiding
bejegend ward. d. Koning verhief hem in d.
ridderstand en schonk hem een gouden halsketen, een medaille, een kostbaren degen en
sporen. TER BORCH schilderde daar een aantal
portretten, vooral ook v. dames, bij wie hij
om zijn talent zoowel als om andere eigenschappen in zoo hooge gunst stond, dat 't d.
ijverzucht der heeren opwekte, die weldra
zeer gevaarltjk voor hem ward, waardoor hij
besloot Madrid to verlaten. Ook to Parijs en
to London, waar hij vervolgens vertoefde, ward
zijn work algemeen bewonderd en ruim betaald. ln 't laatst keerde hij naar zijn vaderland
terug; hij trad er in 't huwelijk en ward burgemeester v. Deventer, waar hij tot a. ziju dood,
8 Dec. 1681, voortging met schilderen.
TER BORCH behoorde ongetwijfeld tot d. baste
Nederl. genreschilders on muntte voornamelijk
uit door een groote natuurlijkheid on bevalligheid in 't uitdrukken v. verschill. stoffen, door
een fijn on zilverachtig koloriet en door eon
voortreffelijke working der luchtperspectief
in zijn schilderijen. HU koos zijn onderwerpen
meestal uit d. deftigen stand en behandelde
ze met buitengewone vaardigheid. Behalve d.
reeds genoemde kopie heeft men in 't museum
v. Amsterdam v. hem nog: „d. Vaderlijke
raadgeving", zijn eigen portret en een paar
kleinere stukken, terwij1 „d. Officier, die a.
eon dame een brief voorleest, hem door een
trompetter gebracht" zich in 't museum to
's-Gravenhage bevindt. Eenige v, zijn schoonste
werken echter bevinden zich in Engeland,
waar zij tot hooge prijzen (sours v. tien tot
twaalf duizend gulden) zijn aangekocht; voorts
in 't Louvre en in onderscheidene Duitsche
musea. — Behalve GERARD hebben ook zijn
zuster GEESJE TER BORCH, alsmede zijn beide
brooders mozzs en HERMAN goede teekeningen
geleverd.
Terceira (d. i. 't derde, nl. 't derde eiland,
dat ontdekt word), een ail. uit d. groep der
Azoren, die tot Portugal behooren; 't is 421
vk. KM. groot, telt 47 000 inw. en vormt 't
middelpunt v. d. geheele groep, daar d. gouverneur on d. bisschop bier hun verblijf houden. Terceira is vulkanisch, wordt vaak door
aardbevingen geteisterd en heeft steile kusten. d. Grond is er vruchtbaar en goed besproeid. d. Hoofdstad v. 't eiland is Angra.
Terceira (ANTONIO JOSE DE SOUZA, graaf
v. Villaflor, hertog VAN), een Portugeesch
maarschalk en staatsman, gab. in 1792 to Lissabon; htj verjoeg v. 1832—'34 d. aanhangers
v. Don Miguel en stierf als minister-president
26 Apr. 1860.
Terek (Armenisch Terch), een 480 KM.
lange, maar niet bevaarbare rivier v. d. Kaukasus, vooral door 't Russische gouvern. Stawropol stroomende. Zij ontstaat op d. noordel.
honing v. d. berg Kasbek (Kaukasus) uit verscheidene riviertjes on stroomt aanvankelijk
n. 't N.; bij Wladikawkas wendt zij zich n.
't N.-W., bij Jekaterinograd in een rechten
hook n. 't 0. Na bij Schelkozawodsk rechthoekig n. 't N.-0. gegaan to zijn, verdeelt zij
zich bij Kisljar in vele armen, die zich alle
in d. Kaspische Zee storten. d. Russen hebben
a. d. oevers der Terek een rij vestingen aangelegd, waarvan Wladikawkas 't belangrijkst
is; zij zijn bekend onder d. naam Tereksche
linie. Tusschen d. Terek en d. Koema ligt d.
zoogen. Tereksche steppe, een dorre streak met
zoutachtigen bodem, terwijl zich hier ook
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't landschap Terek uitstrekt (ter grootte v.
1107 vk. mijlen met 705 800 inw.).
Terentianus Maurus, eon Afrikaan v.
geboorte, landvoogd v. Syene, in Egypte,
leefde waarschijnlijk in 't laatst der 10 eeuw
na Chr. en schreef een LatUnsche spraakkunst
in verzen, getiteld : „De litteris, syllabis, pedibus et metris", eon work v. veel studio en
smaak. Dit gedicht ward 't eerst to Milaan
gedrukt in 1497. Een nieuwe uitgaaf was voor
d. pars bewerkt door Laur. Van Santen en
nagenoeg voltooid, toen d. dood hem overviel.
Prof. D. J. Van Lennep (zie dat art.) legde d.
laatste hand a. dozen arbeid en gaf 't gedicht
in 1825 uit.
Terentius (puBmus), met d. bijnaam AFER,
was een beroemd Romeinsch blijspeldichter,
in 185 voor Chr. gab. Van afkomst was hij een
Afrikaan en reeds als kind ward hij onder d.
Carthaagsthe krUgslieden in Numidiij ten verkoop aangeboden; door een Romeinsch raadsheer, Terentius Lucanus, ward hij gekocht;
daze nam hem met zich n. Rome en zorgde
voor zijn opvoeding. Toen hij zijn vrijheid
kreeg, nam hij volgens 't gebruik d. naam v.
zijn voormaligen hoer en weldoener aan. Kort
daarna vervaardigde hij eenige blijspelen; hij
verwierf daardoor vermogen en vrienden en
ward inzonderheid met d. jongen Scipio (d.
lateren verwoester v. Carthago en Numantia)
bekend, wiens vriendschap hem op zijn landgoed dikwijls een aangename uitspanning
verschafte. Later ondernam hij een reis n.
Griekenland, waarschijnlijk om nieuwe bouwstoffen voor 't tooneel to verzamelen; daarvan teruggekeerd, beladen met d. schatten v.
Menander e. a. Grieksche dichters, Teed hij
schipbreuk en kwam hij om 't leven. Van
zijn blijspelen is nog een zestal bewaard
gebleven: d. „Andria", d. „Heautontimoroumenos", d. „Eunuchus", d. „Hecyra", d.
„Phormio" on d. „Adelphi". Zij werden door
d. beschaafdste Romeinen zeer hoog geschat
en zijn ook voor ons v. groote waarde, ofschoon
TERENTIUS er meer in uitrnunt als een sierlijk
vertaler dan als dichter. d. Beste uitgaven
zijn v. Gronovius (I606), Bentley (1726), Westerhof (1826), Klotz (1840) on Umpfenbach (1870).
Tergouw, Zie Gouda.
Terheiden, eon gemeente in d. Nederl.
prov. Noord-Brabant, 1'i2 uur t.N.-W v. Breda,
met circa 3000 inw.
Tering (Phtisis). Onder dozen naam verstaat men d. aandoeningbn v. verschill. organen, die een chronisch verloop hebben, groote
vermagering en verzwakking v. d. Mors
veroorzaken, meestal met rijkelijke afscheidihgen gepaard gaan on koortsen ten gevolge
hebben, welke 't reeds stark verzwakte
lichaam to gronde. richten. Zij worden veroorzaakt door bacterift. In 't dagelUksch
leven verstaat men onder tering meestal
lQngtering.
Terlizzi, een stad in d. Ital. prov. Bari,
distr. Barletta, met oude ringmuren, een
kasteel, amandel- en wUnbouw en 21 000 inw.
Termen, Zie Terminus.
Termieten (Termitidae). d. Termieten, ook
witte mieren genoemd, behooren tot d. orde
der pseudoneuroptera en ondarscheiden zich
niet alleen door lichaamsbouw, maar ook door
hun gedaantewisseling. 't ZUn dieren, die voornamelijk in d. tropische gewesten to huis behooren en daar tot d. grootste plagen behooren
om d. verwoestingen, die zij aanrichten. ZUn
zij eenmaal in een wooing binnengedrongen,
dan hollen zij inwendig 't houtwerk zoodanig
uit, dat alleen een dun buitenkantje over-
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blijft en een zoo doorvreten huis bij d. minsten
windstoot ineenstort. Bovendien vernielen zij
alle eetwaren en vele andere stoflen (lirmen,
katoen, papier en leder). Doch niet al le soorten
leven in d. nabijheid der menschen; vele
bouwen verbazend groote nesten in d. bosschen
en zelfs in dorre, opene zandvlakten.
Deze zeer gezellige insecten leven in
kolonien. In die kolonie ontmoet men vierderlei soort individu's, nl. wijfjes of koninginnen, mannetjes, soldaten en arbeiders. d. Beide
eersten zijn in geheel ontwikkelden toestand
v. vleugels voorzien, d. laatsten nimmer.
d. Gewone mieren ontstaan uit pootlooze
larven; bij d. termieten evenwel zijn alle
maskers v. zes pooten voorzien. d. Arbeiders
en soldaten zijn blind, d. laatsten onderscheiden zich door bijzonder groote koppen
met geweldige kaken.
Wanneer d. mannetjes en wijfjes d. laatste
vervelling ondergaan hebben en daardoor
gevleugelde dieren zijn geworden, verlaten
zij gezamenlijk 't nest en zwermen zij bij
myriaden in d. lucht. Dan staan zij a. d. vervolgingen hunner vijanden bloot; vogels,
hagedissen, slangen, insectenetende zoogdieren verslinden hen bij duizenden.
Is d. paring der termieten geschied, dan vallen
zij weer op d. grond en bijten zij elk. d. vleugels
af. Termieten-arbeiders wachten hen op, voe
ren een koningin en een koning met zich mee
en beginners terstond een woning v. klei te
bouwen, waarin beiden (of alleen 't wijfje)
worden opgesloten in een cel, die ongeveeer
d. gedaante heeft v. een bakkersoven. Deze
cel heeft slechts kleine openingen, groot
genoeg om d. arbeiders door te laten, die d.
koningin voederen moeten en haar d. eieren
ontnemen, die zij voortdurend legt. Haar
achterlijf wordt zoodanig nitgezet door 't zwellen der eieren. dat 't schier 2000 maal weer
inhoud heeft dan kop en borststuk en wel
5 cM. lang wordt. d. Eieren worden in afzonderltike gangen of cellen gebracht en d. daaruit
voortkomende larven een tijd lang door d.
arbeiders verzorgd en gevoed. Deze kweekerijen zijn niet v. klei, maar v. fijn gekauwd
Bout opgetrokken.
d. Termieten-nesten verschillen in vorm en
grootte naar d. soort, die 't nest bewoont.
Sommige soorten bepalen zich tot 't vervaardigen v. bolvormige nesten tegen boomtakken, enkele malen zelfs binnen menschelijke
woningen tegen 't dak aan. Andere daarentegen, en tot deze behooren eenige in zuidelijk
Azle, Zuid-Amerika en Afrika levende soorten
(Termes bellicosus, fatalis, 'mordax), bouwen op
en in d. grond. d. Door haar uit klei opgerichte
gebouwen hebben echter nog verschill. gedaanten. Zoo zijn er, die uit een kolom bestaan,
v. boven met een kegelvormig dak gedekt,
zoodat zij op paddestoelen gelijken; andere
hebben d. meer eenvoudigen vorm v. een
bolsegment, nog andere vertoonen zich als
spits toeloopende heuvels met een grooter of
kleiner getal torentjes op d. zijden. Eenige
dezer gebouwen zijn verbazend groot; 't is
geenszins een zeldzaamheid er aan te treffen
v. 5 a 7 M. hoogte.
Terznijn. Dit woord is afkomstig v. 't
Latijnsche Terminus (zie aldaar). d. Romeinen
verstonden daaronder 't einde v. juridieke
handelingen. Reeds in d. wetgeving der ,Twaalf
tafelen" is 't begrip termtjnen merkbaar. In
't nieuwere recht is 't woord seer gebruikelijk
en geeft in 't algemeen een tijdsbepaling
te kennen, die voor zekere rechtshandelingen
moet worden in acht genomen. Vandaar dat
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bij verbintenissen met tijdsbepaling 't verloop
v. d. bepaalden tijd alleen volduende is, om
in verzuim te zijn. 't Wetboek v. Burgerlijke
Rechtsvordering geeft d. termijnen aan, die
bij 't doen v. exploiten en dagvaardingen behooren te worden in acht genomen.
Termini-Imerese of Termini, een stad
in d. Ital. prov. Palermo (Sicilie), a. d. noordkust v. dit eil., heerlijk gelegen a. d. uitmonding v. d. San Lionardo in d. Tyrrheensche Zee.
Men heeft er een in renaissancest01 gebouwde
kathedraal uit d. 16e eeuw, d. keik
Catharina met fresco's uit d. 15e eeuw, een
lyceum, een gymnasium, vele inrichtingen v.
weldadigheid, een museum met Grieksche en
Romeinsehe oudheden, een haven, veelbezochte
baden met ijzerhoudende en zwavelbronnen
v. 41-44° C. en 23 000 inw., die levendigen
handel drijven in graan, olie enz ; voorts
tonijn- en sardellenvangst. Van d. oude Romeinsche stad Thermae Himerenses zijn nog overblijfselen v. een amphitheater en andere gegebouwen voorhanden.
Terminologie (v. 't Lat. terminus, kunstuitdrukking, en 't Grieksch logos, rede, leer)
noemt men d. leer der kunstwoorden, hun oorsprong, beteekenis enz. Ook wordt ermee
aangeduid 't geheel der kunstbenamingen
(termini technici), welke bij een wetenschap,
kunst of bedrijf in gebruik zijn.
Terminus was een godheid der Romeinen,
d. beschermer der grenzen, wiens vereering
door Numa Pompilius werd ingevoerd, toen
hij d. akkers der burgers afzonderde en door
grenssteenen v. elk. scheidde. Hij werd soms
door een houten paal, met een mannelijk
aangezicht en een grooten baard, zonder
schouders, armen of voeten, soms ook door
een vierkanten steen, waarop 't hoofd v. een
Pan of Sylvanus rust, voorgesteld. Bij d.
oude Romeinen waren deze beelden zeer
heilig en Numa verordende, bij een uitdrukkelijke wet, jaarlijksche feesten (Terminalia),
die ter eere v. deze godheid moesten gevierd
worden. Ook d. - mijlpalen of zekere op hooge
pilaren geplaatste beelden, waardoor d. mijlen
en wegen werden aangewezen, droegen oudtijds d. naam Termini; en vanhier, dat men nog
tegenwoordig in d. beeldhouwkunst beeldsullen (halve beelden, halve zuilen) Term,n
heet. waarvan 't bovenste gedeelte een menschelijke gedaante tot halverweg 't lijf vertoont, doch 't onderste in een vierkanten , naar
beneden smal toeloopenden pilaar eindigt;
men vindt ze wel in tuinen in plaats v. standbeelden.
Termonde, een Belgieche stad. Zie Den-
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Termunten, een ge.meente in d. Nederl.
prov. Groningen, ruim 2 uur t. Z.-0. v. Dellzijl, nabij d. inham v. d. Dollart, met circa
3000 inw. Er behooren toe d. dorpen Terrnunten, Woldendorp, Borgsweer en Wagenborgen,
benevens d. gehuchtenTermunterztjl en Reide.
Ternate, d. naam v. een Nederl. residentie
in Oost-Indie, gevormd door een gedeelte v.
Celebes, d. eil. Ternate, Tidore, Djilolo, Mak ian,
Bat,jan en Obi, d. Soeloe-eil., d. Bangaai-eil,. d.
Waigeoe- en Papoesche eil. en een gedeelte
v. Nieuw-Guinea, te zamen een oppervl. v.
4339,7 vk. mijlen beslaande, waarop een bevolking v. ongeveer 100 000 zielen huist. —
't Eil. Ternate, tot d. groep der Molukken behoorende, ligt op 0°47 13" N.-Br. en 127°22 21"
0.-L. v. Greenw., nabU d. westkust v. Halmaheira of Djilolo. 't Bestaat uit een vuurspuwenden berg (1580 M. hoog), wiens hellingen tot op een aanzienlijke hoogte bebouwd
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zijn; vaak wordt 't eiland door aardbevingen
geteisterd. d. Voorn. voortbrengselen uit 't
plantenrijk zijn specertjen, sago, kokosnoten
en bananen; d. wateren om 't eiland zijn rijk
a. visch. d. Inw. drtIven handel met d. bewoners der Soeloe-eilanden. Zikj staau onder
een Mohammedaanschen sultan, die echter
geheel afhankelijk v. d. Nederlanders is, zoodat doze zelfs over d. troonsopvolging beschikken; behalve over Ternate oefent d. sultan ook
't gezag uit over Moti, Makjan, 't Noorder- en.
't Zuiderschiereiland v. Halmaheira, d. Soeloeeilanden, d. Bangaai-archipel met d. onderhoorigheden op d. oostkust v. Celebes en eenige
kleinere eilanden. d. Sultan houdt zijn verblijf in d. hoofdstad Ternate of Maleia, frisch
en gezond gelegen a. d. zuidkust; v. d.reede
geniet men een schoon uitzicht op 't tegenoverliggende Halmaheira. d. Stad heeft een
R -Kath. en een Protestantsche kerk, 3 moskeeen en d. woning v. d. resident v. Ternate
en wordt beschermd door 't kasteel Oranje,
dat v. bolwerken voorzien en door grachten
omringd is; d. bezetting v. 't eiland wordt
Kier gehuisvest.
Terna,u2r (GUILLAUME LOUIS, baron), d.
grondlegger der Fransche industrie, word
8 Oct. 1763 to Sedan gob. Zijn vader was
een welgesteld koopman en leidde ook
zijn zoon voor d. handel op. Reeds op
15-jarigen leeftijd was d. jeugdige TERNAUX
in staat zelf als handelaar op to treden.
Bij 't vitbreken der Fransche omwenteling
verklaarde hij zich een voorstander daarvan
en nam hij er eon ijverig deel aan. In 1790
gaf hij een geschrift uit tegen d. invoer v. d.
assignati6n, getiteld: „Vues d'un patriote sur
les assignats". Later word hij in d. zaak v.
Lafayette betrokken en in 1793 gedwongen
naar 't buitenland te vluchten. Onder 't directoire keerde hij n. Frankrtjk terug en hij stelde
zich v. toen of d. verbetering v. 't fabriekswezen in zijn land ten doel. Zijn uitgebreide
ondernemingen beletten born evenwel niet zich
met d. politieke aangelegenheden bezig to
houden en zich a. 't openbare leven to wijden.
Vooral als lid der kamer v. koophandel en
nijverheid maakte hij zich naam. Niettegenstaande hij een bekend tegenstander was geweest V. 't levenslang consulaat on later ook v.
't keizerrijk, stond hij bij Napoleon in hooge
achting on ontving hij v. hem menig blijk v.
onderscheiding. d: Oorlogen v. 't keizerrijk
veroorzaakten hem belangrijke geldelijke verliezen. Hij moist zich evenwel staande to houden
en zelfs zijn uitgebreide etablissementen to
Napels, Cadix, Livorno, Genua on s. Petersburg
to doen bloeien. Na d. restauratie toonde hij
zich een vurig aanhanger v. d. Bourbons. Gedurende d. honderd dagen vond htj 't geraden
zijn vaderland to verlaten en week hij uit
n. Belgi6. Na d. tweede restauratie keerde
htj n. Frankrtjk terug, waar hij met open
armen ontvangen werd en in zaken, d.
industrie betreffende, herhaaldelijk door d.
regeering werd geraadpleegd. d. Jaren 1816—'18
getuigen v. zijn goad inzicht in al wat strekken
kon ter bevordering v. d. volkswelvaart. Van
1818 tot 1823 bad hij als afgevaardigde v. Partjs
zitting in d. Kamer. Ztjn zelfstandig karakter
echter had ten gevolge, dat hij, wegens
tegenwerking, die hij v. d. zijde der regeering
ondervond, niet herkozen werd. In 1827 echter
zag htj zich opnieuw als lid der kamer gekozen,
waar hij zich geheel 14 de oppositie aansloot.
Ttidens d. Juli-omwenteling in 1830 was hij
een der 221 onderteekenaars v. 't bekend adres.
Zijn ondernemingen hadden intusschen veel
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geleden; daarom besloot htj 't staatkundig
leven vaarwel to zeggen. Hij overl. 2 Apr. 1833,
d. naam nalatende v. veel zoowel voor d.
spinnerijen en lakenfabrieken als voor d. verbetering der werktuigen gedaan te hebben.
Terneuzen, ook Ter 1Veuzen en Neuzen,
een gemeente in d. Nederl. prov. Zeeland in
't voormalige Staats-Vlaanderen gelegen, 2 uur
t. N.- W. v. Axel, a. d. Wester-Schelde en 't
kanaal v. Neuzen, met 4600 inw.
Terni, een stad in d. Ital. prov. Perugia
(Umbria), in 't vruchtbare en lieflijke Neradal.
Zij is d. zetel v. eon bisschop, heeft een in
1653 gebouwde kathedraal, vele andere kerken
(waaronder die v. San Francesco uit d. 13e en
15e eeuw met een fraaien, Gothischen klokketoren) en 10 000 inw. — Terni is 't oude Interramna Umbrica, d. geboorteplaats v. d. Romeinschen geschiedschrijver Tacitus en heeft
nog vele ruinen v. oude Romeinsche gebouwen. Niet ver v. d. stad is d. vermaarde
waterval „Caduta delle marmore" of „Vellino" (zoo geheeten naar d. rivier v. laatstgenoemden naam); hij is d. fraaiste v. Itali6.
Terpander, een der oudste Grieksche
lierdichters, leefde 650 v. Chr. en muntte ook
in d. muziek uit. 't Weinige, dat v. hem overgebleven is, althans a. hem wordt toegeschreven, is door Schneidewin opgenomen in d.
3e afdeeling zijner „Delectus poesis Graecarum
elegiacae, iambicae, melicae" (1839).
Terpen is d. naam v. d. hoogten in Friesland en Groningen, welke aldaar vOdr d. indijkingen werden aangelegd tot wijkplaatsen
voor menschen on vee bij buitengewoon hooge
watervloeden. Ten tijde v. koning Radboud, in
d. 8e eeuw, zijn er vele nieuwe aangelegd on
d. bestaande vergroot. Na d. indijkingen werden
zij overbodig. Onderscheidene dorpen dragon
er nog d. naam naar, als Ureterp, Wijnjeterp,
Lekkerterp, Olterterp e. a. 't Woord schijnt
verwant met dorp, volgens sommigen ook
met turf.
Terpenen zijn koolwaterstoffen, die alle
CioHiG tot formula hebben. Zij worden verkregen uit verschill. pinus-, larix- en abiessoorten; door insnijding vloeit uit doze een
dik vocht, een oplossing v. hars in terpentijnolie. Bij d. destillatie met waterdamp gaat
d. olio over on blijft d. hars terug. Er bestaan
vele soorten v. terpentijnolie; door behandeling in d. koude met een weinig zwavelzuur
en gefractioneerde distillatie leveren zij cymol
(ook een koolwaterstof), terpeen en polymeren
daarvan. d. Meeste terpenen zijn vloeibaar,
sommige ook vast.
Terpeenharsen zijn mengsels v. verschill.
stoffen, onder welke terpenen en hun oxydatieproducten behooren. Ztjn zij dik vloeibaar,
dan heeten zij balsems. Tot Naar behooren
pfinhars, die, met terpentijnolie vermengd,
terpentijn oplevert, copaivabalsem, mekkabalsem en canadabalsem.
Terpentijn is d.

naam v. eon kleverig
vocht, dat na 't insnijden v. d. bast uit d.
stammen v. pljnboomen, dennen en andere
soorten v. 't geslacht pinus vloeit. 't Is een
meestal heldere, lichtgeel gekleurde vloeistof,
die een eigenaardigen reuk en bitteren smaak
bezit, a. d. lucht spoedig hard wordt, oplosbaar is in alcohol en aether en als een mengsel v. hars en terpentijnolie moat beschouwd
worden.
Men onderscheidt verschill. soorten v. terpentijn. d. Gewone terpentijn, die uit pinus sylvestris en pinus abies (mastboom en spar)
vooral in 't Thilringerwoud en Schwarzwald
verkregen wordt, geeft door distillatie met
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water terpentijnolie, die overgaat, en 13en
geelachtige massa, die achterbltjft en hars
is. Destilleert men d. terpentijn zonder water,
dan verkrijgt men een bruin product, 't colophonium, dat wegens 't gebruik, dat men
daarvan maakt, vioolhars genoemd wordt.
Deze stof is bros en doorschijnend, heeft veel
glans en geeft met niet to sterken alcohol
sylvinezuur (C. H. 02), dat fraai kristalliseert
en in water onoplosbaar
Wordt d. terpentijn onder bijvoeging v.
water omgesmobten en doorgezegen, dan verkrijgt men na d. stolling d. zoogenoemde witte
bars. Door herhaling v. deze be werking, waardoor d. hars hoe banger hoe bruiner v. kleur
wordt, verkrijgt men 't Bourgondisch pik, dat
d. schoenmakers op bekende wijze bezigen.
Andere soorten v. terpentijn zijn d. Straatsburger of Elzasser, die uit P. pectinata, d.
Fransche, die uit P. pinaster (zeepijn), d. Venetiaansche, die uit P. larix (lorkenboom), en
d. Hongaarsche, die uit P. pumilio gewonnen
wordt.
Men gebruikt d. terpentijn voor 't week
maken v. harsbevattende mengsels, met name
voor d. bereiding v. zegellak en lutum, in d.
geneeskunde en voor d. bereiding v. harszeepen.
Terpentijnolie is 't vluchtig bestanddeel v. d. terpentijn, dat daaruit door destillatie met water wordt afgezonderd. d. Met
waterdamp bezwangerde olie wordt gezuiverd
door nog eens te distilleeren over kalk en
chloorcalcium.
d. Aldus verkregen olie is helder en kleurloos, breekt 't licht stork, heeft een kenmerkenden reuk, een brandenden smaak en 't
soort. gew. 0,864 en kookt btj 160° C. In sterken
alcohol, aether en vette olien is d. terpentijnolie oplosbaar, in water bijna niet, maar toch
genoeg om daaraan haar reuk mee te deelen.
Zij zelf lost zwavel, phosphorus en caoutchouc
op. Merkwaardig is d. werking, die d. terpentijnolie en d. zuurstof der lucht op elk. uitoefenen. Terwijl d. olie d. zuurstof der lucht opslorpt en daardoor d. oxydeerende werking v.
waterstof-peroxyde verkrijgt, ondergaat zij zelf
een langzame oxydatie; zij wordt zuur onder
vorming v. een weinig hars en mierenzuur.
Leidt men chloorwaterstof door terpentijnolie, dan verbinden deze beide stoffen zich
tot een kristallijne stof, die men d. naam
kunstkatnfer gegeven heeft. Door destillatie
v. deze kamfer met kalk, verkrijgt men weer
terpentijnolie, maar met een gewijzigde eigenschap. Terwtjl namelijk d. gewone terpentijnolie al naar zijn oorsprong 't polarisatievlak
v. 't gepolariseerde licht links of rechts draait,
is deze terpentijnolie, die men camphileen genoemd heeft, zonder werking op 't gepolariseerd licht. Met 't water kan d. terpentijnolie vier verschill. verbindingen aangaan. d.
Terpentijnolie behoort tot d. koolwaterstollen,
d. i. tot d. verbindingen, welke alleen uit
koolstof en waterstof zijn opgebouwd.
Men gebruikt d. terpentijnolie voor d, bereiding v. vernissen, voor 't verdunnen v.
olieverven en voor 't branden in lampen.
Voor dit laatste gebruik moat men evenwel
d. terpentijnolie, die wegens haar groot gehalte a. kool onder gewone omstandigheden
een veel roet gevende vlam geeft, met d. viervoudige hoeveelheid wtjngeest vermengen of
men moat d. luchttrekking in d. lamp zeer
stark vermeerderen. d. Terpentijnolie wordt
ook in d. geneeskunde gebezigd; na inwendig
gebruik verlaat zij niet of weinig veranderd
,'t lichaam weer met d. urine.
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Terpsichore (v.
Grieksche terpein, vermaken, en choros, dans), een der negen muzen
en wel die der danskunst; haar schrtjft men
d. uitvinding dier kunst en v. d. koorzang toe.
Zij wordt gewoonlijk in een luchtig gewaad,
met bloemen bekranst, een tamboertjn (tympanum) in d. hand on in d. levendige houding
eener dansende vrouw afgebeeld.
Terpstra, d. naam v. verscheidene Ned.
geleerden on letterkundigen. Wij noemen
slechts: JACOBUS TERPSTRA, geb. in 1742 to
Franeker on overl. in 1603; achtereenvolgens
was hij advocaat a. 't hof v. Friesland, rector
der Latijnsche school to Harlingen en hoogl.
a. 't athenaeum to Deventer. — WILLEM TERPSTRA, noon v. d. vorige, overl. in 1839 als conrector v. 't Erasmiaansch gymnasium te Rotterdam; evenals zijn vader schreef hij verschill. werken over d. classieke taal- on
letterkunde. — JACOBUS TERPSTRA, een kleinzoon v. eerstgenoenide, geb. in 1805 on overl.
in 1857 als rector v. 't gymnasium to Harderwijk; 't bekendst is v. hem zijn woordenboek
voor d. Latijnsche taal.
Terra, 't Lat. woord voor aarde. Sit ei
terra levis, Zij hem d. aarde licht of Zacht
ruste zijne asch: — Terra cotta (v. 't Ital.
cotta, Lat. cotta, gekookt), gebrande aarde,
pottenbakkersklei, waaruit schoone vazen enz.
vervaardigd worden. — Terra firma, vasteland;
inzonderheid dat v. Midden-Amerika, grenzende a. d. Golf v. Mexico on d. Caraibische Zee.
Terracing, een stad in 't distr. Velletri
v. d. Ital. prov. Rome, a. d. golf v. dien naam
gelegen, die door d. Tyrheensche Zee gevormd
wordt. Zij ligt t. Z. v. d. Ponttjnsche moerassen, a. d. straatweg v. Rome n. Napels, is d.
zetel v. een bisschop, heeft een kathedraal
(op d. plaats, waar vroeger een tempel stond,
a. Jupiter Anxurus gewijd), mines v. een
paleis v. koning Theoderik d. Grooten, Romeinsche oudheden, een haven en bijna 10 000
inw. In d. Oudheid was Terracina een Volscische stad a. d. Via Appia; zij heette toen
Anxur.
is d. gemeenschappeltIke
Terra cotta
benaming voor een veel omvattende soort v.
overblijfselen, uit klei on leem vervaardigd
on niet verglaasd of slechts v. een niet tegen
't your bestand glazuur voorzien. Reeds in d.
mythologische kunstgeschiedenis der Grieken
worden Dibutades, Rhecus on Hyperbius
geroemd als meesters in 't bewerken v. aarde,
zonder dat 't bltjkt, of die werken gebakken
dan web slechts in d. zon gedroogd werden.
Homerus spreekt v. aarden schotels. Waar
d. grondstof in ruime mate on gemakkelijk
to verkrijgen was, is 't pottenbakkershandwerk reeds vroeg gedreven on d. smaak der
Grieken begon al spoedig die aarden voorwerpen v. ornamenten to voorzien of hun
door d. toevoeging v. gekleurde stoffen, meer
bepaald v. een roodachtige aarde, een zekere
bevalligheid to geven. Deze beginselen der
plastiek heeft men vooral leeren kennen door
nieuwere ontdekkingen in d. oudste steden
v. Etruria. Men vond daar reliefs op vaatwerk
en figuren, die tot d. incunabelen der kunst
behooren. Men ziet daaruit, dat 't aanbrengen
v. kleuren reeds een stap voorwaarts was,
daar d. oudste aardewerken, met reliefs versierd, v. een kleur zijn. Toscane on Rome
schonken 't aanzijn a. een menigte beeldwerken en reliefs in gebakken aarde. Deze
kunstwerken, niet zeer groot v. omvang,
ofschoon d. Etruriers geheele friezen on gevelstukken in terra cotta hebben gekend, leveren
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ons 't bewtjs v. d. bekwaamheid der officinae
figulinae, die in Rome en AMR) verspreid
waren. Door graaf Caylus werden voor 't eerst
d. overblijtselen, uit terra cotta vervaardigd,
in Italie verzameld; Chr. Townley bracht een
verzameling bijeen, die later in 't Britsch
museum geplaatst werd. Nauwkeurige onderzoekingen hebben in d. vaatwerken een groote
verscheidenheid in 't gebruik der grondstof
doen ontdekken, welke voor d. techniek v.
groot belang is. Men onderscheidt stukken,
die enkel in d. lucht gedroogd, andere, die
eenvoudig gebakken zijn, nog andere, die gebakken en daarna beschilderd zijn, geverniste
werken met ingebrande kleuren, een gemengde
soort, bij welke d. kleuren deels ingebrand,
deels alleen geschilderd zijn, en eindelijk, d.
kostbaarste soort, werken, die rijk verguld
zijn. In al die soorten heerscht wederom d.
grootste verscheidenheid in d. fijnheid der
grondstof. Voel v. 'tgeen tot ons gekomen is,
Iran slechts Of een model Of een afgietsel zijn.
Eerst in lateren tijd heeft men hoogere waarde
toegekend a. d. oude Germaansche werken
v. deze soort. Men heeft in deze een oorspronkelijk architectonisch begrip, zel fstandige
ornamentatie en een vrtj groote mate v. technische vaardigheid herkend. Sedert d. 16e
eeuw werd weer veel in terra cotta gewerkt.
Bernard de Palissy was toen voor vazen,
schotels en figuren v. die stof beroemd; in
Italie werden geheele busten uit aarde gebakken en v. Michel Angelo is een geheele
reeks schetsen in gebakken aarde voor zijn
meesterstukken bewaard gebleven. In d. 17e
en in d. 18e eeuw veronachtzaamd, werd d.
terra cotta in onzen tijd weer veelvuldig voor
vazen en ander werk gebezigd. Te Parijs en
te Sevres wordt 't in d. kunstenaars-ateliers
bewerkt en vooral ook is deze grondstof geschikt voor architectonische versierselen, die
op deze wijze goedkoop en ook voor landen,
die arm zijn a. houwbaren steen, verkrijgbaar
werden. Wel is waar zijn d. ornamenten,
welke in zink gegoten worden, nog goedkoo per,
maar d. terra cotta is ongetwijfeld veel meer
geschikt voor een artistieke bewerking en
meer in harmonie met d. steen der gebouwen.
Terra di Lavoro (d. i. Bouwland) is d.
oude naam voor d. Ital. prov. Caserta, gelegen
tuss. d. provincies Aquila, Campobassa, Beneventum, Avellino, Salerno, Napels, Rome en
d. Tyrheensche Zee; ztj is in 't W. bergachtig
en in 't Z. viak en wordt besproeid door d. Volturno en d. Garigliano. Op een oppervl. v. 98
vk. mijlen bevat zij 779 882 inw. (1890). d.
Hoofdstad is Caserta of Caserta-nuova (zie
dat art.).
Terranova, ook Terranova di Sicilia, een
stad in d. Ital. prov. Caltanisetta, op Sicilie,
gelegen a. d. Middellandsche Zee; zij heeft
verscheidene kerken, een gymnasium, een
haven en 16 440 inw., die v. handel en vischvangst 'even; ook wordt er veel zwavel
uitgevoerd. d. Stad werd door keizer Frederik II in d. nabUheid v. 't oude Gela gebouwd.
Terra Santa of Heilig Land noemt men
d. plaatsen in Palestina, waar Jezus volgens
't Bilbelsche verhaal is geboren en opgevoed,
waar hij heeft gewerkt en gepredikt, gestorven, opgestaan en ten hemel gevaren is. Ook
verstaat men er onder d. heillgdommen der
Christelijke kerk in en om Jerusalem, Nazareth on Bethlehem, waaronder d. kerk v. 't
Heilige graf in Jerusalem d. eerste plaats
bekleedt, en verder een 17-tal R.-Bath. kloosters, gelegen in Palestina, in S vri8, op Cyprus,
in Egypte, te Smyrna en te Constantinopel, die
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in 't bezit zijn v. d. orde der Franciscanen.
Zij hebben een eigen bestuurder, die om d.
zes jaar verkozen wordt, zijn verbltjf houdt
in 't s. Salvatorklooster te Jerusalem en d.
titel „pater custos v. 't Heilige grat" of „pater
reverendissimus" draagt. Hij wordt in zijn
ambt ter zijde gestaan door een commissie,
„il sago discretorio", waarin ook d. vicaris
v. d. pater custos en d. penningmeester of
„pater procurator" zitting hebben. Volgens
een overoud gebruik is d. laatste steeds een
Spanjaard, d. vicaris een Franschman en d.
pater custos een Italiaan. d. Rechten der
Terra Santa op d. heiligdommen, in 't bezit
der Grieken en Armeni8rs, gaven in 1851
en '52 aanleiding tot een strijd om d. Heilige plaatsen, die later d. Krimoorlog ten
gevolge had.
Terre Haute, d. hoofdstad v. 't graafs.
Vigo in d. Amerikaanschen staat Indiana, a.
d. bevaarbaren Wabash ; zij heeft een gerechtshof, verscheidene kerken, een k weekschool voor onderwijzers, veel fabrieken en
ruim 30 000 inw.
Terrein noemt men veelal d. toestand
en 't voorkomen v. d. oppervlakte der aarde
met betrekking tot 't militair gebruik. 't Karakter v. 't terrein wordt hoofdzakeltjk bepaald
door d. verdeeling v. hoog en laag, d. betrekkelijke hoogten en laagten, welke men vindt,
d. volstrekte gemiddelde hoogte der landstreek boven d. zeespiegel en d. aanbouw.
Elk terrein kan uit een militair oogpunt op
drie verschill. wijzen beschouwd worden, nl.
ten opzichte v. d. beweging der troepen, v.
't gevecht en v. 't onderhoud. Mon noemt een
terrein open, als 't 't uitzicht niet belemmert;
bedekt, als 't door bebouwing v. allerlei aard,
gebouwen en bewoonde plaatsen, tuinen, heggen, bosschen enz. 't uitzicht beperkt; doorsneden, als grachten, slooten, heggen, enz. d.
vrtje beweging belemmeren. Men spreekt
daarenboven v. bebouted do onbebouwd terrein
en naarmate v. 't algemeene karakter der
landstreek of v. enkele terreinvoorwerpen v.
bergachtig, laag, moerassig, golvend of heuvelachtig terrein. Men kan d. gesteldheid en d.
eigenschappen v. 't terrein leeren kennen door
verkenning en opneming; d. uitkomst daarvan
wordt voorgesteld door d. terreinteekening en,
als die niet voldoende is, door d. terreinbeschrtjving: Door teekening en beschrijving
heeft men dus een zeker middel, om zonder
't terrein zelf to zien daarvan een juist denkbeeld te verkrijgen. 't Doelmatige gebruik v.
't terrein is dan gegrond op d. kennis daarvan,
zooals men die op een der genoemde wijzen
verkregen heeft, benevens op d. kennis der
oogmerken, die men in d. oorlog wil bereiken,
en v. d. middelen daartoe, d. i. d. vechtwijze,
d. bewegelijkheid, d. verpleging, d. wapensoorten in 't btjzonder en d. troepen in 't
algemeen. Terreinleer is d. wetenschap v.
't terrein, v. zijn gedaante, v. d. middelen om
ermee bekend te worden en v. d. wijze,
waarop men 't gebruiken moot.
Territoriaal stelsel heet in 't kerkrecht
d. verhouding v. d. souverein des lands tot
d. kerk, waarbtj hem 't oppergezag over kerkbestuur en kerkeltjke zaken wordt toegekend,
zoodat hij, wits niet tegen d. beginselen en
voorschriften v. 't Christendom handelende,
niet alleen d. aanstelling en 't ontslag heeft
v. godsdienstbedienaars, kerkbestuurders en
kerkeltike bedienden, maar ook 't oppergezag
in liturgie en leer. 't Gaat dus uit v. d. grondstelling cujus regio, ejus religio (gebie.: over
't land brengt gebied over d. godsdienst mee)
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en leidt gewoonlijk meer of minder direct naar
een zoogenoemd wereldlUk pausdom of caesareopapaat; toch heeft 't ook in d. Luthersche kerk v. Duitschland, als overdrijving v.
't episcopaalstelsel, vele verdedigers gevonden, met name in Pufendorf (,,De habitu
religionis ad vitam", 1687, waartegen Pfaff
zijn verhandeling „De originibus juris ecclesiastici veraque ejus indole", 1719, schreef).
Ook Hobbes been 't in zijn bekenden „Leviathan" bestreden.
(Lat.), d. i, gebied; in d.
Territorium
Middeleeuwen verstond men onder dezen
naam 't gebied v. een landsheer in tegenstelling v. 't rijksgebied. In d. Vereenigde Staten
v. N.-Amerika verstaat men onder territorium
(territory) een landstreek, die geen zelfstandige staat is, maar die door 't congres bestuurd
wordt, dat er een gouverneur en rechters
aanstelt. Zij zenden een afgevaardigde naar
't Congres, die echter geen stem heeft. Thans
zijn er nog teen territoria.
Terrorisme, een nieuw-Latijnsch woord,
afkomstig v. terror (schrik, angst), waarmede
men een staatkundig stelsel aanduidt, dat
met geweld zijn doel tracht te bereiken en
daarom d. gemoederen een prooi v. angst en
vrees doet worden. Zoodanige toestand, eigenIijk d. strijd tuss. d. regeering en d. geregeerden, is doorgaans een uitvloeisel v. machtsaanmatiging en schending der machthebbenden. Niet alleen d. staatkundige geschiedenis,
maar ook die der Christelijke kerk leveren
talrijke voorbeelden v. zulke tijdperken. Toen
bij d. Fransche omwenteling a. 't eind der
18e eeuw d. Jacobijnen door d. val der
Girondijnen d. oppermacht in d. nationale
eonventie in handen hadden gekregen, verklaarden zij zelfs v. d. tribune, dat 't schrikbewind tot redding der republiek was ingesteld.
't Tribunaal der revolutie, d. wetten tegen
d. verdachten, d. afkondiging v.'t krijgsrecht,
d. instelling v. d. volksvertegenwoordiging
en der cornmissien v. d. revolutionnaire legers
en tal v. bloedige strafwetten waren d. middelen, waardoor iedere tegenstand tegen 't
revolutionnair bestuur onderdrukt werd. Robespierre voerde dit stelsel, dat aanvankelijk
slechts d. vijanden der republiek gold, in zijn
uiterste gevolgen door, daar hij vriend en
vijand, republikein en koningsgezinde liet
ombrengen, ten einde d. gemoederen door
schrik en vrees tot zijn plannen te dwingen.
Met zijn val (9 Thermidor of 27 Juli 1794) nam
ook 't zoogen. Schrikbewind (Regime de la
Terreur) een einde.
Terschelling, een Nederl. eiland in d.
Noordzee, tuss. Vlieland en Ameland gelegen
en tot d. prov. Noord-Holland behoorende. 't Is
uur lang en gemiddeld 1 uur breed, terwijl d. grootte 10 785 HA. of bijna 2 vk. mijlen
neslaat en 't aantal inw. in 1892 bijna 3800
bedroeg. d. Noordzijde v. 't eil. is door een breede
.duinenrU tegen d. zee beschermd; a. d. zuidkant heeft men over eon aanzienlijke uitge.
strektheid zware dijken opgeworpen. 't Voorn.
dorp is West-Terschelling, met een haven en een
zeevaartkundige school; verder oorstwaarts
liggen d. dorpen Midsland en Hoorn. Landbouw,
veeteelt en visscherij zijn d. hoofdmiddelen v.
bestaan der bevolking. In d. 17e eeuw, toen er
d. handel bloeide, word 't oil. meer dan eons
door d. Engelschen geplunderd en in 1666 richtten zij er zelfs een vreeselijke verwoesting aan.
Tertiaire formatie noemt men in d.
taal der geologie gewoonlijk d. reeks gesteenten, welke boven 't krUt liggen on niet tot
't diluvium gerekend worden. Wegens d. ge-
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aardheid der gesteenten, alsmede om d. bewerktuigde overblijfselen uit d. vOOrwereld,
die erin voorkomen, maken zij een groote
on scherp gekenmerkte afdeeling v. d. schors
der aarde uit. Deze formatie is in groote on
wijd uitgestrekte massa's over d. geheele
aarde verbreid; zelfs 3 , v. d. oppervlakte der
Jura-formate is eruit samengesteld. d. Gesteenten, die zij bevat, zijn voornamelijk thon,
merge', kalksteen, zand, zandsteen en conglomeraten ; vaak ook bestaan zij uit veierlei
afwisselingen der lagen v. doze gesteenten en
hun verscheidenheden, hier en daar met ondergeschikte beddingen v. bruinkolen, ijzersteen,
gips of steenzout. Aan versteeningen of bewerk tuigde overblijfselen is zij d. rijkste formate
der aarde. Men vindt daarin d. overblijfselen
v. zoogdieren, vooral v. dikhuidigen, vleeschetenden en walvischachtigen, vogels, kruipende dieren (vooral uit d. orde der schildpadden), visschen, schaaldieren, insecten on
plantdieren (zoophyten). d. Overblijfselen v.
week- of schelpdieren maken er intusschen
't grootste deel v. uit en zijn in 't algenieen
goad bewaard en sommige, die in d. jongste
lagen dozer formatie voorkomen. welke onmiddellijk door 't diiuvium bedekt worden en
daarin als 't ware overgaan, hebben groote
overeenkomst met d. t hans nog levende. Meer
dan vier duizend versteende schelpdieren zijn
reeds bepaald. Ook versteende planten komen
daarin voor. Deze behooren grootendeels tot
d. thans niet meer op aarde groeiende soorten, hoewel d. verschillen tuss. d. versteende
on d. thans nog bestaande soorten dik werf
zeer goring zijn en d. eerste in 't algemeen
tot d. thans nog groeiende geslachten kunnen
herleid worden.
Naar gelang v. d. verhouding der uitgestorven tot d. levende soorten v. weekdieren,
heeft men in navolging v. d. Engelschen
geoloog Lyell doze formatie in d. volgende
vormingen onderverdeeld:
Eocene (v. d. Grieksche woorden ilcvy, morgenrood, en Xall'o;, nieuw), waarmee men d. oude
of onderste lagen v. d. tertiaire formatie aanduidt, als 't begin der tegenwoordige schepping, waarin d. uitgestorven soorten d. thans
levende ver overtreffen.
Miocene (v. Amos", minder, en zatv6;, nieuw),
waarmee men to kunnen geeft, dat slechts
weinige daarin voorkomende soorten met d.
tegenwoordige dierenwereld o vereenstemmen.
Terwijt in d.
Pliocene (v. i oGewv, meer, on xcetvo;, nieuw),
eon groot gedeelte der versteende soorten
met d. thans levende overeenstemt.
Pleistocene (v.
meest, on xcetv6;, nieuw),
waarin 't grootste gedeelte der versteende
soorten met die der hedendaagsche wergild
overeenstemt. Men kan over dit onderwerp
raadplegen: Lyell, ,Principles of Geology",
Herner, „Adress at the anniversary meeting
of the soc. of London", e. a. werken.
Tertiariers, d. i. laden v. d. derde orde,
is d. naam v. wereldlijke personen, die in
zekeren zin tot een geestelijke orde behooren,
hoewel zij in maatschappelijke betrekking blijven en in 't huwelijk mogen treden. Zij ontstonden in 1221 als een afdeeling v. d. orde
der Franciscanen, moesten zich houden a.
bepaalde voorschriften en droegen een afzonderlijk gewaad, d. mannen een grUzen rok en
d. nonnen een witten sluier. Keizer Karel IV
en koning Lodewijk IX v. Frankrijk behoorden er ook toe. Langzamerhand zijn zij in d
gewone kloosterorden opgenomen.
23
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Tertius, a, um, 't Lat. woord voor derde.

Tertius interveniens, een derde tusschenbeide
komeude, een scheidsman. — Tertia vice, ten
derde male. — Tertianus, tertiaan, een leerling
der derde klasse v. een gymnasium. — Tertie, 't
60e gedeelte v. een seconde tijds. — Tertium
non datur, een derde geval is or niet, heeft
niet plaats.
Terts (Duitsch Terz, Italiaansch Terza)
is in d. muziek d. interval v. d. eersten
of grondtoon tot d. derden, naar boven gerekend. d. Terts heet groot, als hij bestaat
uit twee voile trappen in d. toonladder,
bijv. v. c tot e; klein, als hij bestaat uit
anderhalven toon, bijv. v. c tot e mol. Stukken
in d. grooten terts worden gezegd in d. major,
die in d. kleinen terts in d. minor to staan.

Tertullianus

(QUIN ITS SEPTIM FLORENS),

een vermaard Latijnsch kerkvader, heiden v.
of komst on geboorte, oefende in zijn vaderstad
Carthago d. betrekking v. pleitbezorger uit.
Door d. standvastigheid der martelaars word
hij bewogen om 't Christendom to omhelzen,
185 na Chr., en weldra ward hij, tijdens d. vervolging onder keizer Servius, een Uverig verdediger v. d. Christeltjken godsdienst, vooral
door zijn „Apologeticus", waarin onder een
harde, vaak duistere taal een onmiskenbare
gloed v. vvelsprekendheid schittert. In zijn
later leven word hij een Uverig aanhanger
der ascese v. Montanus en hij overl. in 'tjaar
220, hoog bejaard. Behalve genoemd verdedigingsgeschrift, zijn hoofdwerk, heeft men v.
zijn hand o. a. „Adnotationes", eigenlijk een
uittreksel uit d. „Apologeticus", „De testimonio animae", eon uitbreiding v. een hoofdstuk uit, en „Adversus Judaeos", eon aanvulling v. 't hoofdwerk. Zie Neander, „Antignosticus, Geist des Tertullianus and Einleitung in
dessen Schriften" (1825).
Teruel, een Spaansche prow., die 't zuidelijk deel vormt v. 't koninkrijk Aragon. Zij
ligt grootendeels in 't Iberische bergstelsel
en telt op ruim 269 vk. mijlen 241 865 inw. 't
Westen is boschrijk, in 't Z. zijn vruchtbare
weiden. d. Bevolking houdt zich bezig met
schapenteelt; 't geb. levert tjzer- on kopererts,
verder zwavel, bruinkolen, aluin en minerale
wateren. Ook d. ztjdeteelt is v. belang. d.
Hoofdstad, Teruel, telt btjna 10000 inw.; zij ligt
op een steilen heuvel a. d. Guadalaviar, is ouderwets on ongelmatig gebouwd on door muren
omringd; ztj bezit een schoone Gothische
kathedraal, verscheidene kerken kloosters
en een aquaduct (Los Arcos) uit d. 17e eeuw,
bestaande uit twee rijen bogen boven elkaar.
d. Sta,d moet v. Celto-Iberischen oorsprong
zUn en vroeger Turdeto geheeten hebben.
Terug.kaatsing. Indien een lichtstraal
op 't opperviak v. eenig lichaam valt, wordt
een gedeelte daarvan zoodanig teruggekaatst,
dat d. teruggekaatste lichtstraal in 't vlak
ligt, gaande door d. invallenden lichtstraal
en d. normaal v. 't punt v. opvalling, terwijl
d. hoeken, welke d. invallende en d. teruggekaatste lichtstralen met die normaal maken,
a. elk. gelijk zijn. Deze hoeken heeten hook v.
inval en hoek v. terugkaatsing. Deze terugkaatsing wordt regelmatige terugkaatsing genoemd. Een gedeelte v. 't opvallend licht wordt
naar alle richtingen verspreid, 'tgeen duidelijk
daaruit blijkt, dat elk voorwerp, waarop licht
valt, in alle richtingen zichtbaar is. d. Hoeveelheid licht, die regelmatig wordt teruggekaatst, hangt v. verschill. omstandigheden
af, 0. a. v. d. hoeveelheid opvallend licht, v.
d. gladheid v. 't terugkaatsend oppervlak, v.
d. hook v. inval on v. d. aard der stof. Hoe
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gladder 't oppervlak is, des to meer licht
wordt er regelmatig teruggekaatst. Vat d.
hoek v. inval betrelt, bij glas, water en kwik
is d. hoeveelheid teruggekaatst licht des to
grooter, hoe grooter die hoek is, bij witte
stoffen daarentegen des to grooter, hoe kleiner
die hoek is, terwijl bij d. metalen, 't kwik
uitgezonderd, d. teruggekaatste lichthoeveelheid onder alle hoeken even groot schijnt to
zijn. Doorzichtige stoffen kaatsen meestal
minder licht terug dan ondoorzichtige.'t Verlies v. licht is zelfs onder d. gunstigste omstandigheden nog zeer groot; bij glazers spiegels
wordt slechts 0,52 a 0,65 v. 't opvallend
licht regelmatig teruggekaatst.
Elko regelmatige terugkaatsing door platte
vlakken geeft beelden (zie Spiegel). Alle lichtstralen namelijk, die uit een punt (A) komen,
worden zoodanig teruggekaatst, dat d. teruggekaatste stralen met d. normaal hoeken
maken, gelijk a. die der invallende stralen,
en snijden, verlengd zijnde, elk. dus weer in
een punt, dat dan 't virtueele beeld v. A. is.
Dit punt wordt gevonden, door uit A een
loodlijn op d. spiegel neer to laten en op
't verlengde v. daze een stuk af to passen,
gelijk a. d. afstand v. A tot d. spiegel. Heeft
men to doen met een voorwerp, dan handelt
men voor elk punt ervan op dezelfde wijze,
waardoor men d. ligging en grootte v. 't beeld
vindt. d. Beelden, door platte spiegels voortgebracht, zijn bij tegenoverstand gelijk a. d.
voorwerpen en vertoonen zich even ver achter
d. spiegels als d. voorwerpen er zich vOOr
bevinden. Dit volgt uit d. zoo even opgegeven
constructie.
Twee op elk. hellende spiegels geven een
reeks schijnbeeldon. Hierop steunt d. inrichting v. d. kaleidoskoop (zie Kaleidoskoop).
Indien lichtstralen, die v. een punt uitgaan,
op een klein gedeelte v. een hol-bolvormig
spiegeloppervlak vallen, snijden ze elk. door
terugkaatsing ten naastenbtj in den punt.
Zij A 't snijpunt der lichtstralen, voordat
zij teruggekaatst worden (fig. 1), en A B een
op d. spiegel vallende lichtstraal; dan wordt
daze volgens B C zoodanig teruggekaatst, dat,
M 't middelpunt v. 't boloppervlak zijnde,
L ABM = L M B C is; v. 't punt C kan d.
ligging op d. volgende wtjze bepaald worden. Men stelle AD = a, d. straal MB = r,
d. afstand CD v. 't punt C tot d. spiegel = f
en (daar B D slechts zeer klein is) AB =AD
en CB =C D, dan heeft men:
AB :CB=AM : CM of
a : f = a—r : r—f ,
ar
f =
waaruit volgt
2a_r

(I).

Deze waarde is geheel onafhankelijk v.
BD, dus v. d. ligging v. 't punt B, waarop d.
lichtstraal valt, mits dat punt niet ver v. D
verwi.jderd is; at d. teruggekaatste stralen
zullen dus d. middelltjn A M in 'tzelfde punt
C snijden en d. geheele lichtkegel, die v. A
op d. spiegel valt, wordt dus door terugkaatsing veranderd in een kegel, wiens top
in C ligt.
Is nu d. spiegel een groot gedeelte v.'t boloppervlak, dan is d. ligging v. 't punt C niet
meer onafhankeltjk v. d. ligging v. 't punt B;
d. stralen, die uit A op d. verschill. deelen
v. d. spiegel vallen, komen niet meer in een
punt C bijeen, maar in een zekere ruimte en
er vormt zich een onduidelijk beeld of in 't

geheel geen beeld.
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Hoe verder 't voorwerp v. d. spiegel verwijderd is, des te nader vormt zich 't beeld
bij d. spiegel; is 't voorwerp oneindig ver
verwijderd, dan vormt zich 't beeld juist in
't midden tuss. d. spiegel en zijn middelpunt
en dit punt noemt men 't brandpunt (zie
Brandpunt) v. d. spiegel. Stelt men in d. formule (I) a = co, dan krijgt men:

f=

r
—
2 a— r

r
-

2

r

2— —
a

, omdat = 0 is.
a
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Noemt men d. brandpuntsafstand
is dus
F = '2 r

F, dan
(II).

Wordt in (I) a grooter, dan blijkt uit

r
t = r

2— —
a
dat dan f kleiner wordt en omgekeerd.
Als 't snijpunt der stralen voer d. terug
kaatsing verder dan 't middelpunt v. d. spiegel

Fig. 1.
verwijderd is, ligt 't beeld tuss. d. spiegel en
't middelpunt; bevindt 't punt zich in 't middelpunt, dan vormt zich daar ook 't beeld;
nadert 't punt d. spiegel nog meer, dan komt
't beeld voorbij 't middelpunt; in 't brandpunt geplaatst, vormt 't lichtpunt geen beeld;
is eindeltjk 't punt tuss. d. spiegel en 't brandpunt gelegen, dan vormt zich een virtueel
beeld achter d. spiegel. Dit blijkt uit d. constructie en uit formule (I).
Wanneer d. op d. spiegel vallende lichtstralen convergeeren naar een punt, achter
d. spiegel gelegen, dan wordt 't beeld tuss.
d. spiegel en 't brandpunt gevormd. In d. for;
mule (I) wordt dan a negatief en heeft men dus
—a r

ar

f = - 2a—r = 2a - r'

d. Verhouding v. d. grootte v. 't beeld en
die v. 't voorwerp is gelijk a. d. verhouding
v. hun afstanden tot a. d. spiegel.
Zij AGB (fig. 2) 't voorwerp, M 't middelpunt v. d. spiegel en F 't brandpunt; dan
kan men 't beeld A'G'B' vinden door uit A
een straal A C evenwijdig a. d. as GD te
trekken; deze wordt volgens CF teruggekaatst
en een straal A E, door 't middelpunt gaande,
loopt terug volgens E M; 't snijpunt A' dier
stralen is dus 't beeld v. 't punt A. Op dezelfde
wijze is B' 't beeld v. 't punt B en dus A G' B'
't beeld v. A G B. Uit deze constructie volgt:
A'B' : AB= GM : G' 31' en, h d. grootte v.
't beeld en H die v. 't voorwerp stellende,
krijgt men
h : H = r—f : a—r, waaruit door (I)

h= —f =
a H

'tgeen minder is dan
ar
2a

2 a—r

-

H . . (III).

Uit d. formule (III) blijkt, dat 't beeld
kleiner of grooter is dan 't voorwerp, naar-

F.

Fig. 2.
mate r < of > 2a — r of r < of > a is. Is dus
't voorwerp verder dan 't middelpunt v. d.
spiegel verwijderd, dan geeft een holle spiegel
verkleinde beelden; is 't voorwerp dichter
dan 't middelpunt bij d. spiegel, dan geeft hij
vergroote beelden.
Een holle spiegel geeft omgekeerde beelden,
als 't voorwerp verder dan 't brandpunt v. d.

spiegel verwijderd is, en rechtopstaande, als
't voorwerp zich tuss. d. spiegel en 't brandpunt bevindt, 'tgeen uit d. constructie kan opgemaakt worden.
Voor bolle spiegels kan men d. plaats, d.
grootte en d. stand der beelden op een overeenkomstige wijze vinden. 't Middelpunt M v.
d. spiegel bevindt zich hier achter d. spiegel.
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In d. formula (I) wordt dan r negatief en men
krijgt awl
— ar
2a r

( P).

Hieruit kan men nu gemakkelijk afleiden,

dat bij een bollen Spiegel en positieve waarde
Tan a 't beeld altijd een virtueel beeld is, dat
des to verder v. d. spiegel verwijderd is, hoe

verder 't voorwerp v. d. spiegel ligt, dat 't beeld
altijd kleiner is dan 't voorwerp en dat 't altijd
rechtop staat. Wordt a negatief, dan kunnen
er reeele beelden ontstaan.
Over d. terugkaatsing v. 't geluid zie men
't art. Echo.
Terugloop en Terugstoot. d. Gassen,
die NJ d. verbranding der buskruitlading ontwikkeld worden, drukken n. alle richtingen;
zij brengen dus niet alleen 't projectiel in beweging, maar oefenen ook een drukking uit
op de wanden v. d. vuurmond. d. Drukking op
d. zijdelings gelegen wanden is naar al le zijden
even groot en kan dus geen beweging voortbrengen; mocht d. weerstand v. d. vuurmond
ontoereikend zijn, dan kan daze hem alleen
vaneen doen springers. d. Spanning v. 't buskruitgas in d. richting v. d. as der ziel daarentegen brengt a. d. eene zijde 't projectiel in
beweging en oefent a. d. andere zijde een
drukking op d. stootbodem uit, waardoor
drukkingen in d. steunpuntan en d. terugloop
worden voortgebracht. Door d. groote massa
v. d. vuurmond en d. affuit bewegen daze
zich veel langzamer dan d. kogel. d. Geheels uitwerking op 't stuk bestaat echter
voornamelijk in 't opwekken v. drukkingen
in d. steunpunten. Hoe meer d. terugloop door
wrijving of andere beletselen bele mmerd wordt,
des to grooter wordt d. working op d. steunpunten, dus op d. affuit on omgekeerd.
Daar d. verschill. krachten bijna nooit zullen
gericht zijn door d. zwaartepunten der massa's,
waarop zij werken, ontstaan hierdoor, alsmede
door d. veerkrachtige terugwerking der deelen,
d. verschijnselen v. bukken, lichten en opwippen
der affuit of der draagbare wapenen. 't Te zeer
belemmeren of geheel beletten v. d. terugloop
heeft een zeer nadeeligen invloed op d. all

en moat dus zooveel mogeltik vermeden worden, hoewel dit in sommige gevallen volstrekt
onmogelijk is. Een groote terugloop is in
zooverre nadeelig voor d. bediening v. d.
vuurmond, dat daze na elk schot weer vooruit
moat gebracht worden, bijv. in d. embrasure,
als hij daar achter vuurt, of in 't vrUe veld
in d. trontlijn der batterij; is men beperkt in
d. ruimte, zooals in kazematten, op dijken,
op straten, op smalle walgangen on op schepen,
dan - moet d. terugloop door bijzondere inrichtingen, stootbalken, broekingen, remmen, begrensd worden. Draagbare vuurwapens heb.
ben natuurlUkerwijs goon terugloop, maar een
terugstoot tegen d. schouder v. d. schutter;
doze terugstoot moat zoo klein mogelijk gemaakt worden, wat behalve door d. zwaarte
v. 't wapen en een daarmee overeenkomstige
lading ook nog kan geschieden door eon behoorlijke inrichting v. d. kolf on 't vast aansluiten tegen d. schouder.
Terug -tocht noemt men in 't militaire
elke beweging, waardoor een lager of een
troepenafdeeling zich v. d. vijand verwijdert
of ten minste tracht zich v. hem to verwUderen. d. Terugtochten kunnen tweeledig beschouwd worden. nl. als operation on als
,manoeuvres op 't slagveld, waarmede dan
t gevecht vereonden is. Een terugtocht v.
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't slagveld kan onder drie verschill. omstandigheden begonnen worden: 1°. d. Beide partijen
staan op 't slagveld tegenover elk. Er heeft
nog geen gevecht plaats gehad, maar d. eene
partij gevoelt zich veel zwakker dan d. andere
on wil daarom 't gevecht ontwOken. 2°. d.
Beide partijen zijn in een gevecht gewikkeld;
d. overwinning is echter nog geheel onbeslist,
maar d. eene partij gevoelt toch, dat zij een
nederlaag zal ondergaan; zij breekt 't gevecht derhalve of on begint d. terugtocht.
3°. Beide partijen hebben elk. bestreden, d.
eene heeft een nederlaag geleden on tracht
nu door d. terugtocht een geheele vernieling
to ontgaan.
d. Wijkende partij moot altijd gelijktijdig
twee doeleinden vervolgen; 't eerste is zich
v. d. vijand to verwijderen, terrein achterwaarts to winnen, zich to redden; 't tweede
maatregelen tegen d. vervolging des vijands
to nemen. Daze twee doeleinden zijn echter
met elk. in tegenspraak. Hoe meer d. strUdkrachten v. d. terugtrekkende partij in verhouding v. die der tegenpartij geleden hebben, des to ongunstiger zijn d. zaken voor
d. eerste gesteld. Een algemeene regal voor
elken terugtocht v. 't slagveld is, dat d. terugtrekkende v. alle omstandigheden partij trekt,
die d. vervolging voor d. vijand moeielijk
maken. Daartoe behooren o. a. d. nacht, waarin
hij moat trachten d. vervolger zoo veel mogelUk vooruit to komen; een terrein, dat hem
een gunstige gelegenheid aanbiedt om met
kleine troepenafdeelingen een groote overmacht in bed wang to houden; 't vormen eener
achterhoede, . die op alle geschikte punten,
vooral bij defiles, stalling neemt, om d. vijand
op to houden, die tevens, zoodra er zich een
gunstige kans opdoet, tot 't offensieve overgaat on die uit hinderlagen d. overmoedigen
vervolger aanvalt en hem ertoe dwingt ziin
macht to ontwikkelen, waardoor hij veel tijd
verliest. terwijl d. achterhoede, zoodra d. aanval werkelUk zal beginnen, zich daaraan zoo
snei mogelijk onttrekt on een dadelUke vervolging onmogelUk maakt, door 't vernielen v.
bruggen en wegen, 't in brand steken v. dorpen
on bosschen enz. Gelukt 't d. hooldmacht
onder daze bescherming der achterhoede een
anderen weg to bereiken dan dien, waarop
d. vervolger haar vermoedt, dan zal daze veel
tijd verliezen om haar spoor weer to vinden
en zij meestal gored zijn. d. Doelmatige opstel-

ling v. d. legertros is een zaak v. 't grootste
gewicht, opdat hij bij eon terugtocht geen
moeielijkheden oplevert.
Een terugtocht door vtjandelijk land, wanneer d. bevolking zich niet alleen bij een
ltjdelkjken tegenstand bepaalt, maar zelfs handelend optreedt, is een der moeielijkste zaken.
Daarentegen wordt d. terugtocht door een bevriend land zeer gemakkelijk gemaakt.
Tot d. merkwaardige terugtochten behooren
d. terugtocht v. Moreau n. d. Rijn in d. veldtocht v. 1796, Massena's terugtocht v. Santarem n. Ciudad Rodrigo in 1811, d. terugtocht
v. Moskou in 1812, Napoleons terugtocht v.
Laon op Soissons in 1814 on Wellington's
terugtocht v. Quatre-Bras op Waterloo in 1815.

Terwen (JOHANNES LEONARDUS), een Nederl.
schrijver, gab. in 1813 to Dordrecht en overt.
in 1873 to Gouda, waar hij eerst hoofd eener
bUzondere school, later leeraar a. d. LatUnsche
school was, Hij schreef onder moor een

„Etymol. Handwoordenboek der Nederduitsche
taal" (1844) on „'t Koninkrijk der Nederlanden,
voorgesteld in eon reeks v. schilderachtigo

gezichten" (3 din, 1858—'62). Ook vertaalde
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hij met D. v. Hinloopen Labberton Schlosser's
Algemeene Geschiedenis (1855—'60).
een Nederl.
(A UGUSTINUS),
Terwesten
schilder, in 1649 te 's-Gravenhage geb. en aanvankelUk alleen d. teeken- en l boetseerkunst
beoefenende, alsmede 't drijven v. goud- en zilver. Later legde hij zich onder Wieling en
w. Doedijns op d. schilderkunst toe en begaf
hij zich na verloop v. vier jaar n. Venetia
en Rome, waar hij v. d. schldersbent d.
bijnaam SNIP ontving. Over Frankrijk en Engeland naar zijn vaderland teruggekeerd, beoefende hij er vooral 't historieele vak en beschilderde hij te 's-Gravenhage onderscheidene
zalen en plafonds met mythologische, bijbelache of historische voorstellingen. Hij reorganiseerde vervolgens d. hoogere teekenacademie en werd in 1690 door d. keurvorst v.
Brandenburg, later koning v. Pruisen, a. zijn
hof geroepen. Ook to Berlijn werden nu verschill. paleizen en zalen door hem met bovengemelde voorstellingen versierd, waarbij hij
een buitengewone technische vaardigheid ontwikkelde. In 1699 werd aldaar door hem. met
Sceluter, d. koninklijke academie v. sehoone
kunsten opgericht, waarvan hij bijna tot zijn
dood, in 1711, directeur is geweest. Hij was
een bekwaam kunstenaar en een man v. beschaafde manieren en bescheiden karakter.
Terwesten (ELIAS), broader v. bo yengenoemde, werd in 16.51 to 's-Gravenhage geb.
Door zijn brooder in d. kunst onderwezen,
begaf hij zich later n. Rome, waar hij uitmuntte in 't schilderen v. bloemen, vruchten,
vogels, dood wild enz., 'twelk hem d. btjnaam
Paradijsvogel deed verwerven. Volgens Decamps leidde hij eon zeer losbandig leven to
Rome en zou hij daar in 1724 in armoe gestorven zijn. Immerzeel echter verzekert, dat
hij evenals zijn broeder d. gunst en 't vertrouwen genoot v. d. keurvorst v. Brandenburg en in 1729 overleed.
Terwesten (MATEIEUS), brooder v. d. beide
bovengenoemden, werd in 1670 to 's-Gravenhage geb. en door zijn oudsten broeder, later
door W. Doedyns en D. Mijtens in d. kunst
onderwezen. Hij ook muntte spoedig uit in
't beschilderen v. zalen en plafonds. In 1696
begaf hij zich n. Berlijn, waar hij zijn broeder
behulpzaam was en zijn talent verder ontwikkelde. Vervolgens reisde hij n. Rome, waar
hij zijn broeder Elias in treurige omstandigheden zou gevonden hebben; hij schilderde
er enkele stukken, maar reisde vervolgens
n. Duitschland terug, vertoefde nog eenigen
tijd te Berlijn en kwarn in 1699 weder to
's-Gravenhage, waar hij al spoedig opnieuw
ruimschoots work vond in 't beschilderen v.
zalen en openbare gebouwen. Hij schilderde
o. a. eenige plafonds voor 't stadhuis, waarvan
twee door J. C. Philips voor J. de Riemer's
beschrijving v. 's-Gravenhage werden gegraveerd. Voor d. Jansenistenkerk aldaar
schilderde hij een altaarstuk, ,.Christus in
Gethsemane" voorstellende. 't Museum v.
Amsterdam bezit v. hem 't portret v. prinses
Anna v. Engeland, gemalin v. prins Willem
IV. Later reisde 14 nog eons n. Berlijn on
op die reis schilderde hij waarschijnlijk d. vier
plafonds in d. galerij v. d. keurvorst v. Kassel.
Na zijn terugkeer werd hij directeur v. d.
Haagsche teekenacademie, a. welke hij reeds
vroeger als leeraar werkzaam was geweest.
Hij overl. to 's-Gravenhage in d. ouderdom
-7. 80 jaar.
Terwesten (AuGusTiNus), d. jongere, zoon
v. laatstgenoemde, werd in 1711 tL 's-Gravenhage geb. en schilderde, evenals zijn vader,
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wiens leerling hij was, portretten en historische voorstellingen, vooral ook in Duitscriland.
Terwey (Tits), een Nederl. taalkundige,
in 1845 to Zaandam geb. on 17 Sept. 1893 to
Amsterdam overl., waar hij sedert 1876 leeraar
a. d. gemeentelijke kweeischool voor onder, wijzers on onderwijzeressen was. Ook was
hij sedert 1887 lid v. 't hoofdbestuur v.
't Nederl. Onderwijzersgenootschap, waarin
hij d. drie laatste jaren zijns levens 't voorzitterschap bekleedde. Hij schreef o. a. een
„Nederl. Spraakkunst ten behoove v. inrichtingen v. M. 0. en tot opleiding v. °rider, wijzers" (1878; vele malen herdrukt), benevens
„Dicht- en prozawerken der voorn. schrijvers
uit d. 17e, 180 en 19e eeuw" (1889 e. v.).
Terwogt
( WI LEIELMUS ALBERTUS),
een
Nederl. godgeleerde, in 1888 to Utrecht geb.,
waar hij in d. genoemde wetenschap studeerde
on promoveerde. Achtereenvolgens was hij
predikant to Ammerstol, to Simonshaven en
to Hoorn on hij schreef o. a. „'t Leven v. d.
Joodschen geschiedschrij ver Flavius Josephus" (1863), gelijk hU v. 1867—'73 al diens
werken uitgat; voorts „Schoonheden des
Bijbels" (1875), „d. Vader des vaderlands in
zijn leven on werken geschetst voor 't Nederl.
yolk" (1881—'67) on „'t Land v. Jan Pietersz.
Koen. Geschiedenis der 1,Tederlanders in OostIndie" (1886).
Terzeronen noemt men in Amerika d.
afstammelingen v. blanken on mulatten.
Terzet (Ital. Terzetto) is d. naam v. een
zangstuk voor drie hoofdstemmen, met of
zonder accompagnement. d. Baste verhouding
daarin is die voor sopraan, tenor on bas,
dewijl daze stemmen in gelijke verhoudingen
v. elk. verwijderd liggen. d. Terzetten komen
voor in kerkmuziek on in opera's; die v.
Mozart zijn vermaard.
Terzine is d. naam v. eon Italiaansche
strophe, bestaande uit drie tien- of elflettergrepige versregels, welke samengesteld zijn
uit vijfvoetige jarnben. d. Eerste on d. derde
regal v. eon strophe rijmen met d. tweeden
regal der voorgaande. d. Terzine werd door
Dante in zijn ..Divina Comedia" gebruikt; in
't Duitsch door Chamisso en Ruckert.
Teschen (Tsjech. Tecin), d. hoofdstad v.
't vorstendom Teschen, in Oostenrijksch Silezie,
a. d. noordelijken voet der Beskiden, a. d. Olsa,
met laken- on wolweverij, leerfabrieken, vlasspinnerij on 15 000 inw. Haar handel is door
d. gunstige ligging zeer belangrijk. Geschiedkundig belangrijk is Teschen door d. vrede v.
13 Mei 1779 tuss. Maria Theresia en Frederik
d. Groote, die een oinde maakte a. d. Beierschen
erfopvolgingsoorlog.
Tessel, Zie Texel.
Tesselschade, Zie Visscher.
Tessino of Ticino (Lat. Ticinus; 't eerste
is eigenlijk d. Duitsche, 't tweeds d. Italiaansche benaming), een linker zijrivier v. d. Po;
zij ontspringt a. d. zuidelUke helling v. d.
s. Gothard, stroomt Z.-0. waarts, vormt, na
door 't Lago Maggiore gevloeid to zijn, d.
westgrens v. LombardUe en mondt niet ver
v. Pavia in d. Po uit. Haar lengte bedraagt
256 KM. Naar daze rivier heeft 't volgende
kanton zijn naam ontvangen.
Tessino (Ital. Ticino, bij d. Duitschers ook
Welsche Schweiz genoemd), 't zuidelijkste v.
d. Zwitsersche kantons, in 't N. begrensd door
Wallis, Uri on Grauwbunderland, in 't 0. door
Grauwbunderland en Italie, in 't Z. on W. door
Italie, beslaat een oppervl. v. 51 vk. mijlen,
waarop een bevolking v. 127300, voornamelijk.
R.-Kath. inw. 't Bestaat grootendeels uit 't dal
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v. d. Tessino met dat v. haar linker ztjrivier
d. Blegno en behoort tot 't hooggebergte,
met uitzondering v. 't zuidelijk uiteinde, dat
meer 't karakter v. Voor-Alpen draagt. d.
Noordgrens wordt gevormd door eon keten,
die zich t. N. v. d. Tessinobronnen over d.
s. Gothard naar d. Voor- en Achter-Rijn nitstrekt; hier verbeft zich vooral d. Adulargroep,
met d. 3398 M. hoogen Rheinwaldhorn, d. hoogsten top v. 't kanton. 't Klimaat toont d. groutste verscheidenheden; terwijl in Bellinzona d.
gemiddelde jaarlijksche temperatuur 12°,6 0.
bedraagt, daalt ze op d. s. Gothard tot 0°.
In 't hooggebergte verbouwt men een weinig
graan; d. veeteelt levert er dieren v. een
onaanzienlijk ras; 't Voor-Alpenland daarentegen is rtjk a. graan, ooft, vijgen, perziken,
walnoten, kastanjes, °Upon, wijn en tabak.
Door d. roekelooze uitplundering der bosschen
heeft d. vroeger zoo belangrijke houtuitvoer
bijna geheel opgehouden. d. Inheemsche
ntjverheid levert slechts stroo, vlechtwerk
en zijde ; om Lugano heeft men linnenweverij,
papiervervaardiging, steen- en pottenbakkerij.
Behalve d. wegen over d. Lukmanier en d.
Bernhardin is d. belangrijkste verkeersweg
d. s. Gothardsbaan. Bij daze werden sedert
1874 d. lijnen Airolo-Bellinzona-Locarno en
Bellinzona-Lugano-Chiasso geopend. d. Binnenlandsche handel is v. weinig belang; 't
middelpunt is Lugano. d. Hoofdstad v. 't
kanton is Bellinzona. — 't Kanton Tessino,
tot 1512 tot 't hertogdom Milaan behoorende, kwam deals onder d. oppermacht v.
Uri, deals onder die v. Zwitsersche landvoogden, die 't yolk onderdrukten. In 1814
werd 't als zelfstandig Zwitsersch kanton
erkend. In dit gewest geraakten d. clericalen en d. liberalen herhaaldeltjk met elk.
in botsing. Nadat in Febr. 1875 btj d. verkiezingen voor d. Grooten Raad d. clericalen
hadden gezegevierd, kwam in 't volgend jaar
d. nieuwe Groote Raad door d. nieuwe kieswet met d. liberalen staatsraad in strUd.
Zelfs kwam 't in Oct. tot een bloedig gevecht
to Stabio. Door bemiddeling v. d. bondsraad
werd er nu een voorloopige vrede gesloten
tuss. beide partijen on d. verkiezingen voor
d. Grooten Raad in 1877 vielen clericaal uit.
Om d. zelfde reden ontbrandde d.strijd weder
in Mrt 1889, toen bij d. verkiezingen d. dericalen weer d. overhand behaalden. Tegen d.
clericals regeering brak in 1890 een oproer
uit, dat tot voorloopige opheffing daarvan
en tot bezetting v. 't kanton 'door bondstroepen leidde, waarna d. rust voorloopig
weer hersteld werd. — Zie Osenbriiggen „Der
Gothard and das Tessino" (1877) en „Bolletino
storico della Svizzera italiana" (1879).
Testa .(pizTao), een Ital. schilder en grayour, LIICCRESINO genaamd, werd volgens Baldinucci in 1611 to Lucca gob. ; volgens Lanzi
echter in 1617. Naar Rome gegaan om er d.
school v. Dominichino to bezoeken, sloot hij
zich later meer NU Pietro de Cortone aan,
zonder echter diens manier na to volgen. Htj
streefde naar oorspronkeltjkheid on was rtjk
bedeeld met phantasie, die hem echter meestal
tot 't sombere, soms zelfs tot 't afschuweltjke
deed overhellen. Op andere *len openbaarde
zich bij hem een fijn on tool gevoel, vooral
in 't schilderen v. kinderen. Daarbij componeerde htj gemakkelijk on bezat hij ontegensseggelijk zin voor 't grootsche en verhevene.
Sommige v. zijn allegorieen, waarbij zijn phantasie hem d. bass speelde, geleken op een
benauwden droom. Hij teekende intusschen
vltig naar al d. antieke overbligselen der
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beeldhouw-, zoowel als der bouwkunst, welke
Rome opleverde. HU was echter niet gelukkig on o, a. werd hij door Sandrart, die hem
to Rome in armoede gedompeld vond, in bescherming genomen, totdat hij, ten gevolge
eener zonderlinge vereeniging v. bedaardheid
en v, eigenwaan in zijn karakter, opnieuw
met tegenspoed to worstelen had. Titi on
Lanzi prijzen zeer een schilderij, d. carmeliter
monnik Angiolo voorstellende, in d. kerk v.
S. Marino de Monte to Rome. In d. galerij v.
't Kapitool bevindt zich v. hem een voorstelling v. „Jozef, door zijn brooders verkocht",
in 't paleis Spada een „Kindermoord" en een
„Iphigenia", terwtjl nog onderscheidene andere
kerken en paleizen met zip work werden
opgeluisterd. Zijn laatste arbeid was d.
moord v. Cato v. Utica" en htj maakte daarna,
door een onoverwinnelijke melancholic gedreven, in 1650 een einde a. zijn levee, door
zich in d. Tiber to verdrinken. Ztjn portret,
door hem zelf geschilderd, bevindt zich in
d. tribune v. Florence. Eenige v. zijn voorstellingen zijn gegraveerd, o. a. door B. Picart.
Zijn etsen waren vroeger seer gezocht on
werden duur betaald.
Testacte is d. naam eener wet, die gedurende anderhalve eeuw in Engeland v.
kracht was en voornamelijk 't weren v.
R.-Kath. uit invloedrijke betrekkingen ten doel
had. Koning Karel II, in 1660 op d. troon
zijner vaderen hersteld, verloor reeds spoedig d. liefde zijns yolks en verbitterde vooral
d. Protestantsche partij door 't uitvaardigen
eener Declaration of Indulgence, waardoor
hij eigendunkeltjk d. oude straf bepalingen
tegen d. R.-Kath. ophief. 't Parlement betwistte d. koning 't recht dergelijke straf bepalingen buiten werking to stellen en dwong
hem in 1673, toen hij geld noodig had om d.
oorlog tegen d. republiek to voeren, tot 't
intrekken v. dat besluit. Wat meer is, 't parlement wist v. d. koning een wet to verkrijgen,
waarbij bepaald werd, dat alien, die een burgerlijk of militair ambt bekleedden, voortaan
niet alleen d. eed v. suprematie zouden
afleggen, maar ook een verkiaring tegen d.
leer der transsubstantiatie zouden teekenen
on openlijk 't sacrament ontvangen, overeenkomstig d. gebruiken der Anglicaansehe kerk.
't Laatste was even belemmerend voor alle
Protestantsche nonconformisten als voor d.
R.-Kath., doch zij onderwierpen zich nit vrees
voor d. gezindheid v. 't hof. 't Was een soort
v. proof (test), waaraan voortaan d. ambtenaren moesten worden getoetst. Een der eersten,
die door d. nieuwe wet werden getroffen,
was 's konings broader, d. hertog v. York,
die dientengevolge, daar hij vroeger tot d.
R.-Kath. kerk was overgaan, d. waardigbeid
v. admiraal moest nederleggen.
In weerwil v. verschill. pogingen tot afschaffing bleef d. testacte bestaan on belette zij
d. R.-Kath. als parlementsleden op to treden.
Na d. vereeniging met Ierland werden d.
pogingen verdubbeld, met dit gevolg, dat d.
testacte in 1829 afgeschaft en slechts een verklaring tegen 't gezag v. d. paus behouden
werd. d. R.-Kath. hadden dien uitslag voor
een goad deel to danken a. d. krachtige taal
v. d. Ierschen advocaat Daniel O'Connell.
Testament (Oud on Nieuw). Zie
Testament of tliterste wil (Ultima
voluntas) is d. beschikking, waarbij iemand
verklaart, hoe na zijn overlijden met zip
goederen moat g.ehandeld worden. Bekend
dat sommige Romeinsche grammatici dat
woord, hoewel ten onrechte, afieiden v. testa-
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do tnentis (getuigenis of verklaring v. d. geest).
't Begrip testament is nauw verwant a. dat
v. eigendom en eerst ontstaan, toen 't denkbeeld eigendom allengs juister werd. Vandaar, dat bij minder ontwikkelde rechtsbegrippen d. testamenten niet alleen beperkt
waren ten opzichte der bevoegdheid over
d. goederen te beschikken, maar bovendien
bezwaard met een aantal formaliteiten, die
hierop neerkwamen, dat zoodanige beschikking slechts in d. volksvergadering en onder
haar gezag kon worden gemaakt.
Bij d. Hebreers was slechts 't erven ab intestato bekend (4e boek v. Mozes 27 : 8). In Athene
kon aanvankelijk niemand over d. verdeeling
v. zijn vermogen na zijn dood beschikken en
d. nalatenschap verviel uitsluitend a. d. familie. Eers4 Solon gaf verlof tot 't maken v.
testamenten (dtaTh,zat), echter met velerlei
beperkingen. 't Testament werd onderteekend
en gezegeld door d. getuigen en a. d. magistraat overhandigd, die ook met d. uitvoering
belast was. Ook bij 't maken v. 't testament
was d. magistraat aanwezig.
Te Rome werd reeds bij d. wet der Twaalf
tafelen 't recht om te testeeren gegeven, terwijl d. 5e tafel in 't algemeen bepalingen over
erfopvolging behelsde; maar d. oudste vorm
v. testamenten was zijn wil te verklaren,
'tzij in d. volksvergadering, 'tzij ten aanhoore
v. hen, die ten strijde togen. Bij d. Germanen
was 't recht v. beschikking slechts a. d. vrije
en lichamelijk krachtige mannen verleend en.
kon 't slechts in d. volksvergadering uitgeoefend worden. Maar steeds bleven beperkingen
v. dit recht bestaan. behalve die,welke ontstonden uit onbekwaamheid of onbevoegdheid om
een geldigen uitersten wil te maken. Zoo waren
in Rome vreemdelingen onbekwaam om een
testament te maken, welk beginsel zelfs in
Frankrijk tot d. groote revolutie (krachtens
't droit d'aubaine) geldig bleef; eveneens d.
niet vrijen in Duitschland, waar men zelfs d.
vrijen geen beschikking over stamgoederen
toestond. In d. laatsten tijd echter zijn die
beperkingen meer en meer verminderd. Slechts
bestaan zij nog in 't belang v. kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders, zoodat deze
niet geheel onterfd kunnen worden. Wie d.
door d. wet bepaalden ouderdom bereikt heeft,
in 't bezit zijner verstandelijke vermogens is,
geen verkwister en in staat is om zijn wil
duidelijk te verklaren, kan in 't algemeen
over zijn eigendom bij testament beschikken.
d. Nieuwere wetgevingen brachten in d.
vorm der uiterste willen velerlei wijzigingen.
In Engeland zijn tegenwoordig nog alle testatnentaire geschillen a. 't bisschoppelijk gerecht onderworpen (in Rome a. d. beslissing
der Centumviri), omdat men geloofde, dat 't
testament een toestand na d. dood betrof en
derhalve tot 't gebied der Kerk behoort. In
Frankrijk gelden slechts twee vormen v. testament, d. schriftelijke, als d. erflater ztjn
beschikking eigenhandig schrijft, onderteekent en er d. datum bijvoegt, en d. openbare,
waarbij 't testament voor twee notarissen
en twee getuigen of voor een notaris en
vier getuigen mondeling wordt opgegeven en
onderteekend. d. Erflater kan eveneens d.
notaris een schriftelijk gestelden en behoorlijk verzegelden uitersten wil overhandigen
in tegenwoordigheid v. zos getuigen.
In Engeland gelden eveneens mondelinge
testamenten, doch slechts bij beschikkingen
over roerende zaken en in 't bijzijn v. vier
getuigen ; zij kornen echter zelden voor. Schrif
telijke testamenten moeten eigenhandig ge.
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schreven en geteekend zijn, hebben zij grondeigendom tot onderwerp, dan in tegenwoordigheid v. drie getuigen.
Bij d. groote verscheidenheid v. vormen in
d. onderscheidene landen is d. vraag, naar
welke wet d. geldigheid v. een testament beoordeeld moet worden, v. hoog gewicht.
Naar 't Romeinsche recht kan 't testament
steeds herroepen worden. Vandaar dat d. testateur ztjn uitersten wil altijd veranderen kan.
Maar ook omtrent dit punt zijn d. wetgevingen verschillend. In Saksen bijy. wordt een
bloote terugvordering uit d. gerechtelijke bewaarplaats niet als een vernietiging beschouwd, tenzij d. bedoeling dat te doen
duidelijk blijke. In Pruisen daarentegen is
enkele terugvordering voldoende. Een later
testament maakt 't vroegere krachteloos; bij
't bestaan v. meer testamenten, zonder dat
uitgemaakt kan worden wat 't laatste is,
gelden beide en, als 't laatste v. d. beginne
of ongeldig was, bligt 't oudere v. kracht.
Door mondelinge verklaringen kan geen schriftelijk gemaakt testament herroepen worden.
Ten onzent behelzen d. art. 977 e. v. v. 't
Burger'. etboek d. vorm der uiterste willen.
Zoodanige uiterste wil kan alleen worden gemaakt Of bij een holographische of eigenhandig
geschreven acte, Of bij een openbare acte, Of bij
een geheime of gesloten beschikking, ter wijl d.
speciale vormen, voor elke soort vereischt,
worden vermeld. Minder strenge vormen
worden vereischt, indien uiterste willen gemaakt worden in tijd v. oorlog, op zee of in
plaatsen, waarmee alle gemeenschap, uithoofde v. pest of andere besmettelijke ziekten, verboden is.
Testimonium, 't Lat. woord voor getuigschrift. Testimonium, integritatis, een getuigschrift v. onberispelijk gedrag. Testimonium
maturitatis, getuigenis der rijpheid. Testimonium
morum, getuigschrift v. zedelijk gedrag. Test.
paupertatis, getuigschrift v. behoeftigheid. Test.
presentiae, getuigschrift v. aanwezigheid.
Teston of kopstuk, een zilveren Fransche munt, in navolging der Italianen door d.
Franschen geslagen, 't eerst onder d. regeering
v. Lodewijk XII (1497-1514) en wel in Apr.
1513, daarna onder Frans I (1514-1546), Hendrik II (1546-1560), Karel IX (1560-1574) en
Hendrik HI (1574-1589). Geen der volgende
vorsten liet ze meer slaan.
d. Teston volgde d. gros tournois op. ft Naam
beteekent kopstuk. 't Zilver dezer munt was
fijner dan dat v. d. gros tournois. 't Gewicht
was grooter; d. waarde was oorspronkelijk
10 sous. — Men maakte ook halve testons,
die 5 sous waard waren. Daar d. ontdekking
v. Amerika 't zilver overvloediger had gemaakt, vermeerderde men 't gewicht der zilveren stukken, naarmate v. d. grooten aanvoer
v. 't zilver.
Toen Hendrik III in 1575 d. testons afschafte
om in hun plaats franken te slaan, was hun.
waarde 14 sous 6 deniers.
Tet, een 125 KM. lange kustrivier in 't
Fransche depart. Pyrenees-Orientales; zij ontspringt in d. Pyreneen en mondt beneden
Canet in d. Middell. Zee uit.
Tetanus (Stffkramp). Tetanus openbaart
zich in een tonische samentrekking v. d.
willekeurige spieren met afwisselende stuipachtige trekkingen hierin; hij gaat met
verlioogde reflexprikkelvatbaarheid gepaard,
heeft een acuut verloop en is buitengewoon
gevaarltjk. 't Bewustzijn is ongestoord, 't gevoelvermogen duurt voort; vandaar, dat d
lijders over hevige pijn in d. aangedane spieren.
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klagen, welke pijn bovendien in daarvan verwijderde plaatsen wordt waargenomen.
Zeer zelden breekt d. ziekte op eenmaal in
haar voile hevigheid uit; ztj ontstaat gewoonlijk langzamerhand en duurt v. eenige uren
tot een paar dagen. Soms neemt men huivering en koude rillingen waar, enkele malen
treft men ptjnen aan, die zich uit een verwond
of op een andere wits ziekelijk lichaamsdeel
verspreiden. Bijna altijd klagen d. ltjders
't eerst over trekkende pijnen in d. hals en
een pijnlijke stiff heid in d. nek, die met
moeilijk slikken gepaard gaat. Langzamerhand
wordt 't hoofd onbeweeglijk en meer of minder
achterover gebogen; d. kauwspieren worden
stijf en d. kaken dicht tegen elk. gedrukt;
't slikken wordt moeielijker, dikwijls bijna
onmogelijk. In vele gevallen ontwikkelen zich
d. verschijnselen niet verder en dan wordt
deze ziektetoestand met d. naam trismus bestempeld.
Breidt zich d. kramp verder uit, ontstaat
er dus een aanval v. tetanus, dan wordt 't
hoofd met geweld naar achteren getrokken,
in 't kussen als ingedrukt en blijtt 't onbeweeglijk. d. Oogen staan strak, d. oogleden
zijn geopend of gesloten, d. pupil is doorgaans
vernauwd, d. gelaatstrekken zijn op veelsoortige wijzen vertrokken en blijven dien stand
behouden; d. onderkaak staat onbeweeglijk
vast, d. beide rijen tanden worden vast op
elk. gedrukt; 't spreken, slikken en kauwen
is onmogelijk; 't strottenhoofd is naar boven
getrokken, d. borstkas en d. ingetrokken buikspieren zijn stijf; d. ademhaling is moeielijk,
d. tronk onbeweeglijk en of recht uitgestrekt
(orthotonus) of achterwaarts (opisthotonus) of
zijdelings (pleurothotonus) of voorwaarts
(emprosthotonus) getrokken; d. bovenste en d.
onderste ledematen zijn Of recht uitgestrekt
Of matig gebogen en strak; d. vingers uit.
gespreid of gebogen. d. Ontlastingen houden
op; d. pols- en hartslag zijn gewoonlijk versneld, some zeer zwak. d. Lichaamstemperatuur is meestal verhoogd. Tijdens d. aanval
is elke invloed v. d. wil op d. spieren verloren en alleen Wiens d. gedeeltelijke ontspanning is willekeurige beweging mogelijk.
Behalve dat d. wil niet bij machte is, om d.
stijf gespannen spieren to ontspannen, wekt
reeds d. voorstelling Y. een doelmatige beweging en nog meer d. poging hiertoe aanvallen v. kramp op, die d. uitvoering beletten.
Evenzoo brengt zelfs d. zwakste reflexprikkel
niet d. gewone bewegingen, maar kramp in
d. spieren teweeg. d. Hevigheid der samentrekking is meestal zoo groot, dat enkele spiervezels scheuren.
d. Aanvallen duren v, eenige minuten tot
een half, ja tot een geheel uur en voigen
elk. snel of met langere tusschenpoozen op.
Tusschenbeiden neemt men schokken in d.
ledematen of d. tronk waar. d. Geringste aanleiding kan aanvallen opwekken, o. a. pogingen
tot spreken of slikken, aanraking of trekking
a. d. half verstUlde ledematen, tocht, een stoot
tegen 't bed of stark gedruisch. In d. tusschenpoozen ligt d. hider met 't gevoel v. eon
groote mate v. uitputting of in een slaperigen
toestand, doorgaans afgebroken door ptinlijke,
gedeeltelijke contraction. Na een onbepaald
aantal aanvallen neemt d. slaap toe of d.
ademhaling wordt zeer moeieltjk en routelend, vergezeld v. geweldige uitrekkingen
v. 't lichaam, onder welke verschijnselen d.
dood voigt.
Ale voorbeschikkende oorzaken worden aangegeven d. eerste levensdagen, 't manneltjk
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geslacht, 't negerras on een krachtig lichaamsgestel. d. Naaste oorzaak moet gezocht worden
in 't zenuwstelsel en wel in ztjn peripherische
of centrale gedeelten. Verwondingen, zelfs d.
geringste, vooral echter kwetsingen of gedeeltelijke doorklieving der zenuwen. wonden v.
d. zaadstreng en v. d. vingertoppen of prikkeling v. wonden door vreemde lichamen, beensplinters en dergelijke kunnen tetanus veroorzaken. Bij kinderen ontstaat d. tetanus meestal
ten gevolge v. d. afstooting der navelstreng,
ontsteking v. d. navel of v. d. obliteerende
navelvaten; hij wordt bij hen ook 't meest
waargenomen v. d. 5en tot d. 12den levensdag. d. Tetanus ten gevolge v. vergiftiging door
strychnine en brucine moet voor 't gevolg v.
een rechtstreeksche inwerking v. deze alkaloiden op 't ruggemerg gehouden worden.
Wat d. behandeling betreft, deze richt zich
geheel naar d. oorzaken. Zoo zal bij tetanus
ten gevolge v. verwonding d. aandacht vooral
to wijden zijn a. een doelmatige behandeling
der beleediging. Bij vergiftiging komen braakmiddelen, zelfs d. maagpomp en toediening
v. tegengiften to pas. Bovendien zijn verschill.
empirische geneeswijzen aangeprezen.
Tetartoedrie, Zie
Tetar van Elven (HENRI LOUIS), zie d.
art. Elven en Stenographie.
Teteringen, een gemeente in d. Nederl.
prow. Noord-Brabant, bij Breda, met 1500 inw.
Op d. noordoostwaarts hiervan gelegen Teteringsche heicle worden d. schietoefeningen der
artillerie gehouden, terwijl op 't „cadettenkamp" d. kweekelingon der Militaire academie
kam peeren.
Tethys, een dochter v. Uranus on Gaea
(v. hemel en aarde) en gemalin v. haar brooder Oceanus, bij wien zij volgens d. mythologie
eenige duizenden zonen en dochters ter wereld
bracht, godheden der zee, v. rivieren, beken
en bronnen. Men moet haar niet met Thetis
verwisselen (hoewel dit dikwijls geschiedt),
mede een zeegodin, die eon v. d. dochters v.
Nereus of een der Nereklen was (zie Thetis).
Tetrachorde heette bij d. oude Grieken
een schaal v. 4 tonen. d. Ouden toch verdeolden hun tonenstelsel niet, als thans gebruikelijk is, in octaven, maar in 4 tonen. d.
Tetrachorde was eerst diatonisch, later ook
chromatisch en inharmonisch.
Tetradder, Zie Regelmatig kristalstelsel.
Tetraedrische hemiedrie,
Zie Regelmatig kristalstelsel.

Tetragonaal kristalstelsel.
Tot dit
stelsel behooren alie kristalvormen, die drie
elk. loodrecht sntjdende assen hebben, v. welke
slechts twee gelijk in grootte zijn. Daze twee
heeten nevenassen en d. derde beet dan hoofdas.
d. Lijnen, die d. hoeken tuss. d. nevenassen
middendoor deelen, heeten tusschenassen. Hoeft
men een kristal v. dit stelsel to determineeren,
dan is men gewoon d. nevenassen horizontaal
to houden en wel d. een naar zich toeloopend
en d. ander dwars. 't Platte vlak door d. beide
nevenassen beet d. basis en is 't eenige hoofdsymmetrievlak; op dit staat d. hoofdas loodrecht. d. Platte vlakken, die men door d.
hoofdas en door elk der neven- of tusschenassen kan brengen en welke dus 4 in aantal
ztjn, zijn gewone symmetrievlakken. Door 't
hoofdsymmetrievlak en d. 4 andere symmetrievlakken wordt d. ruimte in 16 geltjke deelen
verdeeld. d. Vormen, tot dit kristalstelsel
behoorende, zijn gesloten of open. d. Eerste
zijn tetragonale pyramiden (twee soorten) en
ditetragonale of achtzijdige pyramiden. d.
Tweede ztjn tetragonale prisma's (twee soor-
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hangend geheel was uitgewerkt. Later word
ten), ditetragonale of achtzijdige prisma's en
d. naam tetralogie ook toegepast op d. tra't pinakoicle. d. Open vormen kunnen natuurlijk
gische trilogieen, v. welke 't laatste stuk eon
nooit alleen voorkomen.
comisch einde nam, een ,blijeindend treurd. Tetragonale pyramiden zijn dubbelpyramiden, die sarnen door 8 gelijkbeenige
spel", gelijk men 't noemt. Ook samenspraken
driehoeken worden begrensd. Zij worden
v. Plato worden wegens haar cilarnatisch
karakter, voor zoover zij eenigermate bij vieronderscheiden in protopyramiden, in welke d.
nevenassen d. hoekpunten v. 't gemeenschaptal een geheel uitmaakten, als tetralogieen
aangemerkt, bijv. d. Eutyphron, d. Apologie, d.
pelijk grondvlak verbinden, en in deuteroCrito en d. Phaedon. Zoo zou men ook een
pyralnicl,n, in welke d. nevenassen d. middelpunten der zijden v. 't grondvlak verbinden.
gedicht in vier zangen een tetralogie kunnen
Deze pyramiden komen o. a. voor bij zirkoon,
noemen, gelijk elk voortbrengsel v. dichtkunst
scheeliet, hausmanniet, anataas, melliet en
of welsprekendheid, dat uit vier to zamen
vesuviaan. d. Ditetragonale pyramiden zijn
den geheel uitmakende afdeelingen bestaat.
Tetrameter, viermatig, beet in d. versdubbel-pyramiden, die sarnen door 16 driehoeken begrensd worden; zij komen slechts
kunde een dichtregel v. vier voeten, bijv.:
zelden als zelfstandige vormen voor en zijn
„v. hagelslag en stormgeloei" zijn vier jamo. a. waargenomen bij zirkoon, tinerts en
ben (, —), bij slepende regels vermeerderd met
vesuviaan.
eon niet als afzonderlijken veet ineetellende
d. Tetragonale prisma's worden door I, a. d.
iettergreep: „Zoo rust dan eindelijk 't ruwe
hoofdas evenwijdige platte vlakken begrensd;
Noorden", zijnde vier jamben met een korte
lettergreep.
zij worden onderscheiden in protoprisma's, bij
welke d. nevenassen punten der opstaande
Hij d. Ouden bestond d. tetrameter in d.
ribben verbinden, en deuteroprisma's, bij welke
trochaeische, jambische en anapaestische verd. nevenassen d. middens der zijvlakken verzen uit vier dipodien, makendo een tweetal
binden. d. Ditetragonale prisina's worden door
trochaeen, jamben of anapaesten een dipodie
8 a. d. hoofdas evenwijdige platte vlakken
uit; in d. dactylische en andere verzen bebegrensd. 't Pinakoide is 't vlakkenpaar, dat
stond d. tetrameter uit vier enkelvoudige voeevenwijdig is a. 't vlak der nevenassen.
ten. In beide gevallen kon a. d. laatsten voet
Er zip' in dit kristalstelsel drie soorten hemieeen lettergreep ontbreken en dan heette d.
tetrameter catalectisr,.h, anders acatatectisch.
drie, nl. d. sphenoldische, bij welke d. vlakken
Tetrode (WILLEM DANIELSZ.), een beeldin d. afwisselende ruimte-octanten verdwenen
zijn, d. pyramidale, bij welke d. a. d. afwissehouwer nit Delft, leefde omstr. 't midden
lende rniddelribben, boven en onder, gelegen
der 16e eeuw. Hij vertoefde geruimen tijd in
vlakken verdwenen zijn, en d. trapezoedrische,
Italie, waar hij zijn studien maakte en zich
btj welke d. afwisselende vlakken verdwenen
een eervollen naam verwierf. Na zijn terugzijn; deze bepalingen zijn slechts te gaven,
keer to Delft werd hem door d. kerkmeesters
als men uitgaat v. d. ditetragonale pyrarnide.
der oude kerk d. uitvoering opgedragen v.
Tot d. eerste soort behooren d. tetragonale
een prachtig hoogaltaar in marmer, dat door
sphenoiden, uit d. protopyramiden ontstaan;
hem met beelden, pilasters en ornamenten
zij worden door 4 gelijkbeenige driehoeken
word verrijkt en dat door d. beroemdste gebegrensd. Ook behooren tot haar d. tetragonale ! leerden en dichtors v. zijn tijd (Adrianus
sicalenoeders, uit d. ditetragonale pyramiden
Junius, P. Opmeer, Guiciardijn on C. Musius)
ontstaan; zij worden door 8 ongeltjkbeenige
werd bezongen. Prins Willeml wist dit k unstdriehoeken begrensd. Koperkies vertoont vorwork in 1566 voor d. woede der beeldstormen v. deze soort hemiedrie. d. Pyramidale
mers to beveiligen. Later werd 't met d. beelhemiedrie levert bij d. ditetragonale pyraden der 12 apostelen a. d. graaf v. Schwarzenmiden trito.pyramiden op, dubbelpyramiden,
burg afgestaan en, naar men meant, in een kerk
sarnen door 8 gelijkbeenige driehoeken beto Straatsburg geplaatst. 't Sterfjaar v. dozen
grensd, bij welke d. nevenassen noch d. hoekmeester is onbek end ; vermoedelijk heeft hij
punten, noch d. middens der zijden v. 't ged. verwijdering v. zijn hoofdwerk overleetd.
meenschappelijk grondvlak verbinden, waar
Er bestaat nl. een prent, „Venus en Amor,
in willekeurige punten dezer zijden eindigen.
bespied door een pater" voorstellende, die
Op dezelfde wijze verkrtjgt men uit d. ditetratot opschrift draagt: „Gul. Tetrodius Delfinus
gonale prisma's tritoprisnia*s. Doze soort v.
Batavus Sculptor Colonia formuils Petri Conhemiedrie komt voor bij scheeliet en loodradi Colot 1574". Hugo d. Groot getuigde v.
molybdanaat.
dezen kunstenaar, dat hij d. beeldhouwers der
Tetralrishexaeder (d.) (zie regelmatig
Oudheid evenaarde. Zeker is 't, dat zelfs in
kristalstelsel) wordt door 24 gelijkbeenige drieItalie a. hem bij voorkeur d. restauratie v.
hoeken begrensd en zijn vorm wisselt of tuss.
antieke beeldhouwwerken werd toevertrouwd.
dien v. d. kubus en dien v. d. rhombenTets van Goudriaan (ARNOLD WILLEM
dodecaeder en wel zoo, dat d. ribben v. d.
NICOLA AS V AN), een Nederl. staatsman, gob. in
eersten en niet die v. d. laatsten a. hem te
1771 en overl. 5 Jan. 1837 te 's-Gravenhage. Hij
zien zijn. d. Ribbon bestaan uit 12 Lange, die
studeerde on promoveerde te Leiden in d. recha. d. ribbon v. d. kubus beantwoorden, en 24
ten en bekleedde daarna een openbare betrekkorte, welke ten getale v. 4 boven ieder
king to Dordrecht, die hij in 17143 neerlegde, om
zijvlak v. d. ingeschreven kubus uitsteken.
zich in die stad uitsluitend op d. praktijk toe to
d. Veelvlakshoeken zpn 6 viervlakshoeken en
leggen, veat hij dan oak met schitterenden
8 zesvlakshoeken. Deze vorm komt voor bij
uitslag deed. Bij d. afschudding v.'t Fransche
goud en vloeispaath.
juk werd hij 1 Jan. 1814 benoeind tot commisTetralogie was d. naam, dien d. Grieken
saris-generaal v. 't departernent der Monden
gaven a. een tragische trilogie (zie Trilogie)
v. d. tilaas en nam 1-10 in die betrekking bezit v.
met een als nastuk daarbij behoorend saterGorinchern, toen die vesting door d. Franschen
spel, bijv. d. Agamemnon, d. Choephoren en d.
ontruimd was. In April v. 'tzelfde jaar werd
Eumeniden v. .,Eschylus, met 't daarbij behoohij benoenid tot staatsraad in buitengewonen
rende saterspel Proteus, welke tetralogie d.
dienst en gouverneur v. Noord-Holland en in
algemeenen naam Oresteia droeg, omdat daarin
Mei 1828 tot minister v. financien. In doze
d. mythe aangaande Orestes tot een sainenbetrekking gaf hij inzonderheid d. grootste
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blijken v. bekwaamheid en ijver. Vooral na d.
Belgische omwenteling was zijn taak gewichtig; maar voor hem bestonden geen onoverkomelOke hinderpalen. Htj bezat een
groote mate v. politiek beleid en een ongegmenaarde zeggingskracht. Hij was ridder v. 't grootkruis der orde v. d. Nederl. Leeuw, benevens
president v. 't amortisatie-syndicaat, v. 't algemeen burgerltjk pensioenfonds en geruimen tijd
v. 't Nederl. Bijbelgenootschap. Evenwel was hij
zijn verheffing uitsluitend a. zijn buitengewone
talenten verschuldigd, waarvan hij in verschill.
betrekkingen schitterende blijken had gegeven.
Toen hij minister v. financien werd, was 't eon
hachelUk tiOdstip; eensdeels had d. regeering
to kampen met d. onwilligheid der Belgen en
was d. betrekking voor hem als Noord-Nederlander daarom des to moeilijker. Bovendien
moest er, zoodra hij a. 't bewind k wam, aanstonds gedacht worden a. d. tweede tienjarige
regeling der staatsbegrooting, welke taak
buitengewoon rnoeielijk en onaangenaam was.
Van zijn eerste voordrachten voor d. gewonen en d. tienjarigen dienst werd d. laatste verworpen; maar zijn nieuwe begrooting, in 1829
ingediend, werd, eenigszins gewijzigd, goedgekeurd: Na d. Belgische onlusten werden buitengewone maatregelen tot stijving der schatkist
gevorderd on juist onder die omstandigheden
gaf hij d. grootste blijken v. bekwaamheid.
Tettenborn (FRIEDRICH KARL, vrijheer VON)
werd 19 Febr. 1778 geb. en was in zijn jeugd
page a. 't hof v. d. keurvorst v. Mainz. HU
studeerde to Gottingen en Jena en trad in 1794
in Oostenrijkschen dienst. Hij woonde d. veldtocht v. 1799 bij en werd spoedig tot ritmeester
bevorderd. In 1805 beyond hij zich bij 't leger v.
Mack, doch hij wist zich als commandant der
voorhoede met d. aartshertog Ferdinand door
d. vijand heen te slaan. Bij Wagram onderscheidde hij zich zoodanig, dat htj op 't slagveld
door d. aartshertog Karel tot rnajoor werd
bevorderd. Na d. vrede vergezelde hij Schwarzenberg n. Parijs. In 1812 trad hij als luitenantkolonel in Russiechen dienst en deed hij zich
als een uitstekend partijganger kennen. Aan
't hoofd der voorhoede van Kutusoff zat hij d.
vijand overal op d. hielen en dreef hij hem,
onder gestadige gevechten en nachtelijke overvallen, tot a. d. Berezina. Tot kolonel benoemd,
trok hij, na een kortstondige ziekte, met een
korps lichte cavalerie over d. Weichsel en d.
Oder; hij nam na zijn vereeniging met Techernyschew door een stouten aanval Berlijn en
werd hierop met een corps cavalerie n. Hamburg afgezonden. Ook bier in Duitschland deed
htj zich, na inmiddels tot generaal to zijn bevorderd, als een rusteloos en stout partijganger kennen, evenals in 't volgend jaar in
FrankrUk. Hij verliet in 1818 d. Russischen
dienst en trad daarop in Badenschen staatsdienst. In 1819 ging hij als gezant naar 't hof
v. Weenen en hij overl. aldaar 9 Dec. 1845.
Men zie over hem : Varnhagen von Ense,
„Geschichte der Kriegsztge des Generals Tettenborn" (1815).
Tetuan of Tetoean, ook Tetawin, een
stad a. d. kust v. Marokko, met ongeveer
25 000 inw., v. wie ongeveer d. helft Mooren
on moor dan 1,4 Joden zijn. Zij bestaat uit
een Moorsche en een Joodsche wijk, heeft
een kasteel, vele moskeeen, levendigen handel
en ntjverheid en vervaardigt d. meeste vuurwapens in Marokko. In 1860 behaalden d.
Spanjaarden bier onder maarschalk O'Donnell
(maarschalk V. Tetuan) een overwinning op
Marokkanen, waarna 26 Apr. d. vrede v.
Tetuan werd gesloten.
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Tetzel (JOHANNES), ook TEZEL en eigenlijk
DIEZ of DIEZEL, is bekend als d. aflaatkramer,

wiens driestheid ten gevolge had, dat Luther
daags voor Allerheiligen 1517 door 't aanplakken zijner 95 stellingen d. eersten stap
deed tot 't werk der kerkhervorming. Geb. to
Leipzig in of omstr. 1470, trad 14 op 19-jarigen
leeftijd in d. orde der Dominicanen en werd
hij in 1502 door d. paus tot aflaatprediker benoemd. Was reeds zijn bijzonder leven ergerlijk, meer ergernis gaf hij door d. grove wijze,
waarop hij in zijn aflaatbrieven d. zondenvergeving, namens d. paus, to koop aanbood.
Niettemin verwierf hij zich in 1518 te Frankfort
a. d. Oder d. waardigheid v. doctor der godgeleerdheid. Hij overl. in een klooster to Leipzig a. d. pest, Aug. 1519. Zie Hoffmann, „Lebensbeschreibung von Tetzel" (1844).
Teubner (BENEDIKT GOTTHELF), een beroemd Duitsch boekdrukker en uitgever, geb.
14 Juni 1784 to Groszkrausznigk in d. Lausitz.
In 1811 kocht hij d. groote drukkerij v. Weindel
to Leipzig; hij breidde deze aanzienitjk uit,
stond ook eenigen tijd als directeur a. 't hoofd
der door hem opgerichte drukkerij voor F. A.
Brockhaus, bracht in 1821 zijn eigen drukkerij
over naar een a. hem zelf toebehoorend huis
en verbeterde haar door 't oprichten v. een
werkplaats voor d. graveerkunst, d. stereotypie en d. gal vanoplastiek. Sedert 1832 bezit
TEUBNER ook eon drukkerij to Dresden, terwijl hij in 1824 tevens een eigen uitgeverszaak
to Leipzig oprichtte. Een groote en welverdiende beroemdheid verwierven vooral 's mans
uitgaven v. d. Grieksche on Latijnsche classicken („Bibliotheca fieubneriana"). Hij overl.
in 18.56 to Leipzig. Zijn schoonzoons ADOLF
ROSZBACH (geb. 26 Dec. 1822) en
ALWIN
ACKERMANN (geb. 14 Febr. 1826) zetten d.
uitgebreide zaak zoowel to Leipzig als to
Dresden voort, hierin bijgestaan door hun
zoons ARTHUR ROSZBACH (1- 1882) en ALFRED
ACKERMANN.

Teucer, d. zoon v. d. riviergod Scamander
en v. d. nymph Idaea, was d. eerste koning
v. Troje. Naar hem wordt 't gebied dier stad
ook wel Teucria en worden d. Trojanen Teucri
genoemd. Hij schonk zijn dochter Batea met
eon gedeelte v. zijn rijk a. Dardanus. — Een
andere TEUCER was d. zoon v. Telamon en
Hesione, een halfbroeder v. Ajax, en wordt
geroemd als d. beste boogschutter onder d.
Grieken, die voor Troje gelegerd waren. Na
d. verwoesting v. Troje werd hij door zijn
vader verbannen, omdat hij d. dood ztjns
broeders Ajax niet gewroken had; hij stevende n. Cyprus en stichtte er d. stad Salamis.
Teuffel (wILErzram SIGISMUND), eon Duitsch
philoloog, geb. 27 Sept. 1820 to Ludwigsburg;
bij was sedert 1849 professor in Tubingen, waar
htj 8 Mei 1878 overl. Zijn voorn. werk is
„Geschichte der rOmischen Litteratur" (4e druk
1881); verder gaf htj monographieen over
Horatius (1842), Sallustius en Tacitus (1868)
en over d. tooneeldichters Caecilius, Afranius,
Statius, Pacuvius e. a. Voorts „Studien und
Charakteristiken zur griechischen und deutschen Litteraturgeschichte" (1871) en „Ueber
Aeschylus' Promethie und Orestie" (1861). Ook
bewerkte hij tekstuitgaven v. „d. Perzen" v.
Aeschylus (1875) en v. „d. Wolken" v. Aristophanes (1867) en een commentaar op 't tweede
book der „Satyren" v. Horatius in d. uitgave
v. Kirchner (18.571.
Teut, Zie Tuisco.
Teutoburg, volgens Clostermeier d. naam
v. d. oude Cheruskische sterkte, waarvan op
d. helling v. d. Grotenburg bij Detmold over-
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bltjfselen worden gevonden in d. grooten en
Van d. Kimbren ontkwamen er a. d. nederlaag,
die een wijkplaats in 't gebergte zochten. Nog
kleinen „Hunnenring''.
in onze dagen meent men d. nakornelingen
Teutoburger Woud, een woudrijk gedier gevluchten te vinden in d. nabijheid v.
bergte in 't N.-W. v. Duitschland (Westphalen,
Hannover en Lippe-Detmold), dat zich met
Roveredo en in 't gebergte ten N. v. VenetiC.
zijn hoogste gedeelte aansluit bij d. Egge, die
Teviot, een rechter zijrivier v. d. Tweed
door d. meeste aardrijkskundigen ook tot 't
in 't Schotsche graafs. Roxburgh, die tegenTeutoburger Woud gerekend wordt. 't Hieraan i over Kelso in d. hoofdstroom uitmondt.
grenzende gedeelte is 't Lippsche Woud of d.
Teviotdale, Zie Roxburgh.
Osning, dat zich met zijn voortzetting bijna
Tewlik Pasja of Pacha (MEHEMED), ook
in een reclite lijn nitstrekt tot a. d. Eems bij
Tau fik Pasja genoemd, khedive v. Egypte,
Rheine. Bij een lengte v.115 KM. heeft 't Teu,towerd in 1852 als oudste zoon v. 'small Pas,la
burger Woud slechts een breedte v. 2 a 5 KM.;
geb. Op verzoek v. zijn vader werd hij in 1866
't middelste gedeelte bestaat uit 3 paralleldoor d. sultan als troonopvolger erkend; hij
ketens, waartusschen smalle lengtedalen ligleefde echter meestal teruggetrokken op zijn
gen. Zeer gemakkelijke wegen door 't gebergte
landgoed bij Heliopolis, ook na zijn huwelijk
vormen d. dwarsdalen, die d. naam Doren
met prinses Emineh, d. dochter v. wijlen prins
dragen en op gelijke hoogte met d. basis v.
El Hamy Pasja. Eerst toen hij in Mrt 1879 in
't gebergte liggen; d. voorn. zijn 't dal tuss.
d. plaats v. Nubar Pasja tot president v. d.
Detmold en d. Sennerheide, d. insnijding bij
ministerraad werd benoemd, trad hij in 't
Bielefeld, waardoor d. spoorweg v. Keulen n.
openbare leven op; doch reeds na vier woken
Minden loopt, en d. insnijding bij Iburg. 't Gelegde hij die betrekking neer, daar hij niet
bergte neemt v. 't Z.-0. n. 't N.-W. in hoogte
in alles zijn vader ter wille kon zijn. In
af. d. Hoogste punten zijn d. Velmerstoot
Juni 1879 deed Ismail afstand v. d. troon
(468 M.), d. Barnacken (451 M.), d. Exterstein,
en TEWFIK PASJA. werd nu door d. Sultan
d. Grotenburg (388 M.), waarop 't Hermannstot khedive v. Egypte benoemd. Spoedig echgedenkteeken staat, d. Hunenburg bij Bieleter kwam hij geheel onder d. invloed der
feld en d. DOrenburg bij Iburg (363 M.). 't
nationale partij en 't hoofd v. deze, Arabi
Gebergte is grootendeels met loofbosschen
Pasla; in 1881 moest hij een grondwet geven
bedekt; 't bestaat voornamelijk uit gesteenen in 1882 een nationaal ministerie met Arabi
ten v. d. krijtformatie. d. Naarn Teutoburger
als minister v. Oorlog; als vriend v. Arabi
Woud is afkomstig v. d. vroegere meening,
geraakte hij in onmin met d. Westersche
dat 't slagveld, waarop d. Duitschers onder
mogendheden, waardoor d. Engelschen handeArminius in 9 n. Chr. d. Romeinsche legioenen
lend optraden en Alexandria gebombardeerd
onder T. Quinctilius Varus versloegen, (bij d.
werd. Na een vergeefsche poging om Soedan
Rom. geschiedschrijver Tacitus — „Ann. I." 60 —
weder te veroveren (1885) geraakte TEWFIK
Saltus Teutoburgiensis genaamd) zich in d.
PASJA geheel onder d. invloed v. Engeland.
nabijheid v. Detmold beyond. Latere onderHij overl. 7 Jan. 1892 en werd opgevolgd door
zoekingen hebben echter doen zien, dat men
zijn 18-jarigen zoon Abbas Pasja.
dit bij Venne a. d. oorsprong v. d. Hunte in
Tex (CORNELIS ANNE DEN), een Nederl. rechts't Wiehengebergte moet zoeken. — Zie Lb bker,
geleerde, in 1795 te Tilburg geb., werd in 1820
,Wanderungen durch den Teutoburger Wald",
hoogl. a. 't athenaeum te Amsterdam, in 1842
en Hofer, „Die Varusslacht, ihr Verlauf and
lid v. d. Tweede Kamer der Stat. Generaal
ihr Schauplatz" (1888).
en in 1867 staatsraad in buitengewonen dienst.
Teutonen (Teutoni of Teutones) is d. naam,
Met v. Hall redigeerde hij sedert 1825 d.
dien oudtijds een Germaansche volksstam
,,Bijdragen tot rechtsgeleerdheid en wetgeving"
droeg, welke gewoonlijk tegelijk met de Kimen voorts schreef hij Over d. geschillen tuss.
bren (zie dat art.) vermeld wordt. Na 't RomeinNederland en Belgie betrekkelijk d. riviersche rijk gemeenschappelijk verontrust te hebvaart" (1833), Over graanwetten en graanhanben, werden beide stammen, ieder afzonderlijk,
del'' (1847), benevens opstellen in verschill.
102 v. Chr., door d. consul Marius geslagen. d.
tijdschriften. Hij overl. 9 Apr. 1854. — Ztjn
Teutonen met hun bondgenooten leden een
zoon Mr. CORNELIS JACOB ARNOLD DEN TEX,
geduchte nederlaag bij Aquae Sextiae (Aix in
12 Mrt 1823 te Amsterdam geb., was v. 1868
t. '79 burgemeester v. Amsterdam en muntte
Provence), die hun ondergang als yolk ten
gevolge had. Velen hunner werden gedood,
in die betrekking uit door voorbeeldige plichtanderen met vele aanvoerders, onder wie
betrachting. Hij word opgevolgd door Mr.
hun hertog Teutobold, gevangen genomen. d.
G. v. Tienhoven en overl. 6 Dec. 1882 to
Vrouwen doodden zich en haar kinderen. d.
Wiesbaden.
Overwinnaar was bezig, 't dankotler voor d.
Texas, d. zuidwestelijkste der Vereenigde
geheel onverwachte zege te brengen. toen hij
Staten v. Noord-Amerika, a. d. Mexicaanschen
't bericht ontving, dat hij ten vijfden male
golf. grenzende in 't Z.-W. a. d. republiek
Mexico, waartegen d. Rio Grande del Norte
tot consul gekozen was. Hij vereenigde zich
met 't leger v. Catulus, dat kort te voren
d. grens vormt, in 't N.-W. en N. a. 't territodoor d. Kimbren was geslagen. Om d. Kimbren
rium Nieuw-Mexico en a. 't Indianengebied —
te overtuigen, dat d. Teutonen, gelijk hij 't
d. Red River is bier grensrivier — en in 't
uitdrukte, ,,voor altijd land genoeg hadden",
0. a. Arkansas on Louisiana. 't Heeft eon
liet Marius d. gevangen aanvoerders in d.
oppervl. v. 12 515 vk. mijlen en 2 235 600
tegenwoordigheid der Kimbrische afgezanten
(493 000 kleurlingen), die hun bestaan vinden
brengen. In d. Raudische vlakte, bij Vercelli,
in landbouw. d. Voorn. producten zijn
werden ook d. Kimbren verslagen, waardoor
haver, gerst, bataten, katoen, suiker en tabak.
een dreigend gevaar v. d. Romeinschen staat
In 't binnenland is ook d. veeteelt belangrijk.
werd afgewend. Door latere schrtjvers, o. a.
Van d. kust af, die over Naar geheele lengte
door Pomponius Mela, Plinius en Ptolemaeus,
een aantal inhammen vormt, strekt zich landworden d. Teutonen weer onder d. volken
waarts een 50-100 KM. breede vlakte uit, die,
grootendeels vruchtbaar, voor d. verbouw v.
v. Germania genoemd. Deze moeten in d. nabijheid der Elbe hebben gewoond en waren verkatoen, suikerriet en rijst zeer geschikt is.
moedelijk d. nakomelingen v. hen, die a. d.
Hierbij sluit zich een heuvelstreek aan, ter
laatsten tocht geen deel hadden genomen.
breedte v. 320 KM., die 't N.-0. v. d. staat
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inneemt. 't Is grootendeels bedekt met prairieen, heeft nauwe rivierdalen en is btjzonder
geschikt voor d. landbouw en d. veeteelt. 't
Geheele N.-W. v. Texas is berg- en hoogland
en bestaat voor een deel uit een 1300 M. hoog
zandsteenplateau (Llano estacado). d. Talrijke
rivieren snijden diepe dalen uit, zijn in 't droge
jaargetijde arm a. water en leggen 't land eer
droog, dan dat zij 't besproeien. d. Belangrtjkste
ztjn (buiten d. reeds genoemde) d. Sabine,
grensrivier tegen Louisiana, d. Trinity River,
d. Rio Brazos, d. Colorado en d. Rio Nueces;
alle zijn a. d. mond door zandbanken voor
groote schepen ontoegankelijk. 't Klimaat is in
d. prairiestreken gezond, maar a. d. kusten
en in d. rivierdalen heerscht niet zelden d.
gele koorts. Aan d. beneden Rio-Grande is d.
jaarl. temperatuur 23°, in 't N. bij Fort Worth
17° C. d. Fauna en d. flora zijn d. zelfde als die
in Louisiana en Arkansas (zie die art.). Wat
d. rijkdom a. mineralen betreft, is Texas een
I. d. rtjkste landen der aarde; niet slechts
bevat d. bodem ijzer en steenkolen in groote
hoeveelheid, maar ook koper, zilver, goud en
lood, aismede edelgesteenten, pottenbakkersaarde, zout e. a. delfstotren. Volgens d.
grondwet v. Nov. 1869 bestaat d. volksvertegenwoordiging uit een senaat v. 31 en een
representantenhuis v. 109 leden, die voor
twee jaar gekozen worden. d. Hoofdstad is
Austin. — Texas behoorde vroeger a. Mexico;
doch gedurende en na d. Mexicaanschen vrijheidsoorlog bevonden zich hier veel avonturiers en kolonisten uit 't N., die zich in
1835 voor onafhankeltjk verklaarden en later
zelfs een opneming in d. N.-Amerikaansche
Unie verlangden, wat hun in 1845 ward
toegestaan. d. Strijd tuss. d. Vereenigde
Staten en Mexico, die hiervan 't gevolg was,
eindigde nadeelig voor laatstgenoemd land,
dat in 1848 alle aanspraken op Texas moest
laten varen. — Zie Eickhoff', In der neuen
Heimat" (1885).
Texcoco of Tezcuco, een stad in d.
Mexicaanschen vrijstaat Mexico, a. 't gelijknamige meer, met puinhoopen v. oude pale'.
zen, een glasfabriek en 15 000 inw.
Texel, vaak ook Tessel geschreven (ofschoon
d. eerste vorm historisch juister is, daar men
reeds in oorkonden sit d. 10e en 11e eeuw v.
eeh „insula Texla" leest), is een Nederl. eiland
in d. Noordzee, dat door 't Marsdiep v. d.
prov. Noord-Holland, waartoe 't behoort, gescheiden wordt. 't Heeft (met Eierland) een
oppervl. v. 18 335 HA. of 3'/2 vk. mijlen en
wordt bewoond door 5600 inw. (1892), die in
landbouw, veeteelt (vooral schapenfokkertj),
visscherij en scheepvaart hun bestaan vinden.
d. Kern v. 't eiland, dat misschien eens met
d. vaste wal v. Holland verbonden was, bestaat
uit diluviaal zand en grind, hier en daar met
klei en laagveen overdekt. Terwtjl d. laagste
gronden zich nauwelijks boven A. P. verhetten, rtjzen d. breede duinen tot 10 on 15 M.
boven dit niveau; duinen echter haeft men
alleen a. d. zuid-, west,- en noordzijde; d. geheele oostkust is bedijkt (zie over d. vroegere
en latere bedijkingen v. Texel, dat sedert 1629
met Eierland een geheel vormt, 't „Tijdschr.
v. 't Ned. Aardr. Genootsch.", dl. VI, 1). d.
Hoofdplaats v. Texel is De Burg, door een
wag met Hoorn en d. eens beroemde Reede v.
Texel, in 't zuiden, verbonden; verder liggen
er d. dorpen Oude-Schild en Oosterend a. d.
oost- en De Cocksdorp a. d. noordkust, nabij
't Eierlandsche gat. d. Kusten v. dit eiland
zijn berucht door d. vele schipbreuken, die er
hebben plaats gehad. — Wat d. geschiedenis
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betreft, stond Texel reeds in d. vroege
Middeleeuwen bekend als een afzonderlijk
landschap; omstr. 900 vindt men 't vermeld
op d. ltjst der goederen, welke a. d. s. Maartenskerk to Utrecht behoorden. Keizer Otto III
schonk in 985 't eiland als allodiaal goed a.
zijn leenman graaf Dirk II. In 1182 bedwong
graaf Floris III d. Friezen op Texel en legde
deze hun een schatting op v. 4000 mark zilver.
Willem I hield er in 1204 an nicht, d. ongelukkige gravin Ada, gevaugen. Jan v. Honegouwen, hoer v. Beaumont, schijnt Texel in
leen bezeten en 't vele voorrechten geschonken
to hebben. Omstr. 't eind der 14e eeuw kwam
't eiland a. hertog Albrecht v. Beieren, die
't a. zijn tweede gemalin, Margaretha v.
Kleef, schonk. Willem VI, graaf v. Holland,
begiftigde Texel in 1455 met al d. voorrechten
der Alkmaarders. Na diens dood kwam 't
eiland a. Margaretha v. Bourgondie en vindt
men onder d. privileglen ook 't handvest v.
Philips v. Bourgondie vermeld. Maar v. 1416
tot 1456 verloren d. Texelaars al hun voorrechten, omdat zij zich, verbonden met d.
Kennemers, tegen 't bewind verzet hadden.
In 1491 verwierf zich Jan v. Naaldwijk een
grooten aanhang op Texel en Wieringen ; zelfs
maakte hij zich v. beide eilanden meester.
. Later verbonden d. bewoners zich weer met d.
Kennemers; zij schaarden zich onder 't kaasen broodvolk en werden daarvoor door d.
hertog v. Saksen gevoelig gestraft, daar deze
hun verscheidene rechten ontnam. Tegen 't
eind der 15e eeuw werden zij weer in 't bezit
daarvan hersteld. In 1571 had or op Texel een
landing plaats v. d. Watergeuzen. d. Voorgenomen landing der Engelschen in 1672 word door
ongunstige omstandigheden belet. In 1768
bracht d. erfstadhouder, vergezeld v. zijn gomalin, een bezoek a. Texel en 10 jaar later
ward een nieu we haven a. 't eiland gegeven.
Bekend is ook d. landing der Engelschen op
Texel op 29 Aug. 1799, toen zij 't eiland drie
maanden lang bezet hielden.
Texier (CHARLES FELIX MARIE), Gen Fransch
architect en archaeoloog, gab. 29 Aug. 1802
to Versailles, overl. 1 Juli 1871 to Parijs. In
opdracht der Fransche regeering deed hij
sedert 1834 onderzoekingstochten in bijna alle
deelen v. Klein-Azie en v. 1838—'40 ook in
Armenia, Koerdistan en Perzie en schreef hij
belangrtIke werken, o. a. „Description de l'Asie
Mineure" (1839—'49) en „L'Armenie, la Perse
et la Mesopotamie" (2 dln, 1840 en '52).
Texier(EDmoND), een Fransch letterkundige,
gab. in 1816 to Rambouillet (dep. Seine-et-Oise);
hij studeerde to Parijs en gaf reeds in 1835
met Menard een bundel gedichten uit onder
d. titel „En avant". Daarna wijdde hij zich
geheel a. d. journaltstiek en schreef hij tali - Oka
artikelen in dagbladen, voornamelijk in „Charivari", „Figaro" en „Corsairs"; later was hi)
ook medewerker a. d. „Siecle" en in 1850
ward hij redacteur v. d. „Illustration". Onder
zijn werken noemen we „La physiotogie du
poste" (1841), geschreven onder 't pseudoniem
Sylvius, „Lettres sur l'Angleterre" (1851), „Critiques et rOcits littOraires" (1852), „Biographie
des journalistes" (1840), „Tableau de Paris"
(2 dln, 1853), „Les hommes de la guerre d'Orient"
(1853) en „Paris, Capitale du monde" (1867).
Teyler (JOHANNES), een Nederl. schilder en
graveur, was aanvankelijk leeraar in d. wiskunde a. d. academie v. Nijmegen, waar hij
gab. was en tuss. 1650 en 1670 moet gewoond
hebben. Hij legde zich uit liefhebbertj op d.
schilderkunst toe en begaf zich n. Italie tot
verdere oefening. Na zijn terugkomst stichtte
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hij in zijn geboortestad een school, waar goteekend, gegraveerd on met kleuren gedrukt
werd. TEYLER schijnt d. uitvinder geweest to
zijn v. een manier om met gegraveerde platen
in kleuren to drukken; 'tgeen hij op die wijze
volbracht, word uit d. hand bijgewerkt en
geleek dan volkomen op gekleurde teekeningen, die als schildorijtjes of voor behangsels
in d. handel gebracht werden. In 1697 verscheen v. TEYLER een „Architectura militaris"
met 41 platen en eon door Stoopendaal gegraveerden titel, die bewijst, dat hij ook op
lateren leeftijd d. wetenschap niet verloochende. Zijn sterfjaar is onbekend.
(PIETER), een
Teyler van der Hulst
zeer vermogend burger v. Haarlem, tot 't
Doopsgezinde kerkgenootschap behoorende,
word in 1702 aldaar geb. on overl. er in Apr.
1778. Door eigen lust genoopt en door zijn
rijkdommen in staat gesteld, beraamde hij
reeds vroeg 't plan tot 't oprichten v. een
genootschap ter opwekking of aankweeking
onder zijn landgenooten v. dezelfde zucht
voor d. bevordering v. kunsten en wetenschappen, die hem bezielde. Hij verwezenlijkte dit plan bij zijn laatsten wil. Daarbij
werden d. inkomsten zijner nalatenschap,
behalve eenige goederen, waarover hij een
afzonderlijke schikking gemaakt had, onder
't opzicht en beheer v. daartoe aangewezen
personen bestemd tot onderhoud v. twee
genootschappen, ieder bestaande uit 6 personen, wier getal telkens moest worden aangevuld. 't Eerste dezer genootschappen moest
zich bezighouden met d. behandeling v.
onderwerpen, d. waarheid on d. vrijheid v. d.
christelijken godsdienst en d. burgerstaat
betretlende; 't andere met d. bevordering v.
natuurkunde, dichtkunst, geschiedenis, teekenkunst en penningkunde. TEYLER bepaalde dat
elk genootschap jaarlijks een vraag zou uitschrijven met uitloving v. een gouden eerepenning ter waarde v. f 400 voor d. schrijver
v. 't 't best gekeurde antwoord, ter beoordeeling, wat 't godgeleerde genootschap betreft, v. d. bestuurders der stichting, met d.
leden v. dat genootschap alleen, doch, wat
't tweede genootschap aangaat, v. d. bestuurders met d. leden v. beide genootschappen
samen. Voorts verlangde d. overledene uitdrukkelijk, dat 't huis, door hem bewoond, en
zijn eigendom, staande in d. Damstraat. achter
en dichtbij d. Waag, onvervreemd zou blijven,
om to dienen tot een vergaderplaats voor
bestuurders en voor leden der genootschappen,
alsmede ter bewaring v. d. boekerij en d.
verzameling v. aanteekeningen en prenten,
door hem nagelaten. Eindelijk stelde d. stichter
vast, dat al d. leden daartoe d. vrijen toegang
benevens daarvan 't vrije gebruik zouden
hebben en dat d. verzameling telkens vermeerderd moest worden door d. aankoop v.
voorwerpen, die tot bevorderng v. 't doel
der instelling zouden kunnen strekken. d.
Benoemde bestuurders en leden sloegen aanstonds na 's mans overlijden d. handen a.
't werk. Na 't bepalen en openbaar maken v.
prijsvragen, d. beide genootschappen betreffende, was o. a. een der eerste werkzaamheden 't beramen v. een plan tot eon museum
of bewaarplaats v. kostbaarheden deels door
TEYLER zelf verzameld, deels v. tijd tot tijd
nog aan to koopen ten dienste der stichting.
d. Zaal, voor dit museum ingericht, mag
inderdaad vorstelijk heeten. Zij bevindt zich
onmiddellijk achter 't huffs v. d. stichter,
tegenwoordig Teyler's fundatiehuis genoemd,
en is langwerpig rond. Gelijkgronds bevin-
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den zich allerlei werktuigen, tot d. wiskunde
en d. proefondervindelijke natuurkunde behoorondo, en voorts een verzameling ertsen,
versteeningen e. a. natuurlijke zeldzaamheden. Rondom d. zaal loopt een galertj
en boven op 't dak is een kleine koepel,
vanwaar men over Haarlems fraaie omstreken een verrukkelijk gezicht heeft.
Als vrucht der werkzaamheden v. daze
genootschappen heeft men v. tijd tot tijd niet
alleen d. belangrijkste vragen zien uitschrijven
on beantwoorden, maar ook d. kabinetten v.
natuurkundige instrumenten en v. delfstoffen
zijn aanmerkelUk verrijkt; a. 't gebouw werd
eon laboratorium tot natuur- en scheikundh;e
proefnemingen toegevoegd, dat eenige jaren
geleden geheel vernieuwd en naar d. eischen v.
d. tegenwoordige wetenschap ingericht is.
Under d. boekerij bevindt zich een belangrijke
verzameling classieken en kerkvaders. voorts
een verzameling werken over natuurl. historie,
ontleedkunde, aardrijkskunde on reizen en
acta academiarum et societatum. Niet minder
belangrijk is ook d. uitgebreide verzameling
palaeontologische voorwerpen, waarvan d.
catalogus door dr. T. C. Winkler bewerkt is.
-Voorts is er oen afzonderlijke zaal tot kabinet
voor schildertjen ingericht en daze bevat een
aantal fraaie stukken v. Nederl. meesters uit
d. nieuweren tijd, benevens een kostbare
verzameling oude en nieuwere teekeningen,
gravures en etsen.
Eindelijk behoort bij daze stichting nog een
hofje of gebouw, onder 'tzelfde bestuur staande,
waarin 24 oude vrouwen verzorgd worden,
gelijk in 't algemeen een deal der inkomsten
tot liefdadige oogmerken besteed wordt.
Teylingen (AUGUSTINUS VAN), in 1587 to
Haarlem geb. en overl. 4 Aug. 1665, was een
Uverig JezuIet. Hij schreef, behalve een paar
thans onbeduidende godgeleerde werkjes,
naamloos: „Opkomst der Nederlandsche beroerten" (1612), zeer partijdig voor d. Spanjaarden. Zie Foppens, „Bibl.Belg."; De Wind,
„Bibl. v. Ned. Geschiedschr.".
Tezcuco, Zie Texcoco.
Tezel, Zie Tetzel.
Thaarup (THOMAS), een volksdichter, geb.
21 Aug. 1749 to Kopenhagen, overl. 11 Juli
1821 op Schmidstrup, bij Hirschholm.
schreef lyrische poozie en idyllische drama's,
o. a. „Das Erntefest" on „Peters Hochzeit".
Zijn „Hinterlassene poetische Schriften" gaf
Rahbek uit (1822); een bloemlezing uit zijn
gedichten met een biographie Nygaard (1878).
Thaborita (PETRUS)

Of PETRUS JACOBSZ.

aldus genoemd naar 't klooster
Thabor, niet ver v. Sneak, waarin hij als
leekebroeder zijn dagen sleet, werd to Bolsward
geb., doch d. juiste tijd is, evenals die v. zijn
overlUden, onbekend. Men kan echter met
grond aannemen, dat hij tuss. 1460 en 1530
geleefd heeft. Hij schreef een uitvoerige
„Krona v. Vriesland", loopende v. 781 tot
1327. Zij werd voor 't eerst uitgegeven door
Visser on Amersfoordt in 't „Archief voor
Vaderlandsche, inzonderheid Vriesche Geschiedenis" en v. aanteekeningen voorzien.
Thackeray
(WILLIAM MAKEPEA CE), een
Engelsch romanschrijver, geb. 12 Aug. 1811
to Calcutta. Door zijn realistische schilderingen
v. Engelsche zeden on gewoonten on door zijn
fijnen humor heeft hij zich een beroemden
naam verworven. Een tijdlang vertoefde
to Weimar, waar hij o. a. met Gothe kennis
maakte; hij doorreisde vervolgens Zwitserland, Italie en Frankrijk en leefde sedert 1832
in Parijs. In 1836 keerde hij n. Londen terug,
VAN THABOR,
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waar hij echter spoedig zijn aanzienlijk vermogen verloor; sedert dien ttjd wtjdde htj
zich geheel a. letterkundigen arbeid. In 1845
doorreisde hij 't Oosten, in 1852 en '56 NoordAmerika, om daar letterkundige voordrachten te houden, gelijk hij dat reeds sinds 1851
in Engeland had gedaan. Hij overt. 24 Dec.
1863 te Londen. Langen tijd verschenen zijn
geschriften onder 't pseudoniem Michel Angelo
Titmarsh ; eerst d. roman „Vanity fair", waarmee hij zich een wereldberoemden naam verwierf, droeg zijn eigen naam. Van zijn overige
werken noemen we: „Rebecca and Rowena"
(1849), The Newcomes" (3 din, 1854), The Yin
ginians" (1856), „Lovell the Widower" (1858)
on The Adventures of Philip on his own
way through the world" (1862); zijn compleete
werken (12 din, Londen 1871, nieuwe uitgave,
24 din, 1887) zijn in bijna alle Europeesche
talen vertaald. Zijn leven werd beschreven
door Taylor (1864), Trollope en Conrad (1887).
Zie ook Thackerayana (1874). Zijn correspondentie verscheen in 1887.
Thaer (ALBRECHT), een beroemd Duitsch
landhuishoudkundige, 14 Mei 1752 to Celle, in
Hannover, geb., waar zijn vader hofmedicus
was. Hij studeerde a. d. hoogeschool to Gottingen in d. geneeskunde en d. wijsbegeerte, verkreeg er in 1774 d. doctoralen graad, oefende
vervolgens in zijn geboorteplaats d. geneeskundige praktijk uit en word zelfs na d. dood
ztjns vaders tot hofmedicus benoemd. Reeds
vroeg echter openbaarde zich bij hem een
sterke neiging voor d. landhuishoudkunde,
getuige zijn work „Einleitung zur Kenntniss
der Englischen Landwirthschaft" (3 dln, 1774).
In 1799 begon hij d. „Annalen der Niedersachsischen Landwirthschaft" uit to geven. In
1804 werd hij door d. koning v. Pruisen tot
geheimraad aangesteld en met een grondbezit
begiftigd, dat hij spoedig tegen een landgoed
to Moglin verwisselde. Daar hield hij zich, behalve met 't schrtjven v. verschill. werken,
Voornamelijk bezig met d. vorming en uitbreiding v. zijn landbouwinrichting en stichtte
hij in 1807 een landhuishoudkundige school. In
1810 tot hoogl. in d. landhuishoudkunde a. d.
hoogeschool to Berlijn beroepen, verliet hij
echter reeds in 1818 daze betrekking, Om weer
n. Moglin terug te keeren, waar d. door horn
gestichte school in 1824 tot een koninklijke
academie verheven werd. Htj overt. 26 Oct. 1828.
Van THAER'S overige geschriften noemen wlj
nog: ,,Beschreibung der nutzbarsten neuesten
Ackergeraithe" (1803—'06, 3 din); „Annalen des
Ackerbaues" (1805—'10); „Grunds'atze der rationellen Landwirthschaft" (1809, 4 din); „Annalen der Fortschritte der Landwirthschaft"
(1811—'13); „Veber die feinwollige Schafzucht"
(1811); „Leitfaden zur allgemeinen landwirthschaftlichen Gewerbslehre" (1816) on „MOglinische Annalen der Landwirthschaft" (1817
tot 1824, 14 din).
Thais, een beruchte Grieksche hetaere,
die Alexander d. Groote op zijn tocht n. Azle
vergezelde en hem in Juni 330 aanzette tot
d. verwoesting v. Persepolis. Na Alexanders
dood werd zij een der vrouwen v.Ptolemaeus
Lagi, wien ze twee zoons en een dochter
schonk, Eirene genaamd, die later d. gemalin
werd v. koning Eunostos v. Soli.
Thaiwan of Taiwan, 'Lie Formosa.
Thalberg (sicasmurrn), een beroemd pianist
en componist, geb. 7 Jan. 1812 to Geneve. Reeds
in 1830 maakte htj zijn eerste concertreis;
hij oogstte in 1835 door zip schitterend spel
welverdiende lauweren, doorreisde half Europa,
in 1855 en '56 ook Zuid- en Noord-Amerika,
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woonde vervolgens eenigen tijd op zijn villa bij
Napels, maakte v. 1863—'64 nog weer kunstreizen en overt. 27 Apr. 1871 to Napels. Onder
zijn talrtIke composities zijn d. „twaalf etudes"
(op. 26) d. belangrijkste.
Thale, een dorp in d. kreits Aschersleben
v. 't Pruisische regeeringsdistrict Maagdenburg (prov. Saksen), gelegen a. d. Bode en a. d.
spoorweg Halberstadt—Wegeleben—Thale; 't
heeft een Evangelische kerk, een groot tjzerbergwerk, een cementfabriek en wolspinnerijen
en telt 6300 inw. (1891). Dichtbij liggen Hubertusbad met minerale bronnen en 't grootsche
Bodethal met d. Rosztrappe en d.Hexentanzplatz. Thale wordt jaarltjks door niet minder
dan 20 000 vreemdelingen bezocht.
Thaler (KARL VON), een Duitsch letterkundige, geb. 30 Sept. 1836 to Weenen, waar htj nog
woont en medewerker is a. d. „Neue Freie
Presse". Htj gaf een bundel sonnetten uit,
„Sturmvogel" getiteld (1860), verder „Aus alten
Tagen" (1870), staatkundige gedichten, bestaande uit „Germania" en „die Fahrt nach
Canossa".
Thaler. Thalers werden sedert 1518 in 't
stadje Joachimsthal, in Bohemen, geslagen.
't Waren zilveren muntstukken, die meer dan
een oud lood gewicht hadden en voorzien
waren v. 't beeld v. d. heiligen Joachim. Van
daze stukken, die Joachimsthalers genoemd
werden, is volgens d. Duitsche meaning d.
naam thaler afkomstig. Later werden dergelijke stukken ook op ander° plaatsen geslagen, doch bij d. benoeming v. daze liet men
't praedicaat Joachims achterwege. Tegenwoordig noemt men thalers d. Duitsche muntstukken. welke 30 groschen of 3 mark waard
zijn en 16 2/3 G. fijn zilver bevatten.
Thales v. Milete, een der zeven wijzen v.
Griekenland en naast Solon d. beroemdste v.
alien; hij was d. eerste v. een aantal wetenschappelijke denkers, a. wie men later d.
naam Ionische of Physische school gaf, omdat
zij haar zetel in Tonle had en zich voornameltjk met bespiegelingen over d. natuur bezig
hield. Daar daze wtjsgeerige school als d. eerste
wordt beschouwd, die onder d. Grieken ontstond, heeft men THALES als d. stichter v.
d. Grieksche wijsbegeerte aangemerkt. Z(jn
leeftijd valt in d. 6e eeuw v. Chr. Volgens
Diogenes Laertius stamde THALES uit een
oud en beroemd Phoenicisch geslacht, dat zijn
oorsprong v. Cadmus en Agenor afleidde. Daar
zijn geboortestad (Milete) een der bloeiendste
v. Ionie was en d. Ionische Grieken zich
door handel en scheepvaart tot een hoogen
trap v. beschaving ontwikkeld hadden, had
THALES daar gelegenheid om veel kundigheden
to verzamelen en zijn geest to verrtiken.
gitst dat doel ondernam hij ook vele reizen en
bezocht hi) Creta, Pheenicie en Egypte; ook
hield hij zich langen ttjd a. 't hof v. Croesus,
koning v. Lydie, op. THALES' hoofdverdienste
bestond niet zoo zeer in nieuwe on bijzonder
merkwaardige uitvindingen ale wel hierin,
dat hij zich v. d. enkel dichterli,jke on mythologische voorstellingen losmaakte en zich door
zijn zelfstandig denken, 't bespiegelend onderzoek naar d. oorsprong der dingen, een meer
bepaalde richting gaf en d. weg aanwees,
waarop 't wtjsgeerig nasporen verder voortschrtjden kon. THALES stelde zich voornameljjk
d. vraag wat 't hoofdbeginsel der natuur of der
wereld was; een vraag, die later alle wijsgeeren der Ionische school en die, welke uit
haar voortkwamen, bezig hield. Als zulk een
hoofdbeginsel nam hij 't water of liever 't
vochtige aan, waaruit alles ontstaat om er
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weder naar terug to keeren. Onder water
schijnt hij d. oorspronkelijken toestand v. d.
algemeene wereldstof verstaan to hebben. Bij
d. ongenoegzaamheid en 't verschil in d. opvatting v. d. hoofdleer v. THA LES (waarin
Aristoteles d. beste gids mag heeten) is 't
zeer moeilijk d. eigenlijken zin to bepalen,
welken men a. vele ztjner gevoelens moet
hechten, o. a. a. dat God 't wereldverstand
is; dat d. Daemonen zielenwezens en d. Heroen
zielen v. afgescheiden voortretlelijke menschen
zijn; God is d. oudste, omdat hij zonder begin
en einde is, en d. wereld 't beste, omdat God
die heeft gevormd; God kent niet alleen d.
handellngen, maar ook d. gezindheid der
menschen; ales is bezield en vol goden ; ook
d. steen (magneet) heeft een ziel, omdat
hij 't ijzer aantrekt. Wat hiervan a. THALES
mag toekomen, zooveel is zeker, dat hij een
grooten invloed op zijn tijdgenooten heeft
geoefend en met hem d. rij der wijsgeerige
denkers begint, die sedert heeft bestaan. —
Zie H. Ritter, „Geschichte der Ionische Philosophie - ; Tiedemann, „Griechenlands erste
Philosophen", alsmede zijn „Geist der speculat. Philosophie", die met THALES begint.
Verder kan men over hem raadplegen d.
„Geschiedenissen der Wijsbegeerte" v. Tonnemann, Bandis, Ritter en vooral v. Ed. Zeller,
met d. bronnen, daarbij aangehaald.
Thalia (v. 't Grieksche thalia, bloesem),
een der negen muzen, die gewoonlijk als d.
godin v. blijspel wordt beschouwd ('twelk
zijn oorsprong a. 't landleven te danken had)
en die als een jonge ninif, met klimop omkranst, lachende en met een masker in d.
hand wordt afgebeeld. Ook een der drie bevalligheden draagt denzelfden naam.
Thallium is een in d. aardkorst zeer
verspreid metaal, dat ecbter slechts in geringe
hoeveelheden voorkomt. In 't zeldzame mineraal crookesiet komt naast koper, selenium
en zilver thallium voor. 't Vergezelt ook
dikwijls 't kalium in sylvien, karnalliet en
minerale bronnen. 't Werd in 1861 ontdekt
door d. Engelschen scheikundige Crookes bij
't spectraal-analytisch onderzoek v. 't seleniumhoudend bezinksel, dat zich niet zelden in d.
looden kamers v. zwavelzuurfabrieken afzet.
Hij narn in 't kleurenbeeld v. genoemd bezinksel een heldere, groene streep waar, die
door geen tot dusver bekende stof kon zijn
voortgebracht. Nader onderzoek leerde, dat
't nieuwe element in 't Uzerkies voorkomt,
waaraan men in vele zwavelzuurfabrieken d.
benoodigde zwavel ontleent. Crookes gaf 't d.
naam thallium, naar 't Grieksche woord
8a22o.;, dat groen loof beteekent.
Lamy, die in 1862 't thallium nauwkeuriger
onderzocht, deed 't als een metaal kennen,
dat in vele eigenschappen met kalium en
natrium, in andere daarentegen (vooral wat
natuurkundige eigenschappen aangaat) met
lood overeenkomt. 't Hoeft, evenals laatstgenoemd metaal, een grauwe kleur, is zoo
week, dat 't zich met een mes laat snijden,
laat zich hameren en uitrekken en bezit 't
soort. gew. 11,862. 't Smelt bij 290° C. en wordt
vluchtig in d. roode gloeihitte. 't Ontleedt
water niet bij d. kookhitte, maar neemt
daarentegen even gemakkelijk zuurstof uit d.
lucht op als kalium en natrium. Door zuren,
vooral door salpeterzuur, wordt 't gernakkelijk
opgelost tot thallium-zouten. Met zuurstof
verbindt 't zich zich tot twee verbindingen,
v. welke die, welke d. minste zuurstof bevat,
met water een sterke basis vormt.
d. Zouten v. 't thallium komen in eigen-
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schappen deels met d. kalium-, deels met d.
lood- en deels met d. Uzerzouten overeen. Zij
zijn zeer vergiftig en dienen voor 't bereiden
v. thalliumglas, dat 't licht nog sterker breekt
dan 't loodglas. Behalve in vele delfstoffen
heeft men sporen v. thallium in d. asch v.
sommige planten (beetwortel, druiven, tabak,
cichoreiwortel en beukenhout) gevonden. Ala
betrekkelijk zeer rijk a. thallium noemt men
d. oplossingen v. zinkvitriool, die te Rammels
berg bij d. bewerking v. loodertsen als bijproduct verkregen worden. Deze bevatten evenwel nog maar 0,05 procent chloorthallium.
d. Tegenwoordigheid v. thallium of thalliumverbindingen wordt 't eenvoudigst aangetoond
door d. groene kleur, die 't a. d. vlam meedeelt.
Een vijitig millioenste deel v. een G. kleurt een
niet-lichtgevende viam nog zichtbaar groen.
Thames, Zie 'Aeons.
Thammoer, Zie .loodsche almanak.
Thammoes of Thammoez, een Babylonische godheid, overeenkomende met d.
Phoenicischen Adonis, die ten tijde v. Ezechiel
in Jeruzalem werd vereerd.
Thamyris of Thamyras, een beroemd
zanger uit ThraciO, die voor Humerus ieefde
en in d. Pythische spelen d. prijs behaalde,
terwijl hij bij zijn gezang d. citer bespeelde.
Plato plaatst hem naast Orpheus, Linus en
Phemius en zegt, dat hem niemand op d.
citer of in 't gezang evenaarde, weshalve dan
ook zijn ziel, na zijn dood, in een nachtegaai
was overgegaan. Ook Strabo spreekt met
grooten lot v. hem. Beroemd is d. fabel v.
zijn wedstrijd met d. muzen. Trotsch op zijn
schoon gezang, daagde hij haar tot een wedstrijd uit, onder voorwaarde, dat hij als overwinnaar met d. omhelzing v. iedere muze
zou verwaardigd worden, doch zich, als hij
overwonnen werd, a. alle straffen zou
onderwerpen, welke d. muzen hem zouden
opleggen. Hij verloor d. wedstrijd en d.
godinnen straften hem met blindheid, verbraken zijn citer en beroofden hem v. al zijn
kunst. Homerus bezingt deze fabel in zijn
„Iliac" II. Men meent, dat hij d. uitvinder der
Dorische toonsoort geweest is. Zijn gedichten
zijn alle verloren geraakt, alsook 't treurspel,
dat Sophocles op hem vervaardigde.
Than (Angelsaksisch thegn, oud-Hoogduitsch degan) was tijdens d. Angelsaksische
heerschappij d. titel v. een dienstman, die
tot 't gevolg v. een vorst behoorde; na d.
verovering v. Engeland door d. Noormannen
werd d. naam synoniem met baron; in Schotland bleef hij tot 15e eeuw d. titel voor een
persoon v. hoogen adel, overeenkomende met
't Engelsche earl.
Than (MoRITz), een Hongaarsch schilder,
geb. 18 Juni 1828 to Alt-Becse (Hongarije); hij
bezocht sedert 1851 d. academie to Weenen
en 't atelier v. Rahl, woonde vervolgens eenige
jaren to Rome en vestigde rich daarna in
Boeda-Pest. Hij maakte zich vooral naam als
schilder v. historische stukken en als portretschilder. Verscheidene ztjner stukken zijn in
Boeda-Pest in 't nationale museum en in
onderscheidene kerken v. Hongarije to vinden.
Thana, een district in d. afdeeling Konkau
v. 't presidentschap Bombay in Britsch-Indie;
't heeft omstr. 100 000 inw. op een oppervl.
v. 199 vk. mijlen, is deels heuvelachtig, deels
vlak en brengt rijst, suikerriet en oliezaad op.
d. Gelijknamige Loofdstad telt 14 000 inw.
Thanatos, 't Grieksche woord voor dood;
bij d. Grieken ook d. God v. d. dood, d. tweelingbroeder V. d. slaap (Hypnos). Thanatologie, d.
leer v. d. dood, zijn oorzaken en verschijnselen.
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Thanet (Isle of) heet 't noordoosteltike
deel v. 't Eng. graafs. Kent, dat d. gedaante
v. een schiereiland heeft. d. Uiterste noordoosthoek is 't voorgebergte Northforeland,
waarop een vuurtoren staat. d. Vlakte is
tamelijk vruchtbaar en levert koren; ook
vindt men er goed weiland. d. Plaatsen v.
belang zijn d. badplaatsen Ramsgate en
Margate.
Thapsacus, in 't Oude Testament Thiphuich, d. i. voorde of doorwaadbare plaats,
een beroemde stad uit d. Oudheid, in Syria
gelegen a. d. rechteroever v. d. Euphraat. Hier
trokken Darius, Alexander d. Groote e. a. d.
rivier over. Enkele rulnen dezer stad worden nog gevonden bij 't tegenwoordige El
Hammain.
Thapsus, in d. Oudheid een versterkte
stad a. d. noordkust v. Afrika, t. N. v. d.
Kleine Syrte, beroemd door d. overwinning
v. Caesar (6 Apr. 46 v. elm) op d. partij v.
Pompejus. Puinhoopen v. deze plaats vindt
men in d. nabijheid v. 't tegenwoordige RasThargelien, een oud Grieksch feest, dat
in Athene ter eere v. d. god Apollo Thargelios, d. beschermer der veldvruchten, werd
gevierd op d. zevende dag v. d. maand Thargelion (Mei-Juni), op d. geboortedag v. d. god,.
Otleranden, optochten en wedrennen luisterden dit feest op.
Thasos, een eiland in d. Griekschen Archipel, tot 't Turksche ejalet Saloniki behoorende en groot 8 vk. mijlen, waarop circa
5200 Grieksche inw. 't Is zeer bergachtig en
in d, dalen vruchtbaar; deze leveren vooral
olijfolie en honig. In d. Oudheid was Thasos
beroemd door zijn marmergroeven en door
zijn reeds a. d. Phoeniciers bekende goudmijnen. d. Tegenwoordige hoofdstad is Panagia of Kastro.
Thassilo, d. laatste hertog v. Beieren uit
d. stam der Agilofinger; hij volgde zijn vader,
Odilo, op en werd, toen hij nog maar zesjaar
oud was, door een halfbroeder v. d. Frankischen koning Pepijn verdreven, doch spoedig
weder in d. regeering hersteld. Tot 763 bleef hij
diens trouwe vazal, tot hij op een veldtocht in
Aquitanie zijn opperheer plotseling in d.
steek liet. Sedert dien tijd regeerde hij als
onaf hankelijk vorst; hij huwde met Luitperga,
d. dochter v. d. koning der Longobarden Desiderius en ontnam in 772 d. Slawen 't Poesterdal
en Karinthie. In 781 legde hij, door d. nood
gedrongen, d. eed of a. Karel d. Groote te
Worms; hij brak echter herhaaldelijk dien
eed v. trouw en werd daarom in 788 ten
dood veroordeeld. Men schonk hem echter
genade en nu word hij in 't klooster Lorsch
gezonden, waar hij in 794 overl. Htj stichtte
't klooster Kremsmiinster. Zie Abel „Jahrbucher des frankischen Reichs unter Karl
den Groszen" (1866).
Thau (ETANG DE), een 20 KM. lang strandrneer, dat zout water bevat en zeer rijk is a.
visch. 't Is gelegen in 't Fransche depart.
Herault en wordt v. d. Midd ell. Zee gescheiden
door een smalle landtong. Met 't kanaal du
Midi en 't kanaal des Etangs staat 't in verbinding en door 't kanaal v. Cette met d.Middellandsche Zee.
Thauma.tologie (v. 't Grieksche thauma;
wonder) beteekent leer der wonderen, geltjk
thaumatomachie d. wonderbestrijding beteekent.
Thausing (moRrrz), een Duitsch kunstkenner, geb. 3 Juni 1838 te Tsjisjkowitz, in Bohemen. In 1864 word hijbibliothecaris v. aarts-
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hertog Albrecht en in 1868 directeur v. d. verzameling etsen on teekeningen v. dozen
vorst; in 1873 benoemde men hem tot prof.
a. d. universiteit to Weenen; hij overl. 14 Aug.
1881 to Leitmeritz. Zijn voorn. work is „Dilrer.
Geschichte seines Lebens and seiner Kunst"
(2e dr., Leipzig 1883—'81).
Thay (Myang-), d. inheemsche naam voor
Siam (zie dat art.).
Thaya, een 248 KM. lange rechter zijrivier
V. d. March in Oostenrijk; zij ontstaat uit d.
Moravische en d. Duitsche Thaya, die zich
bij Raabs, in Neder-Oostenrijk, vereenigen, en
mondt bij Hohenau in d. hoofdstroom uit.
Thayer (ALEXANDER WHEELOCK), een Ameri•
kaansch schrijver, geb. 22 Oct. 1817 in SouthNatick (Massachusetts); sedert 1864 was hij
consul to 'Priest, sedert 1882 leeft hij stil. Hij
heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt door
een levensbeschrijving v. Beethoven. waarvoor hij zich eerst to Bonn, Berlijn en Weenen
d. noodige gegevens had bijeengezameld. Dit
work, getiteld „L. v. Beethovens Leben", verscheen in 1865 in 3 dln.
Theagoog (v. 't Grieksche theos, god, en
agein, handelen), een godenbanner, godenbezweerder. Theagonie, 't bannen of bezweren
der goden.
Theano, eon wijsgeerige Grieksche vrouw,
geboortig uit Creta, was d. dochter v. Pythonax en gehuwd met Pythagoras, wiens lessen
zij vroeger btjgewoond had. Zij schonk hem
twee zonen, Telauges en Mnesarchus, alsmede
twee dochters, Myia en Arignote. Volgens
anderen was ztj d. dochter v. Brontenos v.
Crotone. Men houdt haar voor d. schrijfster v.
eenige brieven en zedenspreuk en, welke door
Gale in zijn „Opuscula mythologica" (1688)
uitgegeven zijn. Ook J. Chr. Wolf heeft die
uitgegeven in zijn „Mulierum Graecarum
fragmenta" (1739) en Grimm met een Duitsche
vertaling v. Wieland (1791). d. Laatste heeft
een beeld geleverd v. haar verhouding en die
v. andere vrouwelijke wijsgeeren tot d. Pythagorische school.
Theanthropos of theantroop (v. theos,
god, en anthropos, mensch), d. godmensch,
bijnaam v. Jezus Christus. Theanthropologie,
d. godmenschleer of leer v. d. vereeniging
der godheid on menschheid in Jezus Christus.
Theater, Zie Tooneel.
Theatijnen. Doze geesteltIke orde werd
in 1524 gesticht door Pietro Caraffa, bisschop
v. Theati, naar welke stad d. orde haar naam
heeft, die, in vereeniging met Paolo Consieglieri, Bonifacio de Collo en Gaetano de
Thiene een eenvoudigen apostolischen leefregel en een zuivere kloostertucht wilde
herstellen. d. Voorn. verplichtingen der laden
v. doze congregatie bestonden hierin, dat ztj
volstrekt goon bezittingen mochten hebben
en zich moesten vergenoegen met 'tgeen hun
ongevraagd geschonken werd; voorts moesten
ztj tegen d. heidenen en ketters pradiken,
zieken verplegen enz. d. Ordebroeders moeten
naar d. door Clemens VII in 1527, door Paulus
IlI in 1510 en door Pius V in 1568 bekrachtigde
instelling een plechtige gelofte afleggen op
d. orde v. d. H. Augustinus en een zwart
ordegewaad aannemen. Met spoed verspreidde
zich deze orde uit Italie, waar zij to Napels
en to Venetia haar voorn. zetels had, n.
Spanje, Frankrijk, Duitschland on Polen, zelfs
n. Georgie, Cireassie, Tatarije en Mongolia.
Haar oorspronkeltjk bestuur was aristocratisch. maar in 1588 plaatste paus Sextus V
een generaal a. haar hoofd. In 't zuideltjk en
't oostelijk gedeelte v. Europa telt deze orde
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nog tegenwoordig vele kloosters, welker be-

woners zich hoofdzakelijk onledig houden
met 't geven v. onderwijs. Zij dragen ook d.
namen Chretinen, Quintinen, Cajetanen en
Apostolische broeders v. d. Goddeltjke voorzienigheid. d. Nonnenorde der Theatynerinnen
bestond oorspronkelijk geheel op zichzelf,
zijnde in 1583 onder bekrachtiging v. paus
Gregorius XIII ingesteld door Ursula Benincasa to Napels onder d. naam Congregatie
der onbevlekte ontvangenis. Zij bestond in
twee afdeelingen; d. leden der eene legden
eon eenvoudige gelofte af en droegen in
navolging v. d. H. Martha zorg voor huiselijke
aangelegenheden, terwijl die der andere afdeeling zich bij eede verbonden tot een leven
in enkel godsdienstige bespiegelingen, 't dooden v. alle zinnelijke begeerten, 't vasten en
bepaald ook onthouding v. alle beoefening
der toonkunst. 't Getal nonnen, dat in ieder
klooster werd opgenomen, was 66, naar 't getal
levensjaren, dat d. kerkelijke overlevering a.
d. Moedermaagd toeschrijft. Deze orde maakte
echter weinig opgang en werd in 1624 door
paus Urbanus VIII onder 't opzicht der Theatijner monniken geplaatst.
Thebais. Behalve d. landstreek om Thebe
in Boeotie heette aldus bij d. Ouden, reeds
ten tijde v. Iierodotus, naar d. naam der
hoofdstad Thebae, 't zuidelijkste gedeelte v.
Egypte of Opper-Egypte, a. d. zuidelijke grens
waarvan d. stad Syene ('t tegenwoordige
Assoean) gelegen was. In deze landstreek
komen, v. 't noorden af gkrekend, d. eerste
getakte palmen (H?Jphaena crinita of Crucifera
thebaica, in 't Arabisch Doem) in 't wild voor,
welke daarom ook Thebaische palmen genoemd worden.
Thebe of Thebae, oudtijds een der
grootste en fraaiste steden v. Opper-Egypte,
was volgens sommige Grieksche schrijvers
door Osiris gesticht en naar Isis genoemd,
'tgeen uit een verwisseling met d. OpperEgyptische stad This schijnt voort to spruiten,
waar Osiris en Isis meer bepaald vereerd
werden. Op d. monumenten der elfde Manethonische dynastie (ongeveer 2500 v. Chr.)
wordt Thebe nog niet genoemd, evenmin als
haar bijzondere god Ammon, naar welken
deze stad in 't oude testament No-Ammon
genoemd wordt. Zij bevatte een menigte
prachtige en kolossale gebouwen, waarvan
nog tegenwoordig overblijfselen voorhanden
zijn, en volgens Homerus 100 poorten of
pylonen. Men vond er een tempel v. 14 stadien
(meer dan 't 10e gedeelte v. een Duitsche mtjl)
in om trek; d. hoogte was 45 M., d. muren
hadden een dikte v. 8 M. en v. binnen was
hij rijkelijk v. kostbare steenen, gouden,
zilveren en ivoren gereedschappen voorzien.
Nog tegenwoordig nadert men d. bouwvallen
v. dit trotsch gebouw langs 8 ruime gangen;
(1. voorpoorten zelf zijn buitengewoon hoog
-en breed, pyramidaal gebouwd v. rood, fijn
gepolijst graniet, overal, bij vakken, met
hieroglyphische figuren bedekt en a. d. zijden
met kolossale beeldzuilen en basreliefs versierd. In d. voorhoven v. dezen tempel staan
ruim 20 M. hooge, geheel uit graniet gehouwen
en met hieroglyphen bedekte obelisken; terwijl 't binnenste gedeelte op 134 kolommen
rust. Onder andere bouwvallen dezer stad zijn
ook d. begraafplaatsen der koningen merkwaardig, waarvan Denon er acht bezocht
heeft. Bij haar ingang vond hij in een daarvan
een 4 M. lange en 6 M. hooge galerij; d. muren
waren vol beschilderde hieroglyphen en in
6 der begraafplaatsen waren d. kleuren, geel •
IX.
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op een blauwen grond, nog zeer levendig. Ant
't einde der galerij stonden sarcophagen met
deksels, alle rijk versierd met hieroglyphische
figuren, terwijl d. meubelen, vooral d. stoelen,
v. verguld beeldwerk waren voorzien. Deze
begraafplaatsen zijn die v. koningen uit d. 11e
dynastie (bij Manetho), welke Thebe tot hun
residentie kozen. d. Roemzuchtige pharaonen
der 12e dynastie beheerschten reeds v. Thebe
uit geheel Egypte en stichtten d. grooten
Ammonstempel op d. oostelijken Nijloever.
Gedurende d. daarop volgende regeering der
Hyksos taande d. glans v. Thebe, ofschoon
't d. zetel v. 't bestuur voor Opper-Egypte
bleef; maar, toen d. Hyksos verdreven waren,
hernam d. stad haar rang als hoofdstad v.
't geheele land en Ammon Iverd zelfs als
hoofd der goden v. Egypte drkend. d. Thebaansche dynastieen, v. d. 17e tot d. 20e, die
v. d. 17e tot d. 12e eeuw v. Chr. regeerden,
verhieven d. hoofdstad tot 't toppunt v. haar
luister en bouwden et vele prachtige tempels.
Doch, toen met d. 21e dynastie vorsten uit
Beneden-Egypte d. troon bestegen, moest
Thebe langzamerhand bij Memphis achterstaan en d. Perzische verovering voltooide
haar val: door Cambyses werd d. koningsstad
met d. grond gelijk gemaakt. Zij herstelde
zich echter weer en werd nogmaals, onder d.
Ptolemaeen, een der rijkste en bloeiendste
steden, maar eindelijk door Ptolemaeus Lathurus, in 't 80e jaar voor onze ttjdrekening, bijna
tot d. grond vernield. Tegenwoordig staan
vier dorpen op d. plaats v. 't oude Thebe:
Karnak en Luksor op d. rechter, Medinet-Aba
en Gurnah op d. linker Nijl-oever. Bid Karnak
ziet men d. ruinen v. d. reeds vermelden
tempel met zijn 134 kolommen v. 20 M. hoogte.
d. Tempel v. Luksor word 1500 v. Chr. door
Amenophis III gesticht, die v. Gurnah door
Sethos I. Tusschen deze verheffen zich d. beide
Memnonsbeeldeu, vroeger d. bewakers v. d.
toegang tot een tempel, die geheel verdwenen
is. d. Eigenlijke stad Thebe lag a. d. oostelijken
oever en d. tempelstad v. Karnak om haar
heen. Uitvoeriger mededeelingen omtrent deze
stad vindt men in d. talrijke reisbeschrijvingen door Egypte en vooral in 't groote
werk v. Denon.
Thebe of Thiva, thans een onbeduidend
plaatsje in Griekenl and, speelde eens als hoofdplaats v. 't oude Boeotie een voorname rol.
Men houdt Cadmus, die er omstr. d. 16e eeuw
vOOr Chr. d. burg Cadmea bouwde, voor d.
grondlegger dezer stad. Met d. oude geschiedenis v. 't Grieksche Thebe staan d. lotgevallen v. Lajus, Jocasta en Oedipus in nauw
verband. Reeds in d. 13e eeuw gaf d. strijd
tuss. d. beide zonen der laatsten aanleiding
tot d. Thebaanschen krijg, een der merkwaardigste oorlogen uit d. heldentijd der
Grieken. Later word Thebe door andere
Grieksche steden overschaduwd. In d. Perzische oorlogen betoonde 't zich gunstig jegens
d. vreemde overheerschers en in d. Peloponnesischen krijg bewees 't d. Spartanen niet
onbelangrijke diensten. 't Overwicht der Spartanen, die zelfs onverwacht d. burg v. Thebe
bezet en d. stad een nieuw bestuur opgedrongen hadden, lokte een gebeurtenis uit,
die voor Thebe nogmaals een korten tijd v.
roem deed aanbreken. Pelopidas en eenige
anderen, die n. Athene gevlucht waren, wisten
in 378 v. Chr. binnen d. stad to komen, waar
d. tyrannen vermoord en d. Spartaansche
benden verjaagd werden. Onder mannen als
Pelopidas on Epaminondas werd Thebe geducht, niet alleen voor Boeotie, maar voor
24
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geheel Griekenland, 'tgeen echter slechts
duurde tot d. slag bij Mantinea in 362 v. Chr.,
die a. Epaminondas 't leven kostte. Sedert
dien tijd ging Thebe achteruit. 't Wikkelde
zich in d. Heiligen oorlog en riep bij die gelegenheid d. hulp in v. Philippus v. Macedonia,
wien 't aldus d. weg n. Griekenland baande,
dat weldra d. nadeelen daar van ondervond en
zich to vergeefs v. d. Macedonischen invloed
zocht to bevrijden. d. Nederlaag der Grieken
bij Cheronea in 338 v. Chr. bevestigde 't Macedonische gezag. Nog eenmaal trachtte Thebe
zich, na d. dood v. Philippus, daaraan to ontrukken, wat d. verwoesting der stad ten gevolge had, waarbij alleen 't huis v. Pindarus
on d. tempels gespaard bleven. Later werd zij
wel herbouwd, doch in d. oorlogen der Itomeinen met Mithridates weer grootendeels
verwoest, zoodat Thebe reeds in d. 2e eeuw
na Chr. v. weinig beteekenis was.
Thecla (d. Heilige), maagd en martelares,
gelijk zij door oude kerkelijke schrijvers genoemd wordt, was waarschijnlijk uit Isaurie,
in Klein-Azie, afkomstig en werd volgens een
niet onwaarschijnlijke overlevering in of omstr.
45 n. Chr. door d. apostel Paulus tot 't Christendom bekeerd. Men verhaalt, dat zij wegens
Naar belijdenis v. 't Evangelie eerst voor d.
dieren in d. circus werd geworpen en daarna
a. d. vlammen prijs gegeven, maar dat beide
Naar spaarden, zoodat zij haar natuurlijken
dood gestorven is. Overblijfselen v. haar gebeente zouden bewaard worden in d. hoofdkerk
to Milaan, die haar naam draagt. Haar kerkebike vierdag is op 23 Sept.
Theden (JOHANN CHRISTIAAN ANTON), in
1714 to Steinbeck (bij Wismar, in Mecklenburg) gob., bracht ztjn eerste jeugd in zeer
moeielijke on benarde omstandigheden door,
totdat hij op 13-jarigen leeftijd als leerling bij
een kleermaker geplaatst word. Dit handwork
strookte echter weinig met zijn bijzondere
neigingen. Hij zeide zijn beroep vaarwel on
trad als beetling latj een heelmeester in dienst.
Hij legde veel ijver on bekwaamheid a. d. dag,
bleak voor d. uitoefening der heelkunde een
btjzonderen aanleg to bezitten en trad weldra
als chirurgtjn bij een regiment cavalerie in
dienst. Hij bewees groote on belangrijke diensten on maakte zich zoo gunstig bekend, dat
hij in 1758 tot chirurgijn bij een regiment
infanterie word benoemd en kort daarna tot

eersten wondarts bij 't Pruisische leger. Hij
overl. in 1797 on was niet alleen een goad
practicus, maar had ook 't theoretisch gedeelte
der heelkunde met zorg on vlUt beoefend. 't
Zoogen. wondwater v. THEDEN is v. hem afkomstig on bestaat uit 6 din wtjnazijn, 2 dln
alcohol, 1 dl zwavelzuur on 2 dln honig. 't
Gebruik v. zuigpompen tot lediging der borsten werd door hern ingevoerd en hij gaf bovendien goede modellen v. polyptangen aan. Hij
schreef o. a. „Neue Bemerkungen and Erfahrungen zur Bereicherung der Wundarzney
and Medicin" (1780) on „Unterricht filr die
Unterwundartze bei der Armee, besonders
beim Artilleriecorps" (1774).
Thee. d. In d. handel voorkomende thee,
die hoofdzakelijk in zwarte on groene onderscheiden wordt, bestaat uit d. bladeren v. een
groenen, 1 a 2 1/2 M. hoogen heester, d. Thea
Chinensis, tot d. natuurl. fam. der Carnelliaceae
behoorende en in 't sexueele stelsel tot d.
1e orde der 13e klasse (Polyandria Monogynia).
Doze merkwaardige plant behoort in d. zuidelijke provincian v. China to huis, doch wordt
tegenwoordig ook in geheel Achter-Indic, in
Voor-India, op Ceylon en op Java aangekweekt.
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Haar bladeren zijn kort gesteeld, elliptisch
lancetvorrnig, tij dens hun jeugd fijnharig, later
glad on glanzend. d. In d. oksels der bladeren
gezeten bloemen verspreiden een aromatischen
geur. d. Thea viridis, Thea Bohea, Thea stricta r
vroeger als afzonderltike soorten beschouwd,
zijn slechts variateiten v. d. Thea Chinensis en,
't gevolg v. verschil in cultuur, klimaat on
groeiplaats.
d. Chineezen tolen hun Tcha of Tha uit
zaadkorrels, die in rijen op ruim 1 M. afstands
v. elk. gezaaid worden. In elken kuil worden
verscheidene zaadkorrels geplaatst, daar ook
in China zelf 't opkomen hoogst onzeker is.
Tuss. d. rijen wordt d. grond zorgvuldig v.
onkruid gezuiverd en tevens zorgt men ervoor,
dat d. plant niet hooger opschiet dan noodig
is om d. bladeren to kunnen plukken. Drie
jaar na d. zaaiing wordt 't eerste gewas ingezameld on na 6-7 jaar zijn d. theeboomen
niet veel meer waard, zoodat zij dan worden
weggenomen, om voor nieuwe plaats to maken.
d. Theeboom groeit op hooge on lags gronden,
maar 't weligst op een lichten steenachtigen
bodern. Gewoonlijk worden d. bladeren driemaal 's jaars geplukt, in 't midden v. April,
Juni on Aug. De 't eerst geplukte bladeren
zijn d. baste on geurigste en bevatten d. minste
vezels on d. meeste vluchtige olie. d. Bladeren
v. d. tweeds inzameling hebben een donkergroene kleur, zijn harder on bitterder; die,
welke in Aug. geplukt worden, zijn v. mindere
hoedanigheid. Hoe jonger d. boomen zijn, des
to beter on geuriger d. bladeren. d. Bladeren,
welke afgevallen, verwelkt of bij d. latere
bereiding bedorven zijn, worden, nadat zij met
bloedwei zijn bevochtigd om ze kleverig to
maken, in vormen samengeperst. Doze soort
komt echter niet bij ons voor, doch wordt in
't noorden v. China on in Rusland verbruikt.
Zoodra d. bladeren geplukt zijn, worden zij
korten tijd a. d. invloed v. lucht on zonneschijn blootgesteld, waarna zij in ijzeren pannen
boven een vuur v. houtskolen onder voortdurend omroeren worden gedroogd. Nadat d.
bladeren 4 a 5 minuten in daze pannen

gebleven on voldoende gedroogd zijn, worden
zij voorzichtig tuss. d. vingers gewreven ('t
zoogenaamde rollen der thee) on daarna opnieuw a. een zachte verwarming blootgesteld.
Is daze bewerking afgeloopen, dan wordt d.
thee op tafels uitgespreid en met groote zorgvuldigheid uitgezocht. leder blad, dat niet naar
eisch gerold on gedroogd is, wordt v. d. overige
verwijderd. Doze geheele bewerking loopt
binnen d. tijd v. 1-1 112 uur af, d. Bladeren verkrijgen daardoor een gelijkrnatige donkergroene kleur on komen dan in d. handel als
groene thee voor. Vroeger meende men, dat d.
groene thee die kleur verkreeg door droging
op koperen platen, doch dit is niet zoo. d.
Voornaamste soorten v. groene thee zijn: d.
keizers- of bloemen-thee, d. hyssan, d. sjoelong
of tsjoelau, d. paarl-thee of tsji en d. alsafar-thee.
Voor d. bereiding v. d. zwarte thee worden
d. bladeren langeren tijd a. d. lucht blootgesteld, waardoor in zekere mate een gistingsproces intreedt, om daarna bij herhaling geroosterd, gezuiverd on gesorteerd to worden.
d. Voornaamste soorten v. zwarte thee zijn:
d. pecco ('t product v. d. teederste boomen v.
driejarigen groei), d. congo en d. soechong of
karavanen-thee. d. Pecco en d. zoogenoomde
joosjes-thee worden v. d. bovenste toppen der
takken verkregen.
't Verbruik v. thee is allengs zeer toegenomen. Toen in 1664 d. Engelsch-Oost-Indische
Compagnie voor d. koningin v. Engeland twee
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pond thee meebracht, werd dit als een zeer
belangrijk geschenk beschouwd, terwijl thans
Engeland bijv. jaarlijks 75, Duitschland
4 millioen KG. thee verbruikt en bijna alle
Java-thee op d. Nederl. markt wordt omgezet. d. Jaarlijksshe oogst v. thee wordt in
China op 3000 millioen KG. gedroogde bladeren
geschat.
Op Java werd d. thee-cultuur ingevoerd door
d. generaal Van den Bosch en zij leverde weldra
goede resultaten op. Naarmate men die thee
ten onzent beter leerde behandelen, werd mede
deze handelstak v. steeds grooter belang. d.
Thee wordt, nadat zij haar voile bewerking
heeft ondergaan, in krandjangs (mandjes, v.
bamboes vervaardigd) n. Batavia gezonden,
waarbij men ervoor zorgt, dat d. binnenzijde
behoorlijk v. gedroogde bamboesbladeren voorzien wordt, orn de toetreding der buitenlucht
zooveel mogelijk to beletten.
d. Bestanddeolen der thee zijn: vluchtige
olie, looizuur, theIne, was, hars, gom, extractiefstof en eiwit. Zij werkt nadeelig op 't vaatzenuwstelsel, doch opwekkend op 't hersenen ruggemergstelsel. Sterke aftreksels veroorzaken beving, hartklopping en vermeerdering
der afscheidingen. Groene thee is plaatselijk
meer samentrekkend dan d. zwarte. Geen
handelsartikel wordt intusschen zoo veelvuldig
vervalscht als d. thee en dit begint reeds in
China zelf. d. Middelen, welke daarvoor gebezigd worden, en d. wijzen, waarop die vervalschingen zijn to kennen, vindt men o. a.
zeer nauwkeurig opgegeven in Klencke, „Die
Verfdlschung der Nahrungsmittel and Getranke".
Van vele planten worden bij verschill.
volken d. bladeren in water afgetrokken en
als middel ter vervanging der echte thee gebezigd. In Mexico en Guatemala bijv. gebruikt
men d. bladeren v. Psoralia glandulosa, in
Nieuw-Granada die v. .Alstonia theaeformis,
meer noordelijk die v. Gualtheria procumbens
en Ledum latifolium; laatstgenoemde plant,
bekend onder d. naam thee v. Labrador, word
door Jozef Banks ontdekt. d. Beste en beroemdste Amerikaansche thee is die v. Paraguay, waarvan jaarlijks groote hoeveelheden
n. Peru, Chili en Buenos-Ayres uitgevoerd
worden. In Zuid-Amerika wordt deze thee
algemeen gedronken en door d. Europeanen
boven d. Chineesche verkozen. Zij is af komstig
v. d. Ilex Paraguayensis.
Thee (Drentsche), Zie Gagel.
Theems (Engelsch Thames), d. belangrijkste, schoon niet d. langste rivier v. Engeland,
ontspringt als Cheern op d. zuidoostelijke
helling der Cotswoldheuvels, in 't graafs.
Gloucester. Zij heeft over 't geheel genomen
een noordoostelijke richting en draagt v. Oxford af, dus nog voordat d. Thame erin valt,
d. naam Theems. Bij Lechdale wordt zij voor
kleine booten bevaarbaar ; stoombooten varen
d. rivier op tot Hampton-Court en tot Richmond dringt d. vloed er binnen. d. Tunnel,
die in Londen onder d. Theems door voert, is
366 M. lang; na vele ongevallen werd hij in
1843 voltooid; d. kosten bedroegen 600 000
p. st. Een andere tunnel, die binnen een jaar
tijds voor 16 000 p. st. werd aangelegd, en een
ijzeren buis v. 2/3 M. doorsnede, die onder d.
Theems door is gelegd en d. naam Thames
Subway draagt, zijn 460 M. lang. Tusschen
Londenbridge en d. West-Indische dokken
wordt d. rivier door d. schepelingen the
Pool", d. i. d. poel, genaamd; d. bocht, die
d. rivier beneden Gravesend maakt, noemen
zij the Hope". Aan haar mond gaat d.
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Theems in een breoden zeeboezem over,
waardoor 't eenlgszins moeilijk is haar juiste
lengte to bepalen. Gewoonlijk rekent men d.
lengte der rivier (v. d. oorsprong tot d. plaats,
waar 't beroemde lichtschip „N °relight" ligt)
op 346 KM. Schilderachtige oevers heeft d.
Theems nergens, maar d. talrijke mooie villa's,
tuinen en weiden langs haar boorden en d.
kleine eilandjes boven Londen brengen een
aangename afwisseling in 't tooneel. Groot
is 't belang v. d. Theems voor Engeland,
aanzienlijk 't verkeer v. Londen d. rivier af;
talrijke kanalen yerbinden haar met bijna
alle deelen v. Engeland. Daar d. rivier voor
kleine oorlogsschepen tot Londen toe zeer
goed toegankelijk is, wordt d. mond door
forten beschermd, o. a. bij Sheerness, on
verderop door d. vier forten Tilbury, Shorne
Creek, Coalhouse Point en Cliff° Creek. Dikwijls hebben d. loge landen langs d. rivier
door overstroomingen to lijden ; beneden Londen zijn ze zooveel mogelijk door dijken beschermd. Zie ook The Royal river Thar. ,.es"
I (1886).
Theine, Zie Caffeine.
Theiner (AUGu5TIN), een Katholiek thenloog, geb. 11 April 1804 to Breslau, was v.
1855—'70 prefect der geheime archieven v.
't Vaticaan. Als zoodanig gaf hij een reeks
belangrijke oorkonden in 't licht, o. a. „Die
„Geschichte des Pontificats Clemens XIV"
(3 dln, Leipzig en Parijs 1853), een nieuwe
uitgave v. d. annalen v. Baronius (zie dat
art.) met een voortzetting ervan (1856 en
vervolgens) en verscheidene deelen v. d. „Monurnenta vetera", bijdragen tot d. kerkelijke
geschiedenis v. Hongarije (2 dln, 1859—'60),
Polen en Lithauwen (4 din, 1860—'64), Ierland
en Schotiand (1864.) en v. d. Slaven (1863). Ten
laatste bewerkten d. Jezuieten, dat hij in 1870
uit zijn ambt werd ontzet, daar zi.j-beweerden,
dat hij d. bisschoppen der oppositie in hun
verzet tegen 't dogma der onfeilbaarheid had
versterkt, door hun mededeelingen to doen
uit d. geheime archieven. THEINER had echter
nog bijtijds zijn papieren in veiligheid gebracht en groot opzien baarde het, toen hij
ze in 1874 uitgaf, voor zoover ze betrekking
hadden op d. geheime geschiedenis v. 't concilie v. Trente („Acta gemina oecumenici
concilii Tridentini etc." 2 dln, Agram en
Leipzig). Hij overl. in 1874 to Rome. — Zijn
broeder JOHANN ANTON THEINER, geb. 15 Dec.
1799 to Breslau, eveneens een Katholiek theoloog, behoorde sedert 1845 een tijd lang tot
d. Duitsch-Katholieken en overl. in 1860 ale
secretaris der universiteitsbibliotheek to Breslau. Hij schreef o. a. „Die reformatorischen
Bestrebungen in der Katholischen Kirche"
(Altenburg 1845).
Theisme is d. leer, waarin God ale schepper
en onderhouder v. 't heelal beschouwd wordt.
Men maakt onderscheid tuss. 't thelsme en
't delsme (zie Deismus), ofschoon 't woorden
zijn v. dezelfde beteekenis; 't eene in 't Grieksch,
't andere in 't Latijn. 't Theism° duidt een
nauwere betrekking v. God tot d. wereld
aan on ofschoon 't Opperwezen daarin niet
geheel ident met d. natuur gedacht wordt,
zooals in 't pantheisme, is 't er immanent in
aanwezig, terwij1 't, als abstract (transcendent)
v. 't geschapene gescheiden, in 't deism° aangemerkt wordt als een kunstenaar buiten
't gewrocht, dat hij heeft voortgebracht. Bij
't theIsme daarentegen is God overal in zijn
schepping aanwezig. Hij bezielt die onophoudeltjk en is d. onuitputtelijke bron v. levensontwikkeling: niets heeft er plaats zonder
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Hem. 't Monotheisme komt meer met 't begrip
v. 't deisme overeen; d. wereld is er op een
scherpe wtjs v. 't Goddeltjk wezen afgescheiden en oneindig ver beneden dat Wezen,
als 't ware in tegenstelling daarmee a. to zien.
Vroeger was 't monotheistische standpunt in
't godsdienstige meer heerschende dan thans.
Men is v. 't transcendente meer tot 't immanente overgegaan ; er is zelfs bij sommigert een
sterke overbelling tot 't pantheisme. 't Theism°
tracht 't ware midden tuss. d. beide uitersten te
houden en zoowel d. te abstracts afscheiding
v. God en d. wereld als d. vereenzelving v.
beiden te vermijden. d. Wijsbegeerte v. onzen
ttjd levert d. voorstelling dier verschillende
gezichtspunten op. De 18e eeuw was algemeen

meer deistisch en 't atheIsme zelfs had toen
veel aanhangers.
Theisz (Magyaarsch Tisza), d. belangrijkste
linker zijrivier v. d. Donau, lang 1308 M.,
ontspringt als Zwarte Theisz bij d. Czorna,
als Witte Theisz bij d. Rusky op 't Karpatische Woudgebergte in 't gespanschap Marmaros. Hij doorstroomt d. vlakte in talrijke
kronkelingen en heeft slechts een gering
verval..Daar d. bedding veelal met puin bedekt is en d. zijtakken haar niet dan bij
lagen waterstand bereiken kunnen, treden
deze in d. nabijheid v. d. Theisz buiten haar
oevers en maken ze 't land tot een moeras,
vol groote meren en vijvers, dat zich door
d. geheele vlakte ter breedte v. 15 KM. uitstrekt. Even voor haar uitmonding in d. Donau
krijgt d. Theisz plotseling steile oevers, doordat 't plateau v. Titel d. rivier zeer dicht
nadert. Men heeft deze ongunstige omstandigheden zoeken to verhelpen door d. kronkelingen of to sntjden, waardoor d. loop der rivier
aanmerkelijk bekort werd en veel vruchtbaar
land werd gewonnen. Bij Sziget wordt d.
rivier voor kleine, bij Szolnok voor groote
schepen bevaarbaar. d. Belangrijkste zijrivieren v. d. Theisz zijn rechts: d. Borsova, d.
Bodrog, d. Hernad, d. Zagya en d. Eger; links :
d. Szamos, d. Koros en d. Maros. d. Theisz
is d. vischnjkste rivier v. Europa; haar stroomgebied beslaat een oppervl. v. 2663 vk.mUlen.
d. Groote overstroomingen richten jaarlijks
aanzienlijke schade aan. Zie Hieronymi „Die
Theiszregulierung" (1888).
Thelemarken, Zie Telemarken.

Thelematologie, d. leer v. d. wil, eon
onderdeel der psychologie.
Thema (Grieksch, meerv. themata), d.
grondgedachte uit een schriftelUke of mondelinge verhandeling; onderwerp voor een opstel; in d. muziek 't hoofdmotief v. een muziekstuk; op d. scholen een stuk ter vertaling,
ook d. gemaakte vertaling. — Thematographie,
d. kunst, astronomische tabellen to vervaardigen on to gebruiken.
Themis, d. godin der gerechtigheid en
goede orde bij d. Grieken, d. dochter v. Uranus
en Gaea, een Titanide; volgens anderen een
dochter v. Helios. Z(j werd door Jupiter bemind,
wien zij echter langen tUd ontvluchtte, tot ztj,
in Macedonid achterhaald, eindelijk zijn gemalin werd ; hun kinderen zijn Horan en
Parken. Volgens Homerus woonde zij in d.
Olympus on had zij 't toezicht over d. gelUke
verdeeling der spijzen bij d. maaltijden en in
't algemeen over alles wat tot d. orde behoort.
Orpheus beschrU ft haar (Hymn. 78) als d. zwartoogige godin, die 't eerst 't Delphisch orakel
bezat en zelfs a. d. goden zUn uitspraken meedeelde. Apollo leerde zU recht en gerechtigheld; zU onderrichtte d. stervelingen in d.
heilige gebruiken der Bacchus-feesten en a.
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haar schrUft men alle mysteridn on godsdienstige vereering toe. Als godin der gerechtigheid wordt zij geblinddoekt voorgosteld, met
een zwaard in d. eene en eeri weegsebaal in
d. andere hand. Zie Ahrens, „Ueber die GOttin
Themis" (1862 on 1864).
Themistocles, een beroemd Atheensch
veldheer on staatsman, geb. omstr. 525 v. Chr.
Na d. verbanning v. Aristides werd hij d.
leider der aangelegenhedeu in Athene. In d.
oorlog der Atheners tegen Corcyra versloeg hij
d. vijand en hij legde d. eigenlijken grondslag
tot een Atheensche zeemacht, waarin zijn
scherpe blik 't middel had gezien d. grootheid v. zijn vaderland to bevorderen.'t Nut v.
deze maatregelen bleak zeer spoedig. Xerxes 1,
koning v. Perzi", rukte om d. nederlaag v.
Marathon to wreken, met een ontzaglijk lager
en een vloot, wier geltjke men tot dusver niet
gezien had, tegen Griekenland op. Na d. heldhaftige zelfopoifering v. Leonidas drong d.
Perzische koning al verder en verder in Attica
door on verbrandde hij Athene, dat op raad v.
THEMISTOCLES door d. bevolking verlaten was.
d. Grieksche vloot was na d. onbeslisten strijd
bij Artemisium n. Salamis getrokken en THEMISTOCLES dwong nu d. vijand door list tot
een nieuwen slag, waarin hij bij Salamis een
schitterende overwinning behaalde (23 Sept.
480 v. Chr.).
Nadat hij andermaal door list Xerxes ge-

noodzaakt had tot d. terugtocht'n. Azie, was
zijn roam ten top gestegen. Athene werd

onder zijn leiding op ruimer schaal herbouwd
en in weerwil v. Sparta's tegenstand d. beroemde haven Piraeus voltooid. d. Spartanen
wisten echter THEMISTOCLES bij 't yolk v.
Athene verdacht to maken v. n. 't hoogste
gezag to streven, zoodat hij verbannen werd.
Hij vluchtte n. Argos, doch zoowel hier als
later uit Corcyra en v. 't hof v. Admetus,
koning der Molossers, werd hij door d. vijandschap v. Sparta en d. ondank v. Athene verdreven. Daarop vluchtte hij n. Ephesus en
eindeltjk vond hij een schuilplaats bij Artaxerxes, zoon en opvolger v. Xerxes. Doze
overlaadde hem met eerbewijzen, doch reeds
in 461 v. Chr. overl. hij to Magnesia, volgens
Plutarchus a. vergift. Daze laatste en Cornelius Nepos hebben zijn leven beschreven.

Thenard (Louis JACQUES), eon beroemd
scheikundige, werd 4 Mei 1774 to Nogent sur
Seine (nabij Sens) geb. Hij ontving zijn opleiding to Partis, waar d. beroemde Berthollet
hem in d. scheikunde onderwees. Reeds op
20-jarigen leeftUd werd hij tot repetitor benoemd a. d. polytechnische school, a. welke
inrichting hij vervolgens als hoogl. werkzaam
was. Later verkreeg htj ook d. leerstoel in d.
scheikunde a. 't „College de France" en a. d.
„FacultO des sciences" der Parijsche hoogeschool. Zijn verdiensten als leeraar, natuuronderzoeker en schrUver warden dankbaar
erkend door d. regeering, die hem in 1825
d. titel baron verleentle en hem later tot pair
v. Frankrijk benoemde. Als lid v. d. raad voor
't openbaar onderwUs en daarna als kanselier
der hoogeschool heeft THENA RD veel bijgedragon tot uitbreiding v. d. studie der natuurwetenschappen in FrankrUk. In d. laatste
jaren v. zijn nuttig leven, die hij ambteloos,
maar niet werkeloos doorbracht, stichtte hij
d. „socidtd de secours des Amis des sciences",
tot ondersteuning v. arms geleerden en hun betrekkingen. Hlj overl. to Parijs 20 Juni 1857. Een
bronzen standbeeld, te zUner eere in 1861 op
een der pleinen v. d. stad Sens opgericht, getuigt v. d. erkentelijkheid zijner landgenooten.
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THENARD heeft d. scheikunde met vele belangrijke ontdekkingen verrijkt. Hij is d. ontdekker' v. 't waterstofperoxyde. Met Dulong
onderzocht hij.in 1823 d. katalytische werking
v. platina en andere stollen op waterstofgas,
met Gay-Lussac d. chemische working v. d.
galvanische batterij. Met dezen laatsten ontdekte hij ook, dat d. alkali-metalen, zonder
electrolyse, alleen met behulp v. krachtige
reductiemiddelen kunnen afgezonderd worden.
Van zijn overige, tairtjke onderzoekingen
noemen wtj nog die over d. gisting (1803) en
over d. samengestelde aethers (1807) en d.
analyse v. een groot aantal bekende gassen.
Behalve vele verhandelingen in d. „Annales
de Chimie" (v. 1801 af), in d. „Annales de
Chimie et de Physique" en in d. ,Memoires
de la societe d'Arcueil", schreef THENARD een
uitstekend leerboek, onder d. titel „Traits de
Chimie elementaire, theorique et pratique",
dat vele uitgaven beleeide. d. Uitkomsten
zijner onderzoekingen met Gay-Lussac verschenen afzonderlijk (1811) in twee deelen
onder d. titel „Recherches physico-chimiques".
Theobromine (C 7 11,0 2 N4 ) komt voor in
d. cacaoboonen, is een wit kristallijn poeder,
bitter v. smaak en weinig oplosbaar in water
en geeft met zilvernitraat en ammoniak bij
lang koken een zilverbinding, die bij verhitting met methyljodide (CH 3 J) caffeine of
theine geeft.
Theocratie of Godsregeering duidt 't
denkbeeld aan, dat 't Opperwezen onmiddellijk
't bewind over een staat voert. Met name d.
Israelitische staat was op dit grondbeginsel
gesticht. God was d. koning v. dit volk onder
d. naam Jehova. d. Volksbestuurders waren
zijn stadhouders of onderambtenaren, d. wetgeving ging onmiddellijk v. d. goddelijken
koning uit. Gedurende 't verblijf des yolks
in d. Arabische woestijn en ook in d. eersten
tijd na d. verovering v. Palestina was er voor
dien onzichtbaren koning een legertent, d.
tabernakel; later had Hij d. tempo' tot zijn
paleis. In een woord, d. oude Israelitische
staat komt in d. oorkonden v. 't 0. T. voor
als een theocratische staat.
Theocritus, een beroemd Grieksch dichter,
die 280 jaar voor onze ttjdrekening to Syracuse leefde en v. daar n. Egypte trok, waar
hij door d. koningen Ptolemaeus Lagus en
Philadelphus zeer goed ontvangen en met
achting behandeld werd. Hij keerde echter
weer n. Syracuse terug, doch werd hier,
naar men meent, door Hier° II, uit hoofde
eener hem beleedigende satire, met d. dood
gestraft. Wij bezitten v. horn nog 30 idyllen
of tafereelen uit 't landleven, waaronder er
echter ook zijn, die a. andere schrijvers worden toegeschreven. Ofschoon hij bij ons voor
d. oudsten idyllendichter gehouden wordt,
was hij nochtans niet d. eerste. d. Meeste
zijner herdersgedichten zijn geschreven in
dramatischen vorm on bevatten beurtzangen;
terwijl zijn taal, door d. Dorischen tongval,
waarin hij schreef, meer welluidendheid verkrijgt en d. voile toners dozer Grieksche
spraakmuziek btjzonder good a. d.natuurlijke
eenvoudigheid v. 't landleven voegen. d.
Nieuwste uitgaven zijner werken zijn v. Meineke (18.56), Fritzsche (1880) en Ziegler (1879);
vertalingen schreven Vosz (18 8), Morike en
Notter (1882). Een Lexicon Theocriteum gaf
Rumpel (1879).
Theodatus of Deodatus, een koning
der Oost-Gothen, d. laatste afstammeling uit
't geslacht der Amalers, sedert 534 gemaal en
mederegent v. koningin Amalasunta, d. doch-
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ter v. Theoderik d. Groote. Hij liet zijn gemalin op een eiland in 't Bolsener-meer vermoorden, toonde zich vervolgens in d. oorlog tegen Justinianus I, keizer v. 't OosterschRomeinsche rijk, laf on besluiteloos on werd
daarom vervangen door Witichis on ()Instr.
't eind v. 't jaar 536 op zijn vlucht v. Rome
n. Ravenna door d. Goth Optari vermoord.
Theodektes, een redenaar on treurspeldichter uit Phaselis, in Lycie, die in 't begin
v. d. 4e eeuw v. Chr. to Athens leefde. d.
Overblijfselen zijner 50 treurspelen verzarnelde
Nauck in zijn „Poetae tragici" (1856), die v.
zijn redevoeringen staan in Baiter-Sauppes'
„Oratorisattici" (1856). Nadere bijzonderheden
over hem geeft Marcker (Latijn, Breslau 1835).
Theodelinde, d. dochter v. d. Beierschen
hertog Garibald, sedert 589 d. gemalin v. d.
koning der Longobarden Autharich, na wiens
dood, in 590, zij met hertog Agilulf v. Turijn
huwde (591), waardoor deze d. Longobardischen troon besteeg. Zij bevorderde d. overgang der Ariaansche Gothen tot 't R.-Kath.
geloof en bouwde d. kathedraal to Monza,
waar voortaan d. ijzeren kroon der Longobarden bewaard werd.
Theoderik (Gothisch Thiudareiks, d. i.
volksvorst, nieuw-Hoogduitsch Dietrich), bijgenaamd d. Groote, koning der Oost-Gothen,
gob. in 454 a. 't Neusiedler-meer, in Pannonie
(Hongarije), als noon v. Theodemer uit d.
stam der Amalers. In 473 dwong hij met zijn
vader d. Oost-Romeinen woonplaatsen af in
Opper-Moesie, hij besteeg in 475 d. troon,
sloot in 483 vrede met d. keizer v. 't OostRomeinsche rijk, Zeno, en brak als diens
bondgenoot in 488 n. Italie op, om dit a.
d. overweldiger Odoacer to ontrukken; hij
overwon dozen in 489 bij d. Isonzo on bij
Verona en in 490 bij d. Adda en stichtte na
Odoacers dood in 493 't Oost-Gothische rijk
in Italie; hij hield hier zijn verblijf to Ravenna on Verona (Bern), regeerde vreedzaam,
liet d. Romeinsche staatsinstellingen onveranderd, wist mannen als d. geschiedschrijver
Cassiodorus on d. wijsgeer Boethius a. zijn
hof to verbinden on bevorderde landbouw,
nijverheid, handel, kunsten en wetenschappen.
Terbvij1 hij d. Oost-Romeinschen keizer in
schijn d. opperheerschappij liet, regeerde hij
behalve over Italie over Sicilie, Dalmatie en
Pannonie; hij hield d. Duitsche stammen in
Noricum, Rhaetie on Vindelicie in bedwang,
bracht ook d. vroeger West-Gothische provincies onder zijn schepter, knoopte met d.naburige rijken der Franken, Bourgondiers, WestGothen on Vandalen staatkundige verbintenissen a. en werd zoo beroemd, dat hij als
Dietrich v. Bern een lievelingsheld der Duitsche sage is geworden. Toen d. keizer v. 't
Oost-Romeinsche rijk Justinianus I in 523
d. Arianers, Theoderiks geloofsgenooten, vervolgde, deed Theoderik dit zijnerzijds d. aanhangers der orthodoxe kerk en liet hij ook
Boethins on diens schoonvader Symmachus
terechtstellen. Theoderik overl. 26 Aug. 526
en werd to Ravenna bijgezet in een mausoleum, dat nog bewaard is gebleven. Zijn minderjarige kleinzoon Athalarik volgde hem op
onder voogdtj zijner moeder Amalasunta. Zie
Dahn „Die Konige der Germanen" (1866),
Deltuft „Theodoric" (1869) on Martin .,Theoderik bis zur Eroberung Italiens" (1889).
Theodicee is een rechtvaardiging v. 't
godsbestuur ten opzichte v. 't bestaan v. 't
natuurlijk on zedelijk kwaad, 't ongeluk der
deugdzamen on d. voorspoed der boozen.
Men heeft at vroeg getracht deze onoplos-
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bare zwarigheden to verklaren. 't Boek Job
is slechts een dichterlijke theodicee. Men
heeft later verschill. verklaringen v. 't natuurlijk en zedelijk kwaad beproefd. Men
moge 't kwaad in d. wereld slechts als schijn,
beperking, ontkenning en als iets negatiefs
aanzien, 't wordt door ons wel degelijk als
iets positiefs ondervonden. Velen behelpen
zich met d. uitvlucht „God heeft 't kwaad
niet gewild, maar slechts toegelaten"; d. oorsprong en 't bestaan v. 't kwaad blijft een
onoplosbaar raadsel. 't Geloof v. d. waarlijk
godsdienstigen mensch is bescheidener; hij
klaagt God niet aan, noch poogt Hem to verdedigen. Veeleer stelt hij zich gerust met d.
gedachte, dat hij in Gods wegen niet kan
doordringen, dat hij d. geheimen v. 't Godsbestuur niet kan ontraadselen, en berust hij
met een onbeperkt vertrouwen in d. beschikkingen der Voorzienigheid, zoowel als in d.
orde des heelals, waarvan hij 't geheel niet kan
overzien. — Men zie over d. verschill. proeven v. theodicee: W. A. Teller, „Die &Rest°
Theodicee, oder Erklarung der 3 erste Kap.
der vormosaIschen Geschichte" (1802), Leibnitz, „Theodicee ou Essai stir la bonte de
Dieu, la liberte de l'homme et l'origine du
mal", en Wagner's „Theodicee" (1810). Opmerkenswaardig is d. verhandeling v. Kant
„Ueber das Mislingen aller philosophischen
Versuche in der Theodicee" in zijn „Ver.
mischte Schriften". Uit d. verschill. pogingen
om d. oorsprong v. 't kwaad on 't ongeluk
to verklaren zijn ook 't Fatalisme on 't Optimisme of d. leer v. „Pordre meilleur dans
le meilleur des mondes", dat voornamelijk
door Leibnitz werd verdedigd, voortgesproten.
Theodolieth is een instrument, dat dient
om hoeken to meten, die in een horizontaal
of een verticaal plat vlak liggen, on dat dus
gebruikt kan worden om hoogte en azimuth
v. een hemellichaam (zie horizon) to bepalen.
't Bestaat (zie d. fig. op d. volg. bladz.) uit
een kijker (A), draaibaar om d. horizontals
as B, op walks zijn vizierlijn loodrecht staat.
Doze as is met 't geheele bovenstel v. 't instrument om d. verticale as C draaibaar. d. Verticals cirkel D dient voor 't meten v. d.
draaiingshoek der vizierlijn om d. as B (d.
vizierlijn is d. rechte lijn, die door 't snijpunt
der kruisdraden on 't middelpunt v. 't objec,tief v. d. kijker gaat) en dus voor 't aflezen
v. verticale hoeken (hoogten). d. .Horizontale
cirkel E doet d. hook kennen, die d. beide
standen v. d. as (voor en na d. draaiing v.
't bovenstel) met elk. maken, en dus horizontals hoeken (azimuthen). d. Aflezingen geschieden door microscopen (F). Stelschroeven
op 't houten statief dienen om d. as C verticaal
to stollen; dit statief rust op drie om scharnieren bewegelijke pooten, die v. onderen v. ijzeren
punten zijn voorzien. M is een tegenwicht.
Theodoor, Zie Theodorus.
Theodora, d. naam v. verscheidene Byzantijnsche keizerinnen. THEODORA, d. gemalin
v. keizer Justinianus I, afkomstig v. Cyprus,
was d. dochter v. d. berentemmer Acacius.
In haar jeugd was ztj een sieraad v. d. schouwburg v. Constantinopel, vervolgens werd ztj
d. gemalin v. d. patricier Justinianus, een
neef v. keizer Justinus I, en, toen daze in 527
d. troon beklom, werd zij mederegentes v. 't
rjjk. zu was een schrandere, maar heerschzuchtige vrouw, wraakzuchtig in d. hoogste
mate; zij overt. op veertigjarigen leeftijd 12
Juni 548. Over haar schreef Debidour (1885).
—THEODORA,
sedert 830 d. gemalin v. keizer
Theophilos (zie dat art.); ztj was d. dochter
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v. d. Paphlagoni6r Marinos on in tegenstelling met haar gemaal eon vereerster v. d.
beeldendienst. Toen zij in 842 weduwe was
geworden, voerde zij als regentes 't bewind
voor haar minderjarigen zoon Michael III; ze
herstelde d. beeldendienst, vervolgde d. Paulicianen, wat aanleiding gaf tot langdurige
oorlogen met d. Saracenen, en bekeerde d.
Boelgaren tot 't Christendom. Daar haar zoon
allerlei buitensporigheden bedreef on niets
moor om haar gaf, trok ztj zich in 854 uit
't openbare leven terug on zij overt. in 867.
—THEODORA,
d. dochter v. keizer Constantijn
VIII, word na d. onttroning v. keizer Michael
V met haar zuster Zoe op d. troon verheven;
zij overt. in 1056; met haar stierf 't Macedonische vorstenhuis uit, dat door Basilius I
gesticht was. — THEODORA, een Romeinsche,
d. gemalin v. d. consul Theophylactus, volgens anderen v. d. senator Constantijn; ztj
leidde v. 890-920 d. Romeinsche aangelegenheden on was een schrandere, maar zedelooze
vrouw, evenals haar dochter Theodora. d.
Sage v. daze Theodora (d. jongere) on paus
Johan X, haar vroegeren minnaar, moot d.
aanleiding zijn geweest tot 't gefabel over
een pausin Johanna.
Theodoretus, een Grieksche kerkvader,
geb. in 386 to Alexandria. Op d. Syrische
school, die haar hoofdzetel to Antiochi8 had,
onder Theodorus v. Mopsuestia on Johannes
Chrysostomus, ontving hij een geleerde opvoeding. Zijn houding ten opzichte der Nestoriaansche on Eutychiaansche geschillen berokkende
hem eerst d. ontzetting v. zijn waardigheid
als bisschop v. Cyrrhus, in Syria, waarin
hij echter door d. kerkvergadering to Chalcedon in 433 hersteld werd. Hij overt. in 457.
Zijn werken bestaan in uitleggingen v. 't 0.T.
en d. brieven v. Paulus, een kerkelijke geschiedenis (322-429), een strijdschrift tegen Cyrillus, getiteld „Eranistes", eon geschrift over
d. fabelen der ketters, benevens een apologetisch work, waarin onder d. titel „Genezing
der Grieksche krankheid" 't christendom met
behulp der wijsgeerige geschriften v. d. Grieken verdedigd wordt.
Zijne werken zijn verzameld in 't licht
gegeven door Sirmond on Garnier (1642 en
1684, 4 dln), later door Schultze en NOsselt
(1769—'74, 10 dln), voor welke uitgave een
levensbeschrtjving v. d. kerkvader gevonden
wordt. Zie Richter, „De Theodoreto, epistolarum Paulinarum interprets" (1822), en Bertram
(1883).
. Theodorus, btjgenaamd v. Mopsuestia,
een Grieksch kerkvader, werd to Antiochilj
omstr. 350 geb. on door Libanius onderwezen. H1j muntte vooral uit ale schriftverklaarder, doch v. zijn werken zijn slechts
eenige fragmenten tot ons gekomen. Daar hij
d. gevoelens v. Pelagius en Nestorius aanling, word hij door 't concilie v. Constantinopel in 533 voor een ketter verklaard.
Ofschoon voorzeker d. berichten overdreven
zijn, dat hij 10 000 geschriften zou hebben vervaardigd, moeten Ain werken toch talrijk geweest zijn,doch 't meeste is verloren gegaan.
Wat er nog v. is overgebleven heeft Mai in
zijn „Scriptorum veterum nova collectio"
(1825-1827, 2 dln) opgenomen; vender warden
die fragmenten uitgegeven door Wegnern
(1834), Swete (1880 en '82) on Sachau (1869). Zijn
leven werd beschreven door Kihn. Zie voorts
Fritzsche, „De Theodori Mopsuestiani vita et
scriptis" (Halle 1837).
Theodorus I koning v. Corsica; zie
Neuhof (Theodor Stephan, vrijheer v.).
,
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Theodorus II, koning v. Abessyni6, geb.
omstreeks 1820 als zoon v. d. stadhouder Hailu
to Cherbie in d. Abessynische provincie Kuara ;
eigenlijk heette hij Kiisa en na d. dood zijns
vaders ward hU in 't klooster Tsjanker voor d.
geestelUken stand opgeleid; hU ontvluchtte
echter en stelde zich a. 't hoofd v. een
rooverbende. Als zoodanig beoorloogde hU
koningin Menem v. Dembea, totdat deze hem
haar land in leen en haar dochter Zoebedsje
tot vrouw gaf. Vervolgens ontnam hij Amhara
a. zUn zwager Ras Ali en Tigre a. vorst Oubie
t zich in 1855 als koning V. Abessynie
en lis
kronen. Nog in datzelfde jaar maakte hU zich
door d. verovering v. Sjias tot beheerscher
v. geheel Abessynie. HU regeerde echter zeer
despotisch en maakte door zijn overmoed,
dat d. Engelschen in 1867 troepen tegen hem
afzonden onder Napier. In April 1868 maakte
htj een eind a. zUn leven na d. bestorming
v. zijn hoofdstad Magdala door d. Britschen
opperbevelhebber, om niet in d. handen der
oVerwinnaars to vallen. Zijn leven word beschreven door Lejean (1865), Flad (1869) en
Acton (1868).
Theodorus is ook d. naam v. drie pausen
(zie 't art. Paus).
Theodosia of Theuodosia, in d. Oudheid d. naam voor Feodosia (zie dat art.).
Theodosiaansche Codex, Zie 't art.
Theodosius.

Theodosius, d. naam v. twee Romeinsohe
keizers. THEODOSIUS I, d. Groote, 379-395, ward
in 346 na Chr. to Cauca, in 't N.-W. v. Spanje,
geb. als zoon v. d. veldheer Flavius Theodosius, die in 376 onthoofd ward, daar hij verkeerdelijk v. hoogverraad beschuldigd ward.
d. Jonge Theodosius word al spoedig soldaat,
klom op tot bevelhebber in Moesie en word
in 376 naar zijn erfgoed in Spanje verbannen,
na d. dood v. keizer Valens door Gratianus
tot opperbevelhebber benoemd on spoedig
daarna tot keizer v. 't Oosten verheven. Meer
ataatsman dan veldheer, maakte Theodosius
gebruik v. d. dood v. d. dapperen Fridigern
om d. tweedracht onder d. Gothen to zaaien
ten einde vervolgens d. afzonderlijke stammen v. dit yolk ten onder to brengen. In 388
ontsloeg hij zich v. zip voormaligen bondgenoot, naderhand zUn tegenstander, Maximus; d. opvolger v. Grotianus in 't WesterschRomeinsche rijk, Valentinianus II, gaf hij een
minister on veldheer in d. Frank Arbogast.
Doze list gin keizer echter in 392 vermoorden
en verbief in plaats v. Valentinianus Eugenius
op d. troon. Theodosius, die met d. zuster v.
Valentinianus gehuwd was, nam wraak hien
over; hU zegevierde bU d. rivier Fridigus on
vereenigde voor korten tUd 't geheele Romeineche rtjk onder gin schepter. Voor zijn dood
verdeelde hij 't rtjk onder zUn zoons Honorius ward keizer v. 't Westersch-, Arcadius
v. 't Oostersch-Romeiniche rijk. H1j over'. 17
Jan. 395 to Milaan en is d. eerste keizer geweest, die (in 379) in naam der drieeenheid
gedoopt ward. In 380 had hU alle Arianen uit
Constantinopel verdreven, d. orthodoxen Gregorius v. Nazianz op d. aartsbisschoppelUken
stool verheven on door 't tweeds oecurnenische concilie 't besluit laten uitvaardigen,
dat alien vervolgd zouden worden, die zich

niet a. d. bepalingen v. 't concilie v. Nicaea
hielden. Zie Gilldenpenning on Ifland „Theodosius der Grosze" (1878). — THEODOSIUS II,
een kleinzoon v. d. voorg., regeerde v. 408-450
en ward 10 Apr. 401 geb.; hij beklom op zevenjarigen leeftijd d. Oost-Romeinschen troon als
opvolger v. zUn vader, Arcadius, on stond ge-
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durende zijn geheele leven onder d. invloed
v. gunstelingen on vrouwen, vooral onder
dien zijner gemalin Athenais (421-440). ZJjn
zuster Pulcheria volgde hem op. Onder d.
naam Codex Theodosianus of Theodosiaansche Codex gaf htj een verzameling keizerlUke verordeningen, dagteekenend sedert d.
tUd v. Constantijn d. Groote. Zie Gtildenpenning „Geschichte des ostromischen ReicheS
unter Arcadius and Theodosius" (1885).
Theodotion, een Ephesier, die in 't *stet.
der 2e eeuw leefde en een aanhanger was v.
Marcion (zie Marcion), dien verliet om tot
d. Ebionieten (zie Ebionieten) over to gaan.
Kort daarna heeft hU 't O. T. in 't Grieksch
vertaald, waarb0 htj meestal d. Septuaginta
(zie dat art.) volgde; waar hij d. gapingen
aanvulde, schreef hU bUna Hebreeuwsch met
Grieksche letters. Zijn vertaling v. 't book
Daniel is door d. oude kerk in d. afschriften
der Septuaginta en zUn geheele arbeid in d.
flexapla v. Origenes opgenomen.
Theognis, d. voorn. der Grieksche Gnomici
(zie Gnomen), leefde omstr. vtjf of zes eeuwen
v. Chr. Uit Megara, zUn vaderstad, wagons
aristocratische gevoelens door d. volksparttj
verbannen, hield htj zich nu hier, dan daar
op. Zijn Gnomon, d. uitmuntendste stukjes v.
die dichtsoort. bevatten zUn .staatkundige
denkbeelden. ZO zijn 't eerst uitgegeven met
Theocritus en Hesiodus door Aldus (1495),
later door Sober (1620), Bekker (1815 en 1827),
Welcker (1826), Orelli (1840), Ziegler (1880) en
Gitzler (1880).
Theologie, Zie Godgeleerdheid.
Theomantie, v. d. Grieksche woorden
,.9.86;, god, on pavvia, wichelarU of voorspelling,
was bU d. Ouden d. benaming voor waarzeggerij, die geacht ward plaats to hebben door
onmiddellijke goddelUke ingeving, zonder tusschenkomst v. stoffelijke kenteekenen (bijv. nit
d. ingewanden v. onerdieren). Van 't orakel
was d. theoman tie h ierdoor onderscheiden, dat
zij niet, gelijk 't eerstgenoemde, a. een bepaalde plaats of tUd gebonden was. d. Theomanten werden onderscheiden in Daemonic).lepton, Enthusia,sten of Thdopneusten on
Ecstatici, naarmate zU geacht werden door d.
invloed v. geesten of door goddelijke aandrift
of in een toestand v. opgewondenheid hun
orakelspreuken to uiten.
Theon, bijgen. VAN SMYRNA, een wUsgeer
uit d. school v. Plato, die in d. 2e eeuw n.
Chr. leefde on zich vooral met d. wiskunde
bezig hield. HU gaf een verklaring der mathematische onderwerpen, voorkomende in Plato's
geschriften (uitgeg. door de Gelder, Leiden 1827),
on een work over d. sterrenkunde (uitgeg. door
Martin, Parijs 1849), waarvoor hij d. gegevens
uit Adrastus heeft geput. In 1878 gaf Hiller
to Leipzig doze beide werken to zamen uit.
Theon, bijgen. VAN ALEXANDRIA, was eveneens een wis- on sterrenkundige on d. vader
der beroemde Hypatia (zie dat art.). Ztjn
werken werden uitgegeven door Halma (2 din,
1821 — '23).
Theophanes, bijgen. ISAURTCUS of CONFESSOR, een Byzantijnsch geschiedschrijver, gob.
omstr. 758 to Constantinopel, overl. in 817 to
Samothracie. Hij schreef een voortzetting v.
d. chronographie v. Synkellos (uitgeg.'t laatst
door de Boor, 2 din, 1883—'85).
Theophano (THEOPHANIA), een Romein-

sche vorstin, later Duitsche keizerin, geb. in

960 als d. dochter v. d. Griekschen keizer
Romanos II. ZU was een zeer beschaafde,
prachtlievende vorstin, huwde in 972 met keizer Otto II word na d. dood v. haar gemaal

.
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(983) d. voogdes v. haar minderjarigen zoon
Otto III en regentes v. 't rtjk en over1.15 Juni
991 te Nijmegen. 't Leven dezer vorstin beschreef Moltmann (1874).
Theophilanthropen, d. i. vrienden v.
God en menschen. Aldus noemden zich d. aanhangers eener de .istische secte, welke in Frankrijk gedurende d. omwentelingstUd (1796) ontstond, onder leiding v. Chemin, Mareau, Janes,
Hang en Mander, met Revelllere Lepaux a.
't hoofd. Zij spraken 't geloof in God en d.
onsterfelijkheid uit; bun eeredienst was zeer
eenvoudig, daar d. doop door d. ouders zelven bediend en 't huwelijk met eenige symbolische handelingen ingezegend werd. Bij
't bedaren der omwentelingskoorts vertlauwde
d. belangstelling in dat genootschap on, toen
onder 't consulaat en later 't keizerrijk d.
R.-Kath. kerk weer 't hoofd verhief, ging
't geheel te niet. Zie Gregorius, „Geschichte
des Theophilanthropinismus".
Theophilus, een Byzantijnsche keizer, d.
zoon v. Michael Il d. Stamelaar, geb. te
Amorium (Phrygie); in 829 volgde hij zijn
vader op; hij vervolgde d. beeldendienaars,
maar was voor 't overige een good vorst.
overt. 20 Jan. 842 en was sedert 830 gehuwd
met Theodora (zie dat art.), d. dochter v. d.
Paphlagonier Marinos; zijn zoon en opvolger
was Michael III.
Theophilus, een aanzienlijk tot 't Christendom bekeerd Heiden, die in d, eerste eeuw n.
Chr. leefde en a. wien Lucas zijn evangelie en d.
geschiedenis der Apostelen wijdde. — THEOPHILUS, een bisschop v. Antiochie (169-177),
bekend als apologetisch schrijver; hij schreef
„Drie boeken a. d. Autolycus" (uitgegeven
door Otto in 't „Corpus apologetarum", dl 8,
Jena 1861). Zahn (1883) en Harnack (1883)
schreven over hem. — THEOPHILUS, d. bestuurder v. een bisdom in Adana, in Cilicie. Van
zijn ambt ontzet, moet hij een verbond met
d. duivel gesloten hebben en zoo weder in
zijn betrekking hersteld zijn geworden. Door
diep berouw gek weld, verkreeg hij v. Maria
vergiffenis. Doze legende kwam in d. lie eeuw
in 't Weston en werd bier als een Katholieke
tegenhanger v. d. Protestantsche Faustsage
dikwijls bewerkt in gedichten en geestelUke
spelen (in 't Duitsch uitgegeven door Hoffmann v. Fallersleben 1854). Zie Wedde, „Theophilos" (1888).
Theophrastus v. Eressus of Eresus, op
't eiland Lesbos, werd omstr. 370 v. Chr. geb.
on woonde tot d. 23-jarigen leeftijd d. lessen v.
Plato bij; later werd hij eon leerling v. Aristoteles, dien hij met zooveel achting en getrouwheid aanhing, dat deze hem zijn innige vriendschap schonk. Zijn naam, die oorspronkelUk
TYRTAMUS was, zou hem door d. beroernden
wijsgeer gegeven zijn, uithoofde v. zijn welsprekendheid. THEOPHRASTUS volgde niet alleen
't wijsgeerig onderricht v. zijn meester, maar
nam ook, daar hij zelf een buitengewone
zucht tot natuuronderzoek had. a. d. waarnemingen on nasporingen v. dozen ijverig
deel. 't Was daarom, dat Aristoteles hem niet
alleen zijn geheele boekverzarneling, met zijn
eigen handschriften naliet on hem tot voogd
v. zijn zoon Nicomachus aanstelde (die later
zich zoozeer onder d. leerlingen v. THEOPHRASTUS onderscheidde), maar hem bovendien tot
zijn opvolger in d. peripatetische school aanwees. THEOPHRASTUS vervulde die betrekking
met (fiver on room; hij moest echter eenigen
tijd, in 307 v. Chr., evenals zijn leermeester
met andere wijsgeeren Athene verlaten, doch
keerde spoedig terug en kon zich verder onge-
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stoord tot a. zijn dood a. 't wtjsgeerig en
wetenschappelijk onderwijs wijden. Zijn sterfjaar is even onzeker als 't jaar v. zijn geboort(); sommige schrijvers laten hem 85,
andere zelfs 107 jaar oud worden. THEOPHRASTUS stond niet alleen bij d. koningen Cassander
en Ptoloniaeus in groote achting, maar was
bij d. Atheners zelven zoo geliefd, dat zekere
Agnonides, die 't waagde horn v. ongodsdienstigheid of ongeloof a. d. staatsgoden a.
to klagen, groot gevaar liep om daarvoor veroordeeld to worden; ook nam bijna d. gansche
stad deal a. zijn begrafenisplechtigheid. THEOPHRASTUS zou gedurende d. loop v. zijn onderwijs wet 2000 leerlingen gehad hebben en een
menigte geschriften hebben nagolaten, die
helaas grootendeels verloren zijn geraakt.
Vooral is 't verlies v. een gesprek over d. onsterfelijkheid to betreuren. d. Onderwerpen
zijner geschriften kwamen grootendeels met
die v. Aristoteles overeen en sommige waren
vermoedelijk slechts commentarien en verklaringen daarvan. \Vij bezitten v. born nog tegenwoordig eenige natuurkundige opstellen, over
planten, mineralien, wind en regen, en eenige
wijsgeerige, die echter meestal slechts tragmenten v. grootere werken zijn, waaronder
zijn „Kara;:terschilderingen" uitmunten, welke
door d. vertaling v. La Bruyere zoo bekend zijn
geworden. THEOPHR ASTUS was vooral een uitmuntend verklaarder der Aristotelische leer,
die hij, wat d. logica en d. politica betreft, in
sommige gedeelten aanvulde. In zUn zedelijke
karakterschetsen toont hij zich eon juist opmerker en getrouw voorsteller der menschelijke gezindheden en handelingen. Hij liet
't bestuur der peripatetische school a. Straton
over. d. Voorn. uitgave der overgebleven
werken v. THEOPHRASTUS is „Theophrasti Opera
Gr. et. Lat. ed. Daniel Heinsius" (1613, 2 dln),
welke d. voorkeur verdient boven die v. Furlanus on Adr. Turnebus (1605). Van d. „Karakterschilderingen" zijn verscheidene afzonderlijke uitgaven en vertalingen uitgekomen,
waaronder die v. G. Schneider (1799) en F. Ast
(1816) uitmunten. Zie verder over THEOPHRASTUS d. groote algemeene geschiedenissen der
wijsbegeerte v. Tennemann, Ritter en vooral
die v. Brandis en Ed. Zeller.
Theophrastus Paracelsus, Zie Para-

celsus.
Theophylactus, een Byzantijnsch schriftgeleerde, geb. to Constantinopel, overt. in of
omstr. 1071. Hij was aartsbisschop v. Achrida,
in Bulgarije, en heeft zich als apostel v. dat
toen nog grootendeels heidensche land vele
verdiensten verworven. .Hij gaf vele uitlegkundige geschriften, die later dikwijls herdrukt zijn. Zijn werken werden door Maria
de Rubeis uitgegeven (1754—'63).
Theopompus is d. naam v. eenige beroemde personen uit d. Grieksche geschiedenis. Vooreerst v. een Spartaansch koning uit
't geslacht der Procliden, die zijn broeder
Nicander in 't bewind opvolgde. Hij was d.
insteller v. 't college der Ephoren en onder
zijn regeering zijn d. Messeniers door d. Spartanen ten onder gebracht. — Een andere
THEOPOMPUS was een redenaar en geschiedschrUver, in Chios geb., d. leerling v. Isocrates.
Hij leefde in d. 4e eeuw v. Chr. ten tijde v.
koning Philippus v. Macedonia en schreef
onder d. titel ..Hellenica" een voortzetting
der geschiedboeken v. Thucydides in 12 boeken
en onder dien v. „Philippica" d. geschiedenis v.
zijn ttjd in 58 boeken. 't Meeste is daarvan verloren gegaan; wat er v. behouden bleef, word
uitgegeven door Wichers (1829) en Muller(1811).
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een snareninstrument, dat, naar
men meant, in d. 16e eeuw door zekeren
Bardella in Itali6 is uitgevonden. 't Diende
tot d. 18e eeuw tot 't voordragen v. d.
generaal-bas, zoowel btj kerkmuziek als bij
opera's, en werd evenals d. gitaar door
vingertokkeling bespeeld.
Theorema van Pythagoras, Zie PyTheorbe,

thagoras.
Theorie,

een uit 't Grieksch afkomstig
woord, dat beschouwen en onderzoeken beteekent. 't Is, evenals 't daartegenovergestelde
woord praktffic, een wetenschappelpke term
geworden. Theorie is een op een grondig onderzoek gevestigde verklaring v. een zaak, stelling, kunst of wetenschap; want v. daze alle
kan en moot een meer of minder volledige uiteenzetting gegeven worden, om tot een holder
begrip daarvan to geraken. d. Menscheltjke
geest streeft ernaar, zijn theoretische kennis
hoe langer hoe meer to ontwikkelen en to
volmaken. Ervaring en praktijk zijn voor
hem niet genoeg. 't Is een dwaling, dat d.
theorie soms met d. praktijk zou strijden: als
zij grondig en volledig is, moet d. laatste
daarmee overeenkomen. d. Theorie moet
haar bouwstoffen a. d. ervaring ontleenen en
daarop d. wetten der logica toepassen; doch
zij gaat verder on klimt tot 't algemeene en
afgetrokkene op. d. Theorie, hoe algemeen
ook, is zelden of nooit onvruchtbaar ; ztj brengt
ons verder in d. kennis der waarheid; terwijI
d. praktijk, die meent a. d. ervaring genoeg
to hebben, toch altijd volgens een theorie, hoe
gebrekkig ook, werkzaam is. In d. wetenschappen en vooral in d. wtjsbegeerte is d.
theorie volstrekt onontbeerlijk; zij moot daarin
in d. meeste gevallen a posteriori en in enkele
ook a priori gevormd worden, als 't d. grondslagen der menschelijke kennis geldt. In d.
kunsten is d. theorie ook niet to veronachtzamen; ztj moet d. hoofdregels en 't doel
daarvan aangeven, zonder 't kunstgenie door
al to veelvuldige bepalingen to belemmeren.
Theosophie, v. d. Grieksche woorden
3E6c, God, en oZcina, wijsheid, beteekent eigenltjk een boven die v. 't Bros der menschen
uitmuntende wetenschap aangaande 't goddeNice wezen. Die wetenschap houdt zich dus
bezig met verborgen zaken en staat in d.
regel in verband met mystieke denkbeelden.
Zij werd vooral gevonden bij d. phantastische
Oosterlingen, doch ook geheel Europa heeft
zijn theosophen, v. wie BOhme en Swedenborg (zie Bahme en Swedenborg) d. bekendste zijn.
Thera of Thira, een Grieksch eiland; zie
Santorino.

Theramenes, een Atheensch staatsman
on veldheer, die zich in d. Peloponnesischen
oorlog als aanvoerder en volksleider onderscheidde. In zip staatkunde was hp nu eons d.
volkspartp, dan weder d. partij der voornamen
toegedaan. Onder bolder aanhangers vond hij
echter zooveel steun en vertrouwen, dat
ofschoon meer overhellende tot d.
verscheidene openbare betrekkingen bekleedde, nadat d. democratie had gezegevierd.
Hj werd gebruikt tot 't sluiten v. d. vrede,
die a. d. Peloponnesischen oorlog een einde
maakte, doch stelde, door 't aannemen v.
nadeelige voorwerpen, velen to lour. Ver.
volgens trad hp weder op onderd. zoogen.
dertig tyrannen, die door Lysander met 't
ontwerpen eener nieuwe staatsregeling belast
worden. Zoodra hij echter zag, dat zijn ambtgenooten, na 't innemen v. Spartaansche
bezetting, tot maatregelen v. geweld over-
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gingen, drong hp op rechtvaardigheid en
gematigdheid aan. Hierdoor maakte hij zich
verdacht; hij werd door zijn am btgenoot Critias
beschuld]gd, vervolgens in hechtenis genomen
on 403 v. Chr. tot d. giftbeker veroordeeld.
d. Laatste droppels wierp hij met kracht op
d. grond, zeggende : „voor d. schoonen Critias".
Wegens zijn weifelende houding tuss. d. partpen schonk men hem d. bijnaam Cothurnus,
d. naam voor een soort v. Grieksche laars,
die voor beide voeten geschikt was en ten
minste op 't tooneel zoowel door mannen als
door vrouwen werd gedragen. Een work over
hem schreef Pohlig (1877).
Therapeuten, d. i. dienaars v. God, is d.
naam der aanhangers v. een godsdienstige
secte onder d. Joden, toen zij Palestina nog
bewoonden, nauw verwant met d. Esseen.Ztj
leefden afgezonderd v. d. maatschappij, in een
gestrenge onthouding, terwijl hun onderlinge
samenkomsten zich kenmerkten door veel
mysticisms. Men kent hen genoegzaam alleen
uit eon afzonderljjk geschrift over hen, door
Philo vervaardigd onder d. titel Over 't bespiegelende le ven". — Zie voorts „Geschichtliche Nachrichten aus , dem Alterthume ilber
Essaer and Therapeuten" en Sauer „De
Essenis et Therapeutis".
Therapie. In d. Grieksche taal beteekent
't woord therapie geheel geneeskundig handelen.
d. Grieken toch bezigden 't woord ,,Eeanivicv
voor alle denkbare, ten behoove v. een zaak
in 't work gestelde bemoeiing, verzorging, verpleging en inrichting, bijv. bij d. landbouw,
d. veeteelt, d. bediening, d. uitoefening v. d.
godsdienst en zoo ook bij 't geneeskundig
handelen, in welke laatste beteekenis 't woord
op d. geneeskunde is overgegaan. d. Uitdrukkingen geneeskundige behandeling, geneeskennis,
geneeskundige verzorging bevatten slechts een
gedeelte v. 'tgeen d. geneesheer tot hell en
nut v. hen, die a. zijn zoro - zijn toevertrouwd,
moet in 't work stellen. 't bDoel v. d. therapie
of v. 't geneeskundig handelen is : ziekte to voorkomen, to genezen, to verzachten of drageltjk
to maken. Haar working bepaalt zich dus
niet alleen tot zieken en gekwetsten, maar ook
tot gezonden en gedeeltelijk gezonden, bijv.
bij gevaar aanbrengende physiologische en
ontwikkelingsprocessen, zooals baring, kraambed, groei, sluimerende ziekteaanleg en dreigende in vloeden der buiten wereld. In 't wezen
is 't geneeskundig handelen of d. therapie
rationeel, dat is op rode en wetenschap gogrond, of empirisch, op geen heldere gronden
steunende.
d. Therapie wordt in een algemeene on b &ondere onderscheiden. Eerstgenoemde behandelt
d. aanwijzingen, welke gevonden worden uit d.
aard v. 't gezond, ziek on genezend organisme
in 't algemeen, daargelaten d. bijzonderen
norm of d. soort (species) der ziekte, en uit d.
bekende werkingen der diaetetisch-psychische
of der genees-heelkundige middelen, afgezien
ook v. d. bijzondere eigenschappen der geneesmiddelen. d. BlYzondere therapie sluit zich
hoofdzakelijk a. d. bijzondere pathologie aan.
ztj bevat d. aanwPzigingen en geneesregels,
die op enkele soorten v. organische (in 't bijzonder ziekelijke) toestanden kunnen worden
toegepast. Een ander gedeelte der bijzondere
therapie sluit zich onmiddellijk a. by d. NJzondere leer der kunstbewerkingen on der
geneesmiddelen en bevat d. voorschriften voor
't gebruik v. enkele geneesmiddelen in 't bizonder.
Beide maken gebruik v. dezelfde bouwstoffen en bronnen, eensdeels v. d. clinische
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en anatomisch-pathologische ervaringen over
ziekten en geneesmiddelen, anderdeels v. d.
physiologische, diaetetische,• pharmacodynamische, physische, scheikundige en andere
voorwetenschappen. d. Algemeene therapie bewerkt deze bouwstoffen v. 't analytische, d.
bijzondere v. 't synthetische standpunt.
Therasia, een Grieksch eilandje; zie Santorino.

Theremim

(LUDWIG FRIEDRICH FRANZ),

geb. te Gramzow, in Pruisen, 19 Mrt 1783,
werd in 1815 hof- en domprediker to Berlijn,
waar hij, sedert 1840 met d. titel honorair
hoogl. vereerd, 26 Sept. 1846 overl. Als kanselredenaar behaalde hij veal roem, als godsdienstig schrijver is hij ook ten onzent door
onderscheidene vertalingen bekend. Zijn
„Grundlinien einer systematischen Rhetorik"
(1814 en 1837) en zijn „Demosthenes and
Massillon, ein Beitrag zur Geschichte der
Beredsamkeit" (1845) hebben wetenschappelijke waarde.
Theresia, bijgenaamd DE JESU, een Heilige
der Kath. kerk, werd 28 Mrt 1515 te Avila,
in Oud-Castilie, uit een aanzienlijk geslacht
geb. Op haar twintigste jaar trad zij in d.
orde der Carmelieten en zij onderscheidde zich
niet alleen door haar vroomheid, maar ook
door een vurigen ijver om als hervormster
v. d. kloosters der Carmelietessen op to
treden. Na zich met standvastige volharding
a. die taak to hebben gewijd, overl. zij in
't klooster to Alba de Liste in Oud•Castilie,
4 Oct. 1582; zij is 12 Mrt 1622 door pans
Gregorius XV gecanoniseerd. Haar talrijke
geschritten worden in 't oorspronkelijke handschrift in d. boekerij v. 't Escuriaal bewaard.
Tot d. belangrijkste behooren „Das Buch v.
d. Erbarmungen des Herrn" (1567), een soort
autobiographie, „Die inners Burg" (1577) en
„Buch v. d. GrUndungen", waarin zij haar hervormingswerk beschrtjft (1582). Haar werken
verschenen in 1793 to Madrid en werden in
't Duitsch vertaald door Swab (1870). Haar

leven beschreven Hofel (1882) en Pingsmann
(1886).
Theresiopel, een Hongaarsche stad; zie
Maria-Theresiopel.

Therezina of Pati, d. hoofdstad v. d.
Braziliaansche prov. Piauhy (zie dat art.).
Theriak(Electuarium theriaca Andromachi).
't Theriak was een samengesteld geneesmiddel,
volgens sommigen door Andromachus, lijfarts
v. keizer Nero, uitgevonden. Oorspronkelijk
bestond 't uit meer dan 60 bestanddeelen. Dit
middel bezat vroeger zoo'n groote vermaardheid, dat 't slechts onder toezicht der regeering
mocht bereid worden, die elk bestanddeel
nauwkeurig moest onderzoeken. Tegenwoordig
wordt dit geneesmiddel, althans in Europa,
niet meer voorgeschreven en is 't slechts
hier on daar als volksmiddel in gebruik. Als
universeel tegengift stond oudtijds d. theriak
ook in hoogen roem. Zie ook 't art. Tegengift.
Therznae, een stad op Sicilia; zie Termini-

Imerese.

Thermen

is een Grieksch woord, dat

warme baden beteekent. Toen bij d. Romeinen

in plaats der vroegere eenvoudige badhuizen
voor koude en warme baden grootere publieke
badinrichtingen gesticht werden, noemde men
doze thermen. Daze nieuwe inrichtingen waren
prachtige badplaatsen, waarmede speelzalen,
boekertjen on wandeldreven verbonden waren
en die onder d. zuidelfte luchtstreek v. Italie
tevens als openbare plaatsen v. vermaak
beschouwd werden. Onder d. Romeinsche
keizers waren 't inzonderheid Nero, Titus,
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Caracalla on Domitianus, die dergelijke badplaatsen aanlegden. d. Thermen waren gedenkstukken v. bouwkunst, waarop d. oude
Romeinsche kunstenaars zich to recht mochten beroemen.
Thermia, een eiland der Cycladen ; zie
Kythnos.

Thermidor,

Almanak.

Zie Republikeinsch-Fransohe

Thermometers
zijn instrumenten, die
bestemd zijn tot 't meten v. wanntegraden.
Zij berusten op d. algemeene eigenschap der
stollen zich bij verwarming volgens vaste
wetten uit to zetten. d. Voorwaarden, waaraan
thermometers moeten voldoen, zijn, dat zij
nauwkeurig zijn in d. aanwijzing v. d. warmtegraad on onderling vergeltjkbaar. d. Thermorneterschalen hebben twee vaste punten; 't
eene geeft d. temperatuur aan, bij welke Us
smelt, 't andere die, bij welke water onder d.
druk v. een atmospheer kookt. Die punten
zijn gemerkt: door Fahrenheit met 32 on 212,
door Reaumur met 0 on 80 en door Celsius
met 0 on 100. Doze zijn d. drie schalen, welke
gewoonlijk gebruikt worden. Men onderscheidt
d. thermometers in vloeistof-thermometers
(gewoonlijk k wik of wijngeest), metaal-thermometers, die bestaan uit d. verbinding v. twee
metalen, welke, op elkander gesoldeerd, ten
gevolge v. d. ongelijke uitzetting d. samengestelde staaf meer of minder doen krommen,
en lucht-thermometers, die wegens d. gelijkmatige uitzetting der lucht vooral voor zeer
nauwkeurige waarnemingen gebruikt worden
en bijzonder geschikt zijn tot 't meten v. seer
hooge temperaturen. -V oorts heeft men dill°.
rentiaal-thermometers, wier bestemming is
't meten v. zeer kleine verschillen in temperatuur, thermomotrographen, waarvan men
zich bedient om d. verandering in d. temperatuur, gedurende een zeker tijdsverloop,
door 't instrument self to doen aanteekenen,
pyrometers, die bij smeltovens en dergelijke
inrichtingen worden aangewend en, ofschoon
zij bij d. thermometers achterstaan, daartoe
voldoend nauwkeurig zijn, en maximum- en
minimum-thermometers, die d. hoogste en d.
laagste temperatuur gedurende een zeker tijdsverloop aanduiden. d. Beschrijving v. al deze
en nog andere soortgelijke instrumenten kan
men vinden, met bijzonderheden, in d. boeken
over natuurkunde.
Thermopylae (d. i. poort der warme
bronnen), een bergpas a. d. oostkust v. Griekenland tuss. 't Oeta-gebergte en d. golf v. Lamia,
d. eenige weg v. Thessalia n. Locris en

daardoor d. -sleutel v. Hellas. d. Naam is ontleend a. d. warme zwavelbronnen, die men

er aantreft; d. pas is gemiddeld 60 schreden
breed; op d. beide nauwste plaatsen is slechts
ruimte voor een wagen tegelijk. Bij d. warme
bronnen werd door d. Spartanen een muur
gebouwd en een eind verder d. sterkte Trachis.
Dichtbij d. bronnen, op een heuvel, staat
't gedenkteeken ter herinnering a. d. heldendood v. Leonidas en zijn Spartanen, die in
480 v. Chr. d. pas tegen d. Perzen onder
Xerxes zochten to verdedigen. In 279 v. Chr.
poogden d. vereenigde Grieken hier tevergeefs d. Celten onder Brennus tegen to houden: in 190 v. Chr. werd koning Antiochus
v. dyrie op deze plaats door een Romeinsch
lager onder Manius Acilius Glabrio en Marcus Porcius Cato verslagen. In d. Griekschen
vrijheidsoorlog werd hier v. 1821—'22 gestreden.
Reeds vele eeuwen lang hebben d. overstroomingen v. d. Spercheios (nu Hellada) d.
kust aanzienlijk verbreed en d. streek in eon
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moeras veranderd, waardoor een steenen dam
met verscheidene bruggen is gelegd.
Thermostroom, Zie Electriciteit.
Theroigne de Mericourt

(ANNA JOSE-

d. zoogen. amazone der Fransche revolutie, geb. 13 Aug. 1762 te Marcourt, in Luxemburg; zij kwam in 1789 te Parijs, waar zij
door haar opvallende schoonheid al spoedig
door tal v. -minnaars omringd werd. Zij zonk
al dieper en dieper; na 't uitbreken der
omwenteling nam ztj een levendig aandeel in
d. gebeurtenissen v. d. (lag; o. a. speelde zij
een rol bij d. uittocht der Partjzenaars n.
Versailles (5 en 6 Oct.). Ztj vertoonde zich
dikwijls, als amazone gekleed, in d. openbare vergaderingen, waar verscheidene afgevaardigden om haar gunst dongen, voegde
zich ten laatste bij d. partij v. d, hertog v.
Orleans, vertrok in 1791 n. d. Nederlanden
om daar d. republikeinsche denkbeelden to
verspreiden, maar vial bij Luik in handen v.
d. keizerlijken, die haar n. Weenen voerden,
waar ze een tijdlang gevangen werd gehouden. In Parijs teruggekeerd in 1792, hitste
zij 't yolk tot allerlei buitensporigheden aan,
maar ztj word nog in 'tzelfde jaar in d. tuin
der Tuilerieen als samenspannende tegen d.
republiek in hechtenis genomen en in 't open.baar gekastijd. Zij werd kort daarop krankzinnig en overl. in la SalpOtriere. waarheen
ztj was overgebracht, 9 Juni 1817. Fusz beschreef haar leven (1854).
Thersander, zoon v. Polynice en Argeia,
gemaal v. Demonassa, was koning v. Thebe
en een der vorsten, die tegen Troje ten strijde
togen. Eer hij evenwel a. d. vijandelUke kust
kon landen, werd hij in Mysie door 't zwaard
v. Telephus gedood.
Thersites, zoon v. A grios, is bekend als
d. brutaalste en tevens d. luiste v. alle Grieken
in 't lager voor Troje; htj liet zijn tong d.
vrijen teugel tegen iedereen, veldheeren en
koningen niet uitgezonderd. d. Overlevering
verhaalt, dat, toen hij eons Achilles belasterd
had, daze hem dood sloeg. Reeds bij d. Ouden
was zijn naam spreekwoordelijk om een hatelijken babbelaar aan to duiden.
Theseus, een v. d. beroemdste holden der
mythische Oudheid, omstr d. 1 e eeuw v. Chr.
levende. HU was d. zoon v. Aegeus (zie aldaar)
on Aethra en gaf reeds vroeg blijken v.
zijn zucht door heldendaden uit to munten.
Hij werd ten huize v. zijn grootvader Pittheus opgevoed en keerde daarop n. Athene
terug, onderweg roovers als Periphetes, Sciron,
Procrustes e. a., verslaande. Ztjn vader benoemde hem tot ztjn opvolger op. d. troon v.
Attica, dien hij nauwelijks beklommen had,
toen hij in een oorlog tegen ztjn neven, d.
zonen v. Pallas, werd gewikkeld en hij dozen
d. nederlaag deed ondergaan. HU maakte zich
nu weer voor zijn land verdienstelUk door
API dapperheid en onverschrokkenheid; hij
versloeg d. gedrochten, die 't land benadeelden, dood'de d. stier v. Marathon en bevrtjdde
door 't verslaan v. d. Minotaurus d. Atheners
v. d. schatting 7 jongelingen en een gelijk
getal jonge dochters op to brengen, welke
Minos, koning v. Creta, (die in hun land
viol) hun had opgelegd. THESEUS won d.
genegenheid v. Ariadne, d. dochter v. Minos,
verzoende door haar tusschenkomst Minos
met d. Atheners, bracht d. jeugdige gevangenen in 't vaderland terug, verloste 't v. d.
opgelegde schatting en huwde, na Ariadne
onedelmoedig verlaten to hebben, Phaedra,
een andere dochter v. Minos. Na vervolgens
d. vaderlUken troon beklommen to hebben,
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bevlUtigde hij zich, om ztjn land met wUsheid
to besturen; hij lokte d. bewoners v. Attica n.
Athene en veranderde 't bestuur in een soort
v. gemeenebOst, doch behield 't bevel over d.
krtjgsmacht on 't handhaven der wetten voor
zich. HU deed hierop verscheidene tocbten tot
't zoeken v. nieuwe gelegenheden om ztjn
dapperheid to toonen en had deel a. d. overwinning der Centauren on a. d. beide oorlogen v. Thebe. Na zijn terugkomst to Athena
beyond htj, dat men gedurende zijn afwezigheid 't gepeupel tegen hem had opgeruid;
doch 't beneden zich achtende d. Atheners to
straffen, verliet hij 't land en trok hij n.Scyros t
warLycomeds,.bvlhrmineo.
hinderlaag lokte en hem in zee liet werpen,.
waar hij zijn graf vond. Volgens een anderesage echter eindigde htj daar zijn leven in
vrede. ZUn afstammelingen regeerden gedurende een reeks v. Aron over 't door hem
hervormde Atheensche gebied. Plutarchus
heeft zijn leven to book gesteld. d. Kunst
heeft zijn beeld weer gegeven; zeer beroemd
is o. a. zijn beeld in d. marmeren Theseustempel, staande in d. Volksgarten to Weenen.
Thesiger (FREDERIK); Zie Chelmsford (lord).
Thesis, Zie Stelling.
Thesmophorien waren bij d. oude Grieken
d. plechtigheden v. een jaarfeest, dat ter eerev. Ceres als wetgeefster (Thesmophoros) in
't uitoefenen v. d. landbouw in Oct. to en
nabij Athene gevierd werd. d. Uitoefening dier feestplechtigheden en 't houden der optochten geschiedde alleen door vrouwen. WaarschUnlijk waren die feesten uit Egypte afkomstig ; ten minste zij hebben veel overeenkomst met d. Isis-mysterien. Aristophanes
schildert die feestvierende vrouwenschaar in
zijn blijspel „Thesmophoriazousae".
Thespiae was oudtijds een vrij aanzienlUke stad in Boeotie, a. d. zuidelijken voet v.
d. Helicon, op vier uur atatands v. Thebe; zij
was beroemd wegens d. bijzonderen eeredienst,
dien haar inwoners a. d. Muzen en a. Amor
(Eros) bewezen. Haar gebied, dat verscheidene
vlekken omvatte, waaronder Leuctra (zie
Epaminondas) en Ascra (zie Hesiodus), maakte
een deal uit v. 't Boeotisch verbond. d. Geschiedenis heeft opgeteekend, dat 700 Thespidrs tegelijk met 300 Spartanen onder Leonidas bij Thermopylae d. dood voor 't vaderland stierven; nochtans wordt gewoonlijk
alleen v. Spartanen gesproken. d.Regeeringsvorm in Thespiae was strong aristocratisch;
in 't bestuur zaten steeds zeven afstammelingon v. d. oudste famili6n, die hun oorsprong
v. Hercules als stamvader en v. d. Thespiaden
afleidden, onder hun zonen alleen krijgs- on
staatslieden gedoogden en met verachting op
landbouw en nijverheid nederzagon. Men
vindt nog uitgestrekte overblUfselen dozer
oude stad bij 't dorp Nimocastro.
Thespis, d. vader v. 't treurspel, geb. in
d. nabtjheid v. Athene, leefde in d. 6e eeuw
v. Chr. ten tUde v. Solon on Pisistratus. H#
vond uit bij 't voordragen der dithyrambische koorzangen op d. feesten ter sere v.
Bacchus ter afwisseling een persoon to doen
optreden, die alleenspraken hield, waaruit is
ontstaan, dat twee en meer zulke tooneelspelers episodieke voorstellingen gaven tuss.
d. koorzangen, die aanvankeltjk d. hoofdzaak
waren, doch, terval d. tooneelmatige gesprekken d. voorn. plaats innarnen, bUzaak warden.
Aldus vormde zich 't Grieksche treurspel,
waarin 't koor altijd nog een wezenitjk bestanddeel v. 't geheel uitmaakt. Naar men
meent, zou THESPIS met eenige tooneelspelers
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Griekenland doorreisd hebben, op onderscheidene plaatsen zijn stukken op een kar vertoonende.
Thessalie, in d. Oudheid 't oostelijke deel
v. Noord-Griekenland, in 't N. begrensd door
Macedonia, in 't 0. door d. Aege'ische Zee,
in 't Z. door d. Pagaseische golf, Locris, Doris
en Aetolie en in 't W. door Epirus. Aan alle
ztjden wordt 't door gebergten ingesloten en
wel door 't Cambunische geb. in 't N., d. Olympus, d. Ossa en d. Pelion in 't 0., d. Othrys in
't Z. en d. Pindus in 't W. d. Door deze bergen
ingesloten vlakte wordt door een bergketen,
d. beroemde Cynoscephalae (Hondskoppen), in
twee helften gescheiden en door d. Peneus
besproeid, welke rivier tuss. d. Olympus en
d. Ossa naar zee stroornt en 't door zijn schoon
heid beroemde Tempedal vormt. Thessalie is
een schoon en uiterst vruchtbaar land en
levert vooral wijn, graan en vee (paarden).
d. Grootste .stad is Larissa; op haar volgen
Trikala, Volo en Ambelakia. — d. Oudste
bewoners v. Thessalie, d. Pelasgers, werden
verdrongen door d. Thessaliers, die hier na d.
verwoesting v. Troje een inval deden. wat d.
aanleiding was v. d. Dorische volksverhuizing.
Er ontstond in Thessalie een bond v. grootendeels aristocratische republieken. Under d.
heerschende geslachten onderscheidden zich
vooral d. Alenaden te Larissa en d. Tyrannen v.
Pherae. d. V ermoording v. Alexander v. Pherae
(359 v. Chr.) gaf Philippus v. Macedonia aanleiding om zich in d. aangelegenheden v. 't land te
mengen, dat weldra geheel a. hem onderworpen werd. Na d. nederlaag v. Philippus III v.
Macedonia tegen d. Romeinen bij Cynoscephalae werd Thessalie vrij verklaard (196 v. Chr.).
In 146 v. Chr. kwam 't a. 't Romeinsche rijk
en 't vormde onder d. keizers een kleine
prov., die later a. Macedonia en vervolgens
a. Illyrie kwam. In 1460 kwam 't onder d.
heerschappij der Turken en in 1881 stonden
dezen 't a. 't koninkrtjk Griekenland af,
waarbij 't nu d. landschappen Larissa en
Trikala vormt. Zie Kriegk „Die thessalische
Ebene" (18)8).
Thessalonika, Zie Saloniki.
Thessalonicensen (brieven a. d.), d. naam
v. twee boeken uit 't Nieuwe Testament, die
door d. Apostel Paulus, zoo meent men althans, uit Corinthe geschreven zijn. Zij leggen
getuigenis of v. zijn belangstelling voor d.
jeugdige gemeente en hij sterkt en bemoedigt
haar in haar verwachtingen omtrent d. toekomst. d. Echtheid v. deze brieven, vooral v. d.
tweeden, wordt in d. laatsten tijd op goede
gronden betwijfeld.
Thetis, dochter v. Nereus en Doris, een
der Nereiden, werd haar ondanks door d.
goden a. d. sterfelijken Peleus ten huwelijk
gegeven. d. Aanleiding daartoe bestond in
een orakelspreuk, welke verkondigd had, dat
zij een zoon zou baren, die beroemder dan
zijn vader zijn zou; 'tgeen d. goden v. 't
huwelijk met deze zeegodin afschrikte. Bij 't
huwelijksfeest, dat op d. berg Pelion gevierd
werd, waren alle goden tegenwoordig. Haar
zoon, op wien d. orakelspreuk wel toepasselijk was, heette Achilles (zie dat art.). Volgens d. mythe wilde zij dezen zoon onsterfelijk maken, doch zij werd hierin door Peleus
verhinderd, daar reeds d. kinderen, v)or
Achilles geb., ten gevolge v. haar too vermiddelen, in plaats v. onsterfelijk te worden,
integendeel overleden waren. Zij verliet
daarop haar gemaal en keerde tot haar zusters d. zeegodinnen, terug, doch bleef steeds
een wakend oog houden op 't lot v. Achilles.
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Men verwarre haar niet met d. godin TETHYS,
over wie een vroeger artikel handelt.
Theudas, door Gamaliel vermeld in Hand.
V : 36, droeg dezen vergriekschten naam als
vertaling v. d. Hebreeuwschen MATHIAS. Hij
leefde kort vOOr Chr. en stond a. 't hoofd
eener samenzwering v. 6000 Farizeen tegen
Herodes. d. Schuldigen werden terecht gesteld en THEUDAS 12 Nov. v. 't jaar 750 na d.
stichting v. Rome ter dood gebracht.
Theudosia, Zie Feodosia.
Theuerdank is d. titel v. een beroemd
Duitsch gedicht uit 't begin der 16e eeuw,
dat op allegorische wijze een reeks avonturen
uit 't leven v. keizer Maximiliaan I behandelt. 't Ontwerp voor dit gedicht had Maximiliaan zelf gemaakt; d. voltooiing ervan
droeg hij op a. zijn geheimschrijver Melchior
Pfinzing (gob. 25 Nov. 1481 te Neurenberg,
sedert 1513 proost aldaar, overl. to Mainz,
waar hij 't laatste gedeelte v. zijn leven doorbracht, 24 Nov. 1535). 't Gedicht draagt gewoonlijk Ptinzings naam; 't word in zijn tijd zeer
geroemd, maar is voor ons haast niet to lezen,
daar 't dor, eentonig on door d. vele herhalingen uiterst vermoeiend is.
Theurgie. Dit woord, volgens zijn samenstelling uit ,9‘€6;, god, en gvy.v, working, beteekenende het zich bezig houden met 't
goddelijke, of 't staan onder invloed v. 't
goddelijke wordt gebezigd ter aanduiding v.
die voorgewende wetenschap, welke, doorgaans onder aanwending v. zekere geheimzinnige plechtigheden, d. mensch plaatst in
een gemeenschap met d. hoogere geestenwereld. d. Theurgie behoort vooral in 't Oosten thuis en was, reeds a. d. Chaldean bekend, een der bezigheden v. d. Perzische magi,
alsmede v. d. Egyptische priesters. Ook vele
Neo-platonische wijsgeeren, met name Jamblichus on Proclus, hadden er veal mee op
on in 't bijgeloof der Middeleeu wen speelt d.
omgang met d. geestenwereld een groote rol.
Theuriet (ANDRE), een Fransch dichter,
geb. in 1833 to Marly-le-Roy, in Lotharingen,
ambtenaar bij 't ministerie v. Financien to
Parijs. Hij schreef o. a. d. dichtbundels „Le
chemin des bois" (2e dr. 1877), „Le bleu et le
noir" (1873) on „Poesies" (1879); voorts novellen on romans, als „Mariage de Gerard" (1884)
on „Deux Soeurs" (1889), „Mademoiselle Guignon" (1874). „Une Ondine" (1875), „Rayrnonde"
(1877), „Le Ills Maugars", „Touts seule" (1879),
„Tante Aurelie" on „L' affairs Froideville"
(1887), alsmede eenige drama's. Zie Besson,
„Andre Theuriet" (1890).

Theux de Meylandt

(BARTHELEMY THEO-

DORE, graaf v.), eon Belgisch staatsman, geb.
25 Febr. 1794 op 't kasteel Schabroek in Luxemburg, was eerst advocaat in Luik, sedert Nov.
1810 lid v. 't nationaal congres, v. 1831—'32,
1834—'40 on 1846—'47 minister v. Binnenlandsche, v. 1837—'40 ook minister v. Buitenlandache Zaken, v. 1847-1870 d. leider der clericals
oppositie on sedert 1871 minister-president.
Hij overl. 21 Aug. 1874 op zijn kasteel Meylandt
bij Hasselt.
Thevenet (mARrus), een Fransch staatsman, geb. in 1845 to Lyon, was eerst advocaat
on gemeenteraadslid daar ter stede, werd in
1885 tot lid v. d. Kamer v. Afgevaardigden
verkozen, waar hij zich aansloot bij d. republikeinsche linkerztjde en was v. Febr. 1389 tot
Mrt 1890 onder, Tirard minister v. Justitie, in
welk ambt hij voornamelijk tegen Boulanger
en diens aanhangers optrad.
Thevenin (CHARLES), een Fransch schilder,
i n 1760 te Parijs geb. Hij was leerling v.
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Vincent en won in 1789 d. grooten pits v. ! to Hameln geb., studeerde to GOttingen,
Rome met een schilderij, „d. Bestorming der
Koningsbergen en Kiel, vestigde zich in 1796
Bastille" voorstellende. Hijbracht eenige
in laatstgenoemde stad on werd in 1798 tot
jaren to Rome als pensionaire door, maar
hoogieeraar in d. rechtsgeleerde faculteit ald.
bereikte niet d. roam v. Gerard o. a. ttdbenoemd. In 1802 werd hij n. Jena beroepen en
genooten. Toch was zijn work zeer verdienin 1806 n. Heidelberg, waar hij tot zijn dood
stelijk, vooral toen hij op lateren leeftijd ook
(28 Mrt 1840) werkzaam was. Ztjn voorn. werk
meer op d. hoogte kwam der techniek. Groois „System des Pandectenrechts" (1803, 2 dln),
ten bijval verwierf zijn schilderij, „Oedipus,
dat zich door een nauwkeurige on logische
leunende op zijn dochter Antigone" voorstelontwikkeling v. d. beginselen v. 't Romeinlende. Later schilderde hij onderscheidene
sche recht en d. daarin later aangebrachte
portretten en gebeurtenissen v. 't eerste keiwijzingen (d. zoogenaamde praktijk, 't canozerrijk, o. a. „Generaal Augereau bij d. brug
niek en Germaansch recht) onderscheidt.
v. Arcola" en „d. Overtocht v. 't Fransche
Verder schreef hij „Juristische Encyclopaedie
leger over d. s. Bernard", welke schilderijen
und Methodologie" (1797), „Versuche fiber
door d. regeering werden aangekocht. In 1810
einzelne Theile der Theorie des Rechts"
schilderde hij d. „slag bij Jena"; eenige schil(1798, 2 dln), „Ueber Besitz und Verjahrung"
derijen voor 't historische museum v. Ver(1802), „Beitrage zur Kritik der Feuerbachsailles volgden later, ook gedurende d. resschen Revision der Grundbegriffe des Straftauratie. Door een en ander verwierf hij zich
rechts" (1802) en „Civilistische Abhandlungen"
veel room, maar hij werd ten laatste door 't
(1814). — Toen na Napoleons val v. verschill.
jongere geslacht overvleugeld. Hij was lid
zijden onderscheidene wenschen geuit werden,
der academie, conservator v. 't prentenkabinet
schaarde zich THIBAUT onder hen, die ten
der bibliotheek, ridder v. 't legioen v. eer en
sterkste op eenheid in 't recht voor Duitscheen tijd lang directeur der Fransche academie
land, als eerste voorwaarde voor een welgeto Rome. Hij overl. in 1836.
ordenden statenbond, aandrongen. Daartoe
Thiaki, een Grieksch eiland; zie Ithaca.
schreef hij „Ueber die Nothwendigkeit eines
Thian-Sjan (d. i. Hemelgebergte) is d.
allgemeinen burgerlichen Rechts fUr Deutschnaam v. een hoogen bergketen in Middenland" (1814), tot bestrtjding waarvan Savigny
Azie, welke zich uitstrekt tuss.40-44° N.-Br.
een work uitgaf, getiteld : „Von Berufe unserer
en 70 -95° 0.-L. (Greenw.). 't Is in 't 0. smal,
Zeit far Gesetzgebung und Rechtswissenneemt naar 't W. in breedte toe en vormt
schaft" (1815). Met Lohr en Mittelmaier gaf
hier een geweldig hoogland, met een gemidhij een tijdschrift uit onder d. titel „Archly
delde hoogte v. 1500-3000 M., met lengtefUr civilistische Praxis" (1818). Als groot
dalen v. 200 KM. lengte en toppen v. 7300 M.
voorstander der toonkunst vereerde hij Pahoogte, terwijl voor 't oostelijke deel d. hoogste
lestrina in een geschrift, getiteld „Ueber
verheffingen slechts 4900 M. bedragen. d. PasReinheit der Tonkunst" (1825), waarover groote
hoogte reikt in 't oostelijke deel tot 3900 M.,
strijd tuss. hem on Nageli in Zurich ontstond.
in 't westelijke tot 4500 M. 't Westelijke
Zijn juridische nalatenschap is door Guyet
deel vormt d. grensscheiding tuss. Thian-Sjan
(1841—'42, 2 dln) uitgegeven.
Peloe, d. i. 't Chineesche Dsjoengarije, en
Thiele (JOHANN ALEXANDER), een Duitsch
Thian-Sjan-Nanloe of Oost-Toerkestan. Tuss.
landschapschilder on etser, in 1685 to Erfurt
d. dalen der steppenrivieren Tsjoe en Talas
geb., trad in d. krijgsdienst, maar besteedde
strekt zich een lange bergketen naar 't W.
elk vrij uur a. 't teekenen v. landschappen
uit, 't Alexandersgebergte der Russen. In 't
in sapverf on pastel, welke manier door hem
W. v. d. rivier Aksoe tot d. meridiaan v.
't eerst voor dit genre werd gebezigd. Later
Kasjgar vormt d. Thian-S.jan een boomloos,
door C. L. Agricola en Maniocky in 't schilmet laag, dicht gras bedekt bergland, waarderen met olieverf onderwezen, maakte hij
over vele karavaanwegen voeren. Van d.
zulke snelle vorderingen, dat hij na afloop
begaanbare passers is d. Moesartpas (3900 M.),
ztner dienstjaren tot d. beste Saksische landt. 0. v. Tengri Chan, d. voornaamste. Over
schapschilders werd gerekend. In 1730 schil't aigemeen is er v. d. Thian-Sjan, zijn verderde hij voor d. koning een reeks gezichten
bazende uitgestrektheid in aanmerking gev. Saksische steden on kasteelen. Ook in
nomen, nog zeer weinig bekend. Zoo is o. a.
Mecklenburg on langs d. oevers der Elbe on
't voorhanden zijn v. werkende vulkanen nog
der Saale schilderde hij een aantal landschapniet met zekerheid to zeggen, terwijl uitpen, die deals zeer goad, deals koel en eengedoofde op verschill. plaatsen ontdekt zijn. —
tonig v. kleur zijn. In 1747 werd hij tot hofZie Sewerzow „Erforschung des Thianschanschilder des konings v. Saksen benoemd on
gebirgsystems 1867".
in 1752 overl. hij to Dresden. Tardieu graThibaudeau (ANTOINE CLAIRE, graaf), een
veerde naar hem gezichten op KOnigstein on
Fransch staatsman en geschiedschrtver, geb.
Meissen. HO zelf heeft ruim een dertigtal
23 Mrt 1765 to Poitiers; als lid v. d. Conventie
landschappen en stadsgezichten geetst.
in 1792 behoorde hij tot d. bergpartij; in 1795
Thiele, een zijtak v. d. Aare; zie Zihl.
werd hij president v. d. Conventie, vervolgens
Thielmann (JOSEPH ADOLF vrijheer VON)
lid v. 't Comite du salut public, in 1796 president
werd 27 Apr. 1765 to Dresden geb., ontving
v. d. Raad v. Vtjfhonderd en na d. revolutie
een wetenschappeltke opvoeding on word in
prefect v. verscheidene departementen. Ge1791 luitenant bij 't toen nieuw opgerichte
durende d. regeering der Bourbons v. 1815—'30
regiment Saksische huzaren. d. Spoedig daarna
leefde hij als banneling to Praag; hij werd
uitgebroken oorlogen tegen d. Fransche repuonder Napoleon III staatsraad on overl. 8
bliek gaven hem gelegenheid om zich to onderMrt 1854 to Parts. Zijn voorn. werken zijn
scheiden on reeds in 1798 werd hij ritmeester
„Memoires sur la convention et le directoire"
•en met d. Hendriksorde begiftigd. Na d. vrede
(2 din, 1824), „Memoires our le consulat et
wendde htj zich wader tot d. wetenschappen,
Vampire" (10 dln, 1835), „Histoire generale
waarna d. veldtocht v. 1806 hem opnieuw onder
de Napoleon Bonaparte" (5 dln, 1827—'30) on
d. wapens riep. Met tegenzin, doch getrouw
„Ma biographie; memoires" (1875).
a. zijn koning on met 't bitters gevoel 'neer
Thibaut (ANTON FRIEDRICH JUSTUS), eon
tot onderdrukking dan tot hail zijns vaderberoemd Duitsch rechtsgeleerde, 4 Jan. 1774
lands bij to dragon, vermeerderde hij intus-
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schen zijn verworven krijgsroem in d. jaren
1807, 1809 en '12. Zijn roemrijk aandeel a. 't
beleg v. Dantzig en d. slag bij Friedland hadden zijn benoeming tot majoor en adjudant
des konings ten gevolge. In 1809 werd hij
kolonel en generaal-adjudant des konings,
eenigen tijd later generaal-majoor en in Febr.
1810 luitenant-generaal. Hij maakte d. veldtocht tegen Rusland mee, streed bij Moskou
a. 't hoofd der Saksische cavalerie on beyond
zich bljna altijd in d. naaste omgeving v.
Napoleon. In 1813 wist hij als bevelhebber to
Torgau d. strikste onzijdigheid in acht to
nemen, totdat hij v. zijn koning d. bepaalden
last kreeg, d. vesting a. d. Franschen over to
geven. Hij begaf zich naar 't hoofdkwartier
der Bondgenooten en trad eerst in Russischen, later in Pruisischen dienst. In d. veldtocht v. 1815 wist hij zijn stelling bij Wavre
tegen Grouchy to handhaven, waardoor hij
veel tot d. overwinning v. Waterloo toebracht.
Later tot gouverneur v. Westphalen benoemd,
overl. hij 10 Oct. 1824 to Coblenz. — Zie Holtzendorit, „Beitrag zur Biographie des Generals von Thielmann" (1830).
Thieme (CARL TRAUGOTT), een Duitsch
godgeleerde, in Jan. 1745 to Kenitz , in d. Saks.
kreits Leipzig, geb. Hij predikte in d. s. Pieterskerk v. laatstgenoemde stad en overl. to Gerlitz in Mei 1802. Behalve door zijn work „Grundlinien zu einer Geschichte aller positiven
Religionen" (1803) heeft hij zich naam gemaakt
door eenige geschriften over opvoeding en
onderwijs, die voor hun tijd zeer verdienstelijk
'Waren.

Thieme (HERMAN CARL ANTON), een Nederl.
boekhandelaar on uitgever, 2 Mrt 1770 te Wezel,
in Rijn-Pruisen, geb., waar zijn vader geneesheer was. Na zijn eerste opleiding in zijn geboorteplaats to hebben ontvangen, kwam hij
in betrekking bij d. Zutphenschen boekverkooper Van Eldik, met wiens dochter hij later
in 't huwelijk trad en wiens zaak hij overnam.
Door zijn noesten vltjt en scherpen blik verwierf hij zich weldra een buitengewoon succes.
Van zijn meer dan 300 uitgaven noemen wij
alleen: Heerens „Handboek der Oude Staten",
benevens diens „Handbook der geschiedenis
v. d. staatsgesteldheid in Europa", Nieuw enhuis' „Wiskundig leerboek", Vosmaers „ A pothecars Woordenboek", Bergmans „Woordenbook der Grieksche taal", Jacobs „Leerboek
der Grieksche taal", G. Nieuwenhuis' „Woordenboek v. kunsten on wetenschappen" en
verschill. taalwoordenboeken. THIEME overl..
9 Juni 1826 to Zutphen, waar een zijner vole
zonen zijn goad gevestigde zaak overnam. Van
die zoons werden later v. meer algemeene bekendheid : c. A. THIEME en G. VAN ELDIK THIEME,
beiden to Arnhem, J. F. THIEME to Nijmegen en.
J. THIEME to Zutphen. Ook twee schoonw.
zoons v. H. C. A. Thieme verwierven zich in
d. Nederl. boekhandel een welbekenden naam,
t. W. d. heeren C. CAMPAGNE to Tiel on K. FUHRI
to 's-Gravenhage.
Uit 't geslacht H. C. A. Thieme stamde ook
d. verdiensteltjke boekhandelaar-uitgever DIRK
ANTONIE THIEME, geb. in 1829 on overl. 11 Juni
1879 to Velp, bij Arnhem. Na eerst bij zijn
vader to Nijmegen on vervolgens bij zijn oom
Fuhri te 's-Gravenhage zijn opleiding to hebben
ontvangen, vestigde hij zich op 23-jarigen
leeftijd als uitgever to Arnhem, waar hij een
geheel nieuwe zaak v. d. grond of opbouwde
en tot 1875 bleef voortzetten, toe hij zich
metterwoon n. 's-Gravenhage begaf. D. A.
THIEME was directeur on uitgever eerst V. d.
„Arnhemsche Courant", later ook (met A. W.
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Sijthoff on Mart. Nijhoil) v. „Het Vaderland".
Verder zagen bij hem 't licht o. a. d. volgende
werken : „d. Tijdspiegel", „'t Morgenlicht",
„Neerlands kansel", „d. Pracht-Bijbel v. G.
Dore", „'t Belegerde Parijs", „'t Vermoorde
Parijs", „d. Guldens-editie" on (in vereeniging
met d. heeren Sijthoff en Nijhoff) ook 't Woordenboek der Nederl. taal. Gevierde schrijvers,
als Van Lennep, De Keyser, Ter Haar, Schimmel on Gerard Keller, vertrouwden hem d.
vruchten v. hun arbeid toe. Ook in 't maatschappelijk leven was D. A. THIEME ijverig
werkzaam : hij was oprichter, lid of bestuurslid
v. verschill. genootschappen, lid v. d. gemeenteraad to Arnhem, hoofdbestuurder v. d. vereeniging v. d. Nederl. boekhandel en bij allen,
die hem kenden. was hij om zijn energie en
doorzieht, zijn eerltjkheid en humaniteit geacht.
Tot een blijvende hulde a. 's mans verdiensten
werd in 1879 het „D. A. Thieme-fonds" opgericht, dat ter bevordering v. d. welvaart v. d.
Nederl. boekhandel en d. Nederl. nijverheid
strekt.
Thienemann (FRIEDRICH AUGUST LUDWIG),
geb. 25 Dec. 1793 te Gleina, studeerde to Leipzig
in d. wis-, natuur- en geneeskunde en legde
zich vooral op d. zoologie too. In 1825 werd
hij tweede inspecteur v. 't kabinet voor
natuurlijk historie to Dresden on in 1839
bibliothecaris der koninklijke boekerij aldaar ;
in 1810 moest hij wegens zijn gezondheid deze
betrekking neerleggen on hij over'. 24 Juni
1851 to Trachenberg, bij Dresden. Hij schreef
o. a. „Reise im Norden Europa's" (1825—'26,
2 dln), „Lehrbuch der Zoologie" (1825) on
„Fortpflanzungsgeschichte der gesammten
Vogel" (10 dln, 1845—'54).
Thienen of Tirlemont, een stad in 't arrondissement Leuven v. d. Belgische prov. Brabant, gelegen a. d. Groote Geete en a. d. spoorweg Brussel —Herbesthal; d. stad heeft twee
bezienswaardige kerken uit d. 12e on 13e
eeuw, een college on 16 157 inw. (1891), die zich
bezighouden met industrie en handel. Hier
behaalden 16 Mrt 1793 d. Franschen onder Dumouriez een overwinning op d. Oostenrijkers.
Gedurende d. ftiendaagschen veldtocht had d.
prins v. Oranje er v. d. Hen Aug. of zijn hoofdkwartier en ontving hij er d. 16en een bezoek
v. d. Franschen maarschalk Gerard.
Thienen (VAN) is d. familienaam v. twee
blindgeboren brooders-toonkunstenaars. d. 0 udste, VICTOR E. VAN THIENEN, gob. 30 Juni 1856
to Padang, werd in 't blindeninstituut to Amsterdam on vervolgens door J. A. Klerk, organist to Delft, in d. muziek onderwezen on is
thans, behalve organist bij d. doopsgezinde
gemeente to Leiden, pianostemmer to Delft.
d. Jongste, 'WILLEM VAN THIENEN, 26 Dec. 1859
to Padang geb., ontving dezelfde opleiding
als zijn brooder on is sedert 1880 organist a.
d. Oude kerk to Delft. Beiden componeerden
eenige sonates, fuga's on kleinere werken ;
beiden gaven ook bij herhaling in verschill.
steden v. ons land orgelconcerten.
Thierfelder (ALBERT), een Duitsch cornponist, geb. 30 April 1846 to MUhlhausen, in
Thuringen, ontving zijn opleiding to Leipzig
onder Richter on Hauptmann on promoveerde
in 1888 met een verhandeling, getiteld „De
christianorum psalmis et hymnis usque ad
Arnbrosii tempora". Sedert 1874 aangesteld
als koninklijk muziekdirecteur te Brandenburg,
werd hij 1886 als zoodanig in Rostock benoemd.
Hij schreef een opera, een cantata „Zlatorog"
voor soli, koor en orkest en sonates.
Thierry (JACQUES NICOLAS AUGUSTIN),

een

benoemd Fransch geschiedschrijver, geb. 1G
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Mei 1795 te Blois, werd in 1830 lid v. d. Academie en overt. 22 Mei 1856 to Parijs. Zijn
voorn. werken zijn: „Histoire de la conquete
de l'Angleterre par les Normands" (4 dln,
1825 en 1871), „Lettres sur l'histoire de la
France" (182? on 1870), „Dix ans d'etudes historiques" (1834 en 1871), Recits des temps merovingiens" (18351 en „Essai sur l'histoire de la
formation et les progres du tiers-etat" (1810).
Ztjn „Oeuvres completes" verschenen in 9 dln
in 1883. Zijn leven en werken werden beschreven door Aubineau (1879). Zijn echtgenoote, JULIE THIERRY, gab. de Querengal
(over'. 10 Juni 1841), schreef „Scenes des moeurs
au XVIIIieme et XIXieme siècle" (1836). SIMON DOMINIQUE THIERRY, een broader v. d.
vorige, heeft zich eveneens als geschiedschrUver bekend gemaakt. Na d. Juli-revolutie
werd hij prefect v. 't depart. v. d. boven-SaOne,
in 1838 verslaggever v. d. verzoekschriften, a.
d. staatsraad gericht, en in 1800 senator. Hij
overt. 27 Mrt 1873. Hij schreef o. a. „Histoire
des Gaulois jusqu'a la domination romaine"
(3 dln, 1828), „Histoire de la Gaule sous Padministration romaine" (3 dln, 1869), „Histoire
d'Attila et ses successeurs" (2 din, 6e dr.1876),
„Recits de l'histoire romaine" (1860-64),
„Saint-JerOme" (1867) en „Saint-Chrysostome"
(1872).
Thiers, d. hoofdstad v. een arrondissement
in 't Fransche depart. Puy de Mine, gelegen
a. d. spoor weg s. Etienne-Clermond-Ferrand,
is d. zetel v. een rechtbank, heeft 2 kerken uit
d. 11e eeuw, een college, een industrieschool,
vele messenfabrieken en 11 990 inw.
Thiers (MARIE JOSEPH LOUIS ADOLPHE), een.
beroemd Fransch staatsman en geschiedschrijver, gob. 15 April 1797 te Marseille, studeerde in d. rechten te Aix, waar hij zich in
1820 als advocaat vestigde. Reeds in 't volgend
jaar begaf hij zich n. Parijs, waar hij zich al
spoedig als dagbladschrij ver onderscheidde; na
een tjjdlang medewerker v. d. „Constitutionnel", 't voorn. orgaan der liberate partij, geweest te zijn, richtte htj met Carrel en Barrot
d. „National" op (1830), die met kracht en vermetelheid tegen d. toenmalige regeering te
velde trok in 't belang der liberate partij. In
dit blad verkondigde THIERS O. a. d. stelling
,Le roi r'agne, mais ne gouverne pas" (d.
koning regeert, maar bestuurt niet). Aan d.
strijd. die in 1830 losbarstte, na 't verschijnen
der beruchte ordonnances nam TRIERS geen
deel; hij leidde echter d. onderhandelingen
met d. hertog v. Orleans, Louis Philippe, die
31 Juli 1831 d. kroon aanvaardde, hem door
TRIERS a. 't hoofd eener deputatie aangeboden.
Onder d. regeering v. dozen vorst werd TRIERS
eerst staatsraad on secretaris-generaal, vervolgens ondersecretaris v. financi6n onder
ministerie Lafitte. d. Stad Aix koos hem
tot afgevaardigde in d. Chambre des Deputes,
waar hij zich als een uitstekend redenaar
deed kennen. In 1832 werd hij minister v.
Binnenl Zaken en drie maanden later minister
v. Handel on Openbare werken: in 1834 aanvaardde hl opnieuw d. portefeuille v. Binnenl.
Zaken ; hij beteugelde met gestrengheid d.
-democratische woelingen to ParUs on Lyon on
voerde d. Septemberwetten door. In Febr.1836
afgetreden, verwierf htj in 't nieuwe kabinet
d. portefeuille v. Buitenl. Zaken en 't voorzitterschap; then echter d. koning weigerde
help to verleenen a. d. liberate partij in Spanje
legdehp beide neer. Na 2 jaar 't hoofd der
oppositie geweest to kwam hij in Mrt 1840
opnieuw als minister v. Buitenl. Zaken a. 't
boofd v. 't kabinet to staan, doch reeds 21 Oct.
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moest htj zijn ontslag nemen, daar d. vredelievende Louis Philippe weigerde d. onderkoning
v. Egypte tegen d. Quadruple-Alliantie bij
to staan en a. Duitschland d. oorlog to verklaren. 't Ministerie Guizot, dat thane optrad,
hield stand tot 1848; in dien tusschentUd voegde
TRIERS zich in d. Kamer opnieuw a. d. zijde
der oppositie en voer hij meermalen heftig
tegen d. regeering uit. d. Februari-om wenteling,
die a. Louis Philippe d. regeering kostte, herstelde in Frankrijk d. republiek; toen in 1849
Lodewijk Napoleon tot president der republiek verkozen zou worden, behoorde TRIERS
tot degenen, die vOOrstemden ; niettemin
toonde hij zich al spoedig een Uverig tegenstander v. d. plannen v. Napoleon, waarom
hij. dan ook bij d. staatsgreep v. 2 Dec. 1851
in hechtenis werd genomen. Spoedig echter
verkreeg hij verlof zich n. 't buitenland to
begeven; htj vertoefde er een paar jaar, onthield zich ook na zijn terugkeer in Franlcrijk
v. staatkundige bemoeiingen en wijdde zich
geheel a. zijn geschiedkundige studien. In
1863 betrad hij opnieuw 't staatstooneel als
afgevaardigde naar 't Wetgevend Lichaam,
waar hij herhaaldelUk d. politiek v. 't keizerrtjk bestreed, vooral met betrekking tot d.
Italiaansche aangelegenheden en d. Duitsche
V. 1861—'66. Sterk ook verzette hij zich tegen
d. onberaden oorlogsverklaring v. 1870 ; na d.
vernedering v. Frankrijk deed htj een reis
naar d. verschill. Europeesche hoven om d.
vorsten tot tusschenkomst ten behoove v.
Frankrijk aan te sporen; hij keerde echter
onverrichter zake terug. Hoe groot 't vertrouwen was, dat zijn landgenooten in hem
stelden, bleek, toen hij kort daarop als hoofd
v. 't uitvoerend bewind werd gekozen; als.
zoodanig was zijn eerste zorg d. vrede met
Duitschland tot stand to brengen; zelf voerde
hij d. onderhandelingen met Bismarck en
hij wist ook in d. nationale vergadering door
to drijven, dat hij 10 Mei definitief gesloten werd. Ook tot 't bijeenbrengen v. d.
noodige geldmiddelen tot 't bestrijden der
oorlogskosten a. Duitschland nam THIERS
d. noodige maatregelen; in 1871 werd hij voor
d. tijd v. 3 jaar tot president der republiek
gekozen. Te midden der partijtwisten in ct
nationale vergadering wist htj zich staande
to houden tot 1873, toen hij door d. clericaalmonarchale partij ten val werd gebracht en
opgevolgd werd door Mac-Mahon. HU trok zich
nu in 't ambteloos leven terug en overt. 3 Sept.
.1877 to s. Germain-en-Lays. TRIERS was een
voorstander v. 't constitutioneel-monarchale
regeeringstelsel; vandaar dat htj een voorstander was v. d. Juli-monarchie ; zijn liefde
voor zijn vaderland was groot; veel heeft hij
gedaan om d. roam en grootheid v. Frankrijk
to bevorderen. Al verheerltjkte hij als geschiedschrijver d. oorlogsroem v. Napoleon I, hij
bloef niettemin een vurig voorstander v. een
verlicht vrUzinnig bewind. 't Staatkundig
evenwicht v. Europa meende hij to moeten
zoeken in Frankrtjks overmacht; vandaar dat
hij eon tegenstander was v. 't totstandkomen
der Duitsche en Italiaansche eenheid en dat hjj
d. Kerkelijken Staat beschermde, al was htj
een volgeling v. Voltaire. Zijn voorn. werken
zijn „Histoire du consulat et de l'empire"
(20 dln, 1845—'62) on „Histoire de la revolution
francaise" (1823—'27). Zie Jules Simon, „Le
gouvernement de M. Thiers" (1878) en „Thiers,
Guizot, Remusat" (1885). Zijn „Discours parlementaires" gaf Calmou uit (15 dln, 1879—'83).
Sedert 13 Dec. 1834 was THIERS lid v. d. Academie.
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v. d. Duitschen rijksdag, waarvan d. uitvoe-

ring a. d. architect Wallot werd opgedragen.
Thijm (JOSEPHUS ALBERTUS ALBERDINGK),
1784 to Kirscheidungen, bij Freiburg a. d.
Unstrut, sedert 1809 professor a. 't gymnaeen verdienstelijk Nederl. letterkundige, geb.
sium to Munchen, waar hij een buitengewone
30 Aug. 1820 to Amsterdam en overt. 17 Mrt
werkzaamheid ontwikkelde. Ook richtte hij
1889 aldaar, waar hij d. betrekking v. hoogl.
't philologische seminarium op; dat later met
a. d. Rijks-academie v. Beeldende kunsten
d. universiteit verbonden werd. Reeds in 1813
bekleedde. Behalve tal v. opsteilen in verhad hij ijverig deelgenomen a. d. patriottische
schill. tijdschriften (Kunstkroniek, Spectator,
bewegingen; nog meer werd dit 't geval bij
Dietsche Warande, Onze Wachter b. a.) schreef
't uitbreken v. d. Griekschen vrtjheidsoorlog,
hij o. a. d. volgende werken: „d. Nederduitsche
die hem aanleiding gaf tot 't schrijven v. zijn
spelling in haar beginsel, haar wezen en
boek „De l'etat actuel de la Grece et des
eischen beschouwd" (1847), „Karolingische
moyens d'arriver a sa restauration" (2 dln,
verhalen" (1851), „Gedichten uit d. verschill.
1833). Op 't gebied der philologie schreef hij
ttjdperken der Noord- en Zuid-Nederl. literaeenige belangrijke werken, o. a. „Griechische
tuur" (2 dln, 1850—'52), ,,Oude en nieuwere
Grammatik, vorzuglich des Homerischen Diakerstliederen enz., met d. melodie6n" (1852),
lekts" dr.,1826) en „Ueber die Epochen der
„Volksalmanak voor Nederl. Katholieken"
bildenden Kunst unter den Griechen" (1829);
(1852—'88), „L'art et Farcheologie en Hollande"
bovendien gaf hij een uitgave v. Pindarus. Ook
(1854), „Le fensbericht v. Joost van den Vonover opvoedkundige onderwerpen heeft hij
del" (1867), „Verspreide verhalen in proza"
geschreven, o. a. „Ueber gelehrte Schulen"
(4 din, 1879—'84), ,Henri de Borniers Dochter
(3 dln, 1826—'27), „Ueber die neuesten Angritfe
van Roelant", tooneelspel in vier bedrijven
auf die Universitaten" (18';7) en „Ueber den
(1877), „d. Zegepraal der schoonheid", blijspel
offentlichen Unterricht in Holland, Frankreich
(1877), „Vondels Leeuwendalers, ingericht voor
und Belgien" (3 din, 1838). Een blijvende ver't nieuwere schouwtooneel" (2 din. 1879),
dienste verwierf THIERSCH ook doordat hij d.
„Molieres Tartufle", comedie in vijf bedr.
stoot gaf tot d. jaarlijksche vergaderingen der
(1880), „P. C. Hoofts AVarenar met d. pot,
philologen en schoolmannen. In 1848 werd hij
gewijzigd en aangevuld" (1881), „.Molieres
president v. d. Academie v. wetenschappen to
Menschenhater", comedie in 5 bedr. (1885),
MUnchen, waar hij 25 Febr. 1860 overt. —
„Afstamming v. Z. M. koning Willem III en
BERNHARD THIERSCH, een brooder v. d. vorigen,
H. M. koningin Sophia uit Karel d. Groote"
heeft zich als philoloog en letterkundige
(1874), ,,Tafel, vermeldende d. opvolging en
naam gemaakt. — HEINRICH WILHELM JOSIAS
verrnaagschapping der vorsteri en heeren, die
THIERSCH, d. oudste zoon v. Friedrich Wilover d. Nederlanden geregeerd hebben" (1875)
helm, een protestantsch theoloog, geb. 5
en „'t Geslacht Hooft" (in samenwerking met
Nov. 1817 to Munchen, word in 1843 prof.
A. A. Vorsterman v. Oyen; 1881). — Zijn
to Marburg, onderscheidde zich hier als
broeder PETRUS PAULUS MARIA. ALBERDINGK
docent on schrijver in streng Luthersche
THIJM, geb. to Amsterdam 21 Oct. 1827, word
richting, maar ging in 1819 tot d. Irvingianen
na voltooiing zijner letterkundige studitn a.
(zie IRVING) over, waarom hij in 1850 zijn be't athenaeum aldaar, leeraar a. 't gymnasium
trekking neerlegde. Hij vestigde zich daarop
on a. d. Rijks hoogere burgerschool to Maaseerst to Munchen, vervolgens to Bazel, waar
tricht on is sedert 1870 hoogl. a. d. universihij in 't belang der Apostolische kerk en als
teit to Leuven. Aran zijn geschriften noemen
schrijver werkzaam was; hij overl. 3 Dec.1885
we: „Geschiedenis der Kerk in d. Nederlante Riechen, bij Bazel. Onder zijn werken zijn
den" (1867), „Schets der algemeene geschieded. be,langrijkste: „Vorlesungen Ober Kathonis, voor scholen" (1870), „Een blik op d.
lizismus und Protestantismus" (2e dr., 1848);
aloude Vlaamsche lettervruchten" (1875), „lets
„Die Kirche im apostolischen Zeitalter" (2e
over Vlaamsche kunst en nijverheid" (1876)
dr., 1858); „Friedrich Thiersch's Leben" (1877);
on „d. Gestichten v. liefdadigheid in Belgfe,
„Ueber christliches Familienleben" (8e dr.,
v. Karel d. Groote tot d. 16e eeuw" (bekroond
1888) ; „Christian Heinrich Zellers Leben"
door d. kon. Belg. academie, 1883). — CATHA(1876); en „Inbegriff des christlichen Lebens"
RINA. LOUISE MARIA ALBERDINGK THIJM, doch(1886). — KARL THIERSCH, een broeder v. d.
ter v. d. Amsterdamschen hoogl., geb. in
vorige, een beroemd Duitsch operateur on
1848. legde zich aanvankelijk op 't onderwijs
chirurg, geb. 20 Apr. 1822 to IVIUnchen, sedert
toe. be :octet gedurende eenige jaren Engeland,
1854 prof. to Erlangen, sedert 1867 te Leipzig.
Du.tschland, Polon, Frankrtjk en Belgie,
Zijn geschrift ,Infektionsversuche an Tieren
wtjacie zich inmiddels a. d. letterkunde en
mit dem Inhalte des Choleradarms" werd
richtte in 1882 't weekblad voor meisjes „Leliewegens zijn groote belangrijkheid door d. Franen Rozeknoppen" op; zij werd vervolgens
sche Academie bekroond; buitendien schreef
redactrice v. „d. Hollandsche Lelie" on schreef
hij vele belangrijke artikelen in geneesbovendien een aantal verhalen voor d. jeugd,
kundige tijdschriften en een grooter werk,
t ooneelstukjes enz. — Haar broeder, KAREL
„Der Epittelialkrebs namentlich der Haut"
J OAN LODEWIJK ALBERDINGK THIJM, geb. in
(1856). — LUDWIG THIERSCH, een brooder v. d. j 1 864, was eerst in zijn geboortestad Amsterbeide vorigen, geb. 12 Apr. 1825 to MUnchen,
dam werkzaam bij d. journalistiek, doch
waar hij nog leeft, een schilder v. historiwijdde zich later uitsluitend a. d. beoefening
sche stukken. We noemen hiervan slechts:
der letteren. Hij treedt veelal op onder 't
„Charon, d. dooden overzettend" (1857); ,.Job
p seudoniem L. VAN DEYSSEL on schreef o. a.
en zijn vrienden"; „d. Klacht v. Thetis",
, Over literatuur" (1886) en „Een liefde"; roman
„Christus op d. Olijfberg" on „d. Opwekking
i n 2 din (1887); verder verschill. opstellen in
v. d. dochter v. Jairus". — FRIEDRICH THIERSCH,
.d. Dietsche Warande", „d. Amsterdammer"
zoon v. Heinrich Wilhelm Josias Thiersch,
Dag- en Weekbl.), „Nederland", „d. Nieuwe
een bekwaam architect, geb. 18 Apr. 1852 to
Gids" e. a. periodieke werken.
Marburg, werd in 1879 professor a. d. academie
Thijssen (HENRICUS FRANCISUS) werd in
to Munchen en in 1882 prof. a. d. technische
1 787 to Amsterdam geb. Op bijna 23-jarigen
hoogeschool. Hij heeft zich vooral naam ge1 eefttjd promoveerde hij (in 1810) a. d. Leidsche
maakt door zijn geniaal ontwerp v. 't gebouw
h oogeschool na verdediging v. zijn academisch
Ix.
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proefschrift „De pulsus doctrina". Hu vestigde
zich daarop to Amsterdam als geneesheer,
verkreeg weldra een uitgebreide praktijk en
maakte zich als stadsdoctor v. 't buitengasthuis en daarna op d. afdeeling der mannen
in 't binnengasthuis verdiensteltjk. V eel nut
stichtte hij ook als lid v. d. provinciale commissie voor geneeskundig toezicht. Bij d. oprichting der klinische school to Amsterdam
werd THIJSSEN in Febr. 1828 a. 't hoofd daarvan
en tevens a. 't athenaeum illustre geplaatst.
Hij overl. echter reeds in Jan.1830.Zijn voorn.
werken ztjn: „Lofrede op d. vermaarden Amsterdamschen geneesheer Tulp ; Geneeskundige beschouwing der ziekten in d. Nederlanden, in verband met d. gesteldheid des
lands en d. leefwijze der inwoners" (1821); „Verhandeling over d. herfstkoortsen in Amsterdam, bijzonder die v. 't jaar 1826" (1827) en
„Inwijdingsrede over d. geschiedenis en d.
strekking der clinische geneeskunde", uitgesproken in 1828. In d. werken v. 't Koninklijk
Nederlandsch Instituut, waarvan hij 26 Nov.
1825 tot lid werd verkozen, vindt men v. zijn
hand: „Eene verhandeling over d. vorming der
slijmyliezen", in d. „Bijdragen tot d. Rechtsgeleerdheid" v. d. Amsterdamsche hoogleeraren
Den Tex en Van Hall, voor 1829, een stuk,
getiteld „Brandstichtingszucht in verband met
d. geslachtsontwikkeling" ; in d. „Bijdragen tot
d. natuurkundige wetenschappen" van H. C.
Van Hall, W. Vrolik en G. J. Mulder, deel 1,
„Een betoog over d. zelfontbranding", in 't
2e deel „Eene verhandeling over d. vorming
v. d. mist", in 't 3e deel v. hem en W. Vrolik
een stuk, getiteld „Proeven over d. invloed v.
't zenuwstelsel op d. bloedsomloop". Ook
leverde hij eenige stukken in 't door d. hoogl.
N. G. Van Kampen uitgegeven „Magazijn voor
wetenschappen, kunsten on letteren" en recenseerde hij verschill. werken.
Thilo (JOHANN KARL), OEM Duitsch godgeleerde, 28 Nov. 1794 to Langensalza, in d.
Pruisische prov. Hannover, geb. Na een wetenschappeltjke reis in Engeland en Frankrijk
gemaakt to hebben, werd hij in 1822 buitengewoon, in 1825 gewoon hoogl. der godgeleerdheid to Halle, waar hij 12 Mei.1853 overl. Onder
zijn geschriften verdienen vooral vermelding
„Codex apocryphus Novi Testamenti", „Kritisches Sendschreiben fiber die Schriften des
Eusebius von Alexandrian und des Eusebius
von Emesa" on drie verhandelingen „De
coelo empyreo".
- Thing, Zie Ding.
Thionville (Duitsch Diedenhofen), een stad
en vesting in Duitsch-Lotharingen a. d. Moezel
en a. d. spoorweg v. Metz n. Luxemburg; zij
heeft belangrijke- vestingwerken, ook op d.
rechteroever v. d. Moezel, en telt 8128 inw.,
die olie-, teer, Berlijnsoh blauw, ijzerblikwaren fabriceeren en veel handel drijven.
Ook heeft d. stad brandewijnstokertjen en
leerlooierijen. Reeds in d. Middeleeuwen was
Thionville onder d. naam Theodonisvilla zoo'n
belangrijke stad, dat Pepijn v. Herstal er
hof hield en Karel d. Groote er in 806 een
groote rijksvergadering bijeenriep. In 1643
kwam d. stad a. Frankrijk, a. welk land
't bleef behooren tot d. Fransch.Duitschen
oorlog.
Thiro, Zie Santorino.
This (Thinis), btj d. Egyptenaren Thin, is
eon oude stad in Opper-Egypte; zij moot d.
vaderstad v. d. oudsten koning, Menes, geweest
zijn. This is 't tegenwoordige Bardis of Berdis
in d. prov. Girgeh, links v. d. Nijl; bij Bardis
streden d. Franschen 6 Apr. 1799.
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Thisbe, Zie Pyramus.
Thisted (WALDEMAR ADOLF), een Deensch

dichter, bekend onder d. naam EMANUEL SAINTgeb. 28 Febr. 1815 to Aarhuus,
sedert 1855 predikant to Hoirup, sedert 1862
to Tommerup; in 1870 legde hij an betrekking
neer on trok hij zich in 't ambteloos leven
terug; hij overl. in 1889. Hij onderscheidde zich
vooral als lyrisch dichter en als romanschrijver; veel opgang maakte zijn „Breve fra
Helvede" (brieven uit d. Hel, 4e druk 1871),
geschreven onder 't pseudoniem M. ROWAN.
Thlinkieten, een Indianenstam in 't zuid:
oostelijk deel v. 't Amerikaansche territorium
Aljaska.
Thoas, in d. oude Grieksche sage een
koning v. Lemnos, die door d. bewoonsters v.
dit eiland, die alle mannen doodden, in zee
werd gestort en zich volgens d. overlevering
redde op Euboea of op Taurie. Bij Euripides
is THOAS koning v. Taurie ten tip) dat
Iphegenia daar als priesteres vertoefde, totdat
zij door list met Orestes ontvluchtte, nadat
volgens een ander verhaal THOAS in d. strijd
tegen Orestes was gevallen. In een treurspel
v. Sophocles vervolgde THOAS d. vluchtelingen
naar 't eiland Chryse en werd hij daar verslagen.
Thogra of Thoegra is d. handteekening
v. d. sultan, 't of beeldsel v. d. hand v.
sultan Orchan, die niet schrijven kon en zijn
hand, in inkt gedoopt, onder d. schriftstukken,
die hij teekenen moest, afdrukte. d. Thogra
vervangt thans nog op munten d. beeltenis
v. d. sultan en prijkt ook boven d. ingang v.
paleizen en moskeeen.
Thograorde, een ridderorde, ingesteld
door sultan Mahmoed II in 1827, bestaande
uit een gouden medallion, met eon thogra.
(zie dat art.) erop afgebeeld on met diamanten omzet, die aan grootwaardigheidsbekleeders wordt geschonken.
Thol (JOHANN HEINRICH), een verdienstelijk
Duitsch rechtsgeleerde, geb. 6 Juni 1807 to
Ltibeck, werd in 1830 professor to Gottingen,
in 1812 to Rostock en in 1849 weer to Gottingen,
waar hij 16 Mei 1884 overl. Vooral op 't gebied
v. 't handelsrecht heeft THoL zich naam
gemaakt. Zijn voorn. work is „Das Handelsrecht" (1841—'51 1ste on 2de deel; lste deel
Ede druk 1879; 2de deel Ode druk 1878; 3de
deel Leipzig 1880). Over hem schreven Frensdorf on Ehrenberg.
Tholen, Zie 1olen.

HERMIDAD,

Tholuck

(FRIEDRICH AUGUST GOTTTREU),

een verdienstelijk Protestantsch theoloog, geb.
30 Mrt 1799 to Breslau. Reeds in 1823 gaf hij
lucht a. zijn godsdienstige geestdrift in 't
geschrift „Die wahre Weihe des Zweiflers"
(9e dr. 1870 onder d. titel „Die Lehre von der
Siinde und dem VersOhner"). In 1824 werd hij
prof. to Berltjn en spoedig daarop to Halle,
waar hij een der ijverigste vertegenwoordigers
v. een philosophisch, gevoelvol pietisme was,
dat vele aanhangers verwierf. Gedurende 't
laatste deel v. zijn leven was hij blind en hi)
overl. 10 Juni 1877 to Halle. Zijn leven beschreven KOhler (1877) on Witte (1885—'86). Onder
zijn geschriften noemen we zijn commentaren
op d. brief a. d. Romeinen (1824 on 1&56); op
't Evangelic v. Johannes (1827 on 1857); op
d. Bergrede (1833 en 1872); en op d. brief a. d.
Hebreeuwen (1836 en 1850); verder zijn „Uebersetzung und Auslegung der Psalmen" (1843)„
„die Propheten und ihre Weissagungen" (1861),
„die Glaubwiirdigkeiten der Evangelischen
Geschichte" (1838), „Vermischte Schriften"
(1839) on „Vorgeschichte des Rationalismus"
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majoor benoemd, werd hij in 1869 als bevel(1853—'64); zijn compleete werken verschenen
in 11 din (Gotha, 1862—'75).
' hebber der 4e divisie naafi d. kust v. dThomas, een v. Jezus' tot 't apostelambt
Grooten Oceaan gezonden en hij overl. 28 Mrt
bestemde leerlingen. Hij heeft d. bijnaam
1870 to San Francisco. Zijn leven werd beDIDYMUS (tweeling, overdr. d. op twee gedach- , schreven door Horne (1882).
Thomas (ABRAHAM EVERARD SIMON), geb.
ten hinkende), volgens sommigen omdat
hij een tweelingzuster, Lyvia, had, volgens
6 Juni 1820 to Amsterdam, waar hij v. 1838
anderen om 't weifelend karakter, dat hem
tot 1844 in d. geneeskunde studeerde on zich
toegeschreven wordt. Uit 't weinige, dat aanvervolgens als arts vestigde. In 1848 werd
gaande hem in d. Evangeliegeschiedenis
hij hoogl. in d. verloskunde to Leiden, wat
vermeld wordt, blijkt, dat hij zijn Meester
hij bleel tot zijn dood, 22 Nov. 1886. Behalve
innig liefhad, zoodat hij met Hem wilde
wetenschappelijke verhandelingen in tijdsterven (Joh. XI : 16), en dat hij d. opstanding
schriften schreef hij o. a. „d. Baarmoederv. Jezus als een zoo heerlijke zaak aanmerkte,
sonde" (1847), ,,d. Ontsteking, verzwering en
dat hij haar niet kon gelooven dan door eigen
verharding v. d. hals der baarmoeder" (1848)
aanschouwen (Joh. XX : 24-29). Dit laatste
en „d. Leer v. 't onderzoek voor verloskundigen" (1867).
heeft hem ten onrechte d. bijnaam ,ongeThomas (THEODOOR), een violist en orkestloovige'' gegeven. Aangaande zijn apostolische werkzaamheid loopen d. berichten
directeur, geb. 11 Oct. 1835 in Oost-Frieszeer uiteen. Volgens Eusebius predikte hij in
land; in 1847 ging hij n. New-York, waar
Parthie, volgens Chrysostomus in A bessynie
hij zich op muzikaal gebied bekwaamde on
en Aethiopie, volgens Gregorius Nazianzenus,
sedert 1869 als directeur v. een eigen orkest
Ambrosius en Hieronymus in Indite. ;p zijn
optrad, waarmede hij ook in andere steden
der -Vereen. Staten &choone concerten gal. In
naam gaat een „Euangelium infantiae", dat
buiten twijfel onecht is. (Zie Thilo, „Acta
't jaar 1877 dirigeerde hij d. philharmonische
Thomae apostoli", 1823). In d. -Westersche
concerten in New-York ; hij stond een jaar lang
Kerk is 21 Dec., in d. Grieksche d. eerste
a. 't hoofd v. 't conservatoire in Cincinnati
feestdag na Paschen a. zijn herinnering gewijd.
en keerde vervolgens n. New-York terug om
Thomas, bijgen. CANTIPRATENSIS, naar d.
er d. philharmonische concerten opnieuw te
dirigeeren.
abdij Cantimpre bij Kamerrijk, in welke hij
Thomas (ARTHUR GORING), een Engelsch
regulier kanunnik is geweest, word in 1201
bij Brussel geb. en overl. als bisschop v. Leusa
componist, geb. in 1851 to Hatton (Sussex),
in 1263. Hij was een zeer ijverig leerling v.
ontving zijn opleiding to Parijs onder Durand
Albert d. Groote en bekleedde 't hoogleeraarsen op d. muziekacademie to London. Zijn
ambt te Leuven. Zijn geschriften zijn vrij talvoorn. werken zijn een groot anthem voor
rijk ; zij worden door Andreas in diens „Bibliosopraan-solo, koor en orkest (1878), een cantheca Beigica" opgenoemd.
tate, eenige opera's en kleine zangstukken.
Thomas (ANTOINE LEONARD), een Fransch
Hij overl. 20 Mrt 1892 to London.
schrijver, in 1732 to Clermont-Ferrand geb.;
Thomas a Kempis, Zie Kempis.
Thomas Aquinas. Daze beroemde schohij bekleedde 't ambt v. onderwijzer a. 't
gymnasium Beauvais te Parijs, werd in 1767
lastieker werd in 1227 op 't slot Roccasica
lid der Academie francaise en overl. te Oullins,
geb. uit 't adellijke geslacht, dat zich naar 't
een dorp bij Lyon, 17 Sept. 1785. Als dichter
Napelsche stadje Aquino als bezitting noemde.
en vooral als lofredenaar bezat hij groote
Na zijn eerste opleiding bij d. Benedictijnen
verdiensten en, hoewel niet vrij v. woordento Monte Cassino en vervolgens to Napels to
praal, waren zijn lofredenen op d. maarschalk
hebben ontvangen, trad hij, ten einde a. zijn
v. Saksen, op d'Aguesseau, op Duguay-Trouin,
zucht voor wijsgeerige studien to voldoen, in
op Sully, op Descartes, op Marcus Aurelius
d. orde der Dominicanen, zeer tegen d. wil
zijner bloedverwanten, a. wier pogingen om
e. a. v. groote verdiensten, gelijk ook zijn
„Essai sur les ()loges" classiek mag heeten.
d. jongeling in d. wereld terug te voeren d.
THOMAS was bevriend met d. voorn. letterkloosterlingen woTrstand trachtten to bieden
door hem n. Frankrijk to zenden. Doch zijn
kundigen v. zijn tijd. Zijn „Oeuvres complefamilie lichtte hem op en hield hem op 't
tes" (1802, 7 din) worden nog geacht boven
vaderlijk slot gevangen, totdat hij met bedie v. vele zijner tijdgenooten.
Thomas (CHARLES LOUIS AMBROISE), een
hulp zijner ordebroeders ontsnapte. Hij reisdo
boroemd Fransch componist, geb. 5 Aug.1811
over Frankrijk n. Keulen, ten einde d. lessen
to Metz, was sedert 1828 leerling v. 't conbij to wonen v. Albert d. Groote; vervolgens
servatoire to Parijs, vertoefde na 't verkrijgen
onderwees hij d. philosophie to Parijs, vanv. d. Grand prix de Rome (1832) 3 jaar in
waar paus Urbanus IV hem ten gevoige v.
Italie on wi,jdde zich sedert 1836 to Parijs
zijn alom verspreiden roam n. Italia riep, ten
geheel a. zijn dramatische composities. Under
einde to Rome, to Bologna on to Pisa d. schozijn operas comiques hadden ,Le Caid"
lastieke wijsbegeerte to onderwijzen. Na zich
(1849), „La songe dune nuit d'ete" (1850) en
daarmoe eenige jaren to hebben bezig gehou„Mignon" (1866) veel succos, zoo ook d. groote
den, begaf hij zich naar een klooster zijner
opera „Hamlet" (1868). Na Aubers dood werd
orde to Napels, waar hij, ten einde alleen
hij tot directeur v. 't conservatoire benoemd.
voor zijn studien to . kunnen leven, zelfs d.
Verder schreef hij kerkmuziek, pianostukken
aartsbisschoppelijke waardigheid weigerde.
on mannenquartetten.
Door paus Gregorius X naar d. kerkvergadeThomas (GEORGE HENRY), een Noordring to Lyon gezonden, overl. hij op reis, to
Amerikaansch generaal, geb. 31 Juli 1816 in
Fossanuova in 't Napolitaansche, in 1274. Hij
Southampton County (Virginia), onderscheidde
werd door paus Johannes XXII in 1323 gezich 't eerst in d. Mexicaanschen oorlog,
canoniseerd; zijn gebeente wordt to Toulouse
werd in d. burgeroorlog in dienst v. d.
bewaard.
Noordelijke Staten tot brigade-generaal beTHOMAS AQUINAS behoort ongetwijfeld tot
d. geleerdste mannen der Middeleeuwen en
vorderd, toonde in 1863 bij Chickamanga zooveel cooed, dat hij d. bijnaam ,rots v. Chickaonder d. scholastieken is NI een der voorn.,
die d. Aristotelische wijsbegeerte op d.kerkemanga" verkreeg, en versloeg in 1864 d. geconlijke dogmatiek hebben toegepast, gelty: (.13,r
iedereerden bij Nashville; hierop tot generaal-
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ook zijn „Summa theologiae" d. eerste wetenschappeltIke degmatiek is. Zijn leer had, als
die v. een Dominicaan, een scherpzinnigen
tegenstander in d. vermaarden Duns Scotus,
die kort na hem leefde (zie Duns). d. Aanhangers v. d. laatste, d. Scotisten, waren realisten, die v. d. eerste, d. Thomisten, huldigden 't nominalisme.
Zijn werken werden voor 't eerst uitgeg. te
Venetia 1490, vervolgens te Neurenberg 1496,
te Lyon 1556 en op bevel v. paus Pius V
zeer volledig to Rome 1570, 18 dln. Afzonderltjk verschenen d. verkiaring v. „Job" en d.
„Psalmen" (1520), v. 't „Hooglied" (1545), v.
„Jesaia en Jeremia" (1527), v. 't „Evangelie
v. Johannes" en d. „Brieven v. Paulus" (1475),
v. d. „Vier Evangelisten" (1474 en meerm.),
„Summa theologiae" (1489), „Summa Catholicae fidei adversus gentes" (1476; dit work
werd zelfs in 't Hebreeuwsch vertaald) en.
„Sermones pro diebus dominicis et sanctorum solennitatibus" (1571).
Thomas-Christenen, Zie Nestorianen.
Thomas (s.), een Deensch eiland in West't westeltjkste der Virginische eilanden,
groot 86 vk. KM. met 12 019 inw. (180), voornamelijk negers; 't is omringd door een
menigte koraaleilanden, bezit weinig bosch
en ligt gemiddeld 474 M. hoog. d. Vulkanische
aard v. 't eiland blijkt uit d. menigte aard.
bevingen, waardoor 't wordt geteisterd.'t Klimaat is ongezond, er heerscht dikwijls gele
koorts. d. Bewoners Leven grootendeels v.
handel. s. Thomas is een der hoofdstapelplaatsen v. d. Kleine Antillen en 't kruispunt
v. vele stoomvaartltjnen. 't Wordt bestuurel
door een gouverneur, die onder d.gouverneurgeneraal v. s. Croix staat. d. Hoofdstad is
Charlotte-Amalie, ook s. Thomas geheeten.
Thomas (5.) of Sao-Thome, een Portugeesch
eiland in d. golf v. Guinea, voor d. westkust
v. Afrika, beslaat een oppervl. v. 929 vk. KM.
met ruim 18 000 inw. 't Is zeer ongezond en
heeft tot hoofdstad Santa Anna de Chaves,
waar d. gouverneur zijn verblijf houdt.
Thomasius (CFIRISTIAAN), zoon v. Jacob
Thomasius, hoogl, in d. philosophie to Leipzig, welke voornamelijk door dozen zoon en
omdat hij d. leermeester v. d. grooten Leibnitz was, bekend en beroemd is geworden.
THOMASIUS werd 1 Jan. 1655 to Leipzig gab. en
ontving v. zijn vader zijn opleiding in d.
rechtswetenschap in verband met d. wijsbegeerte. 't Werk v. Grotius „De jure belli ac
pacis" en dat v. Pufendorf „De jure naturae et
gentium", waarover zijn vader voorlezingen
Meld, wekten in hem d. liver tot d. studio v.
't natuurrecht op. Hij werd later in dit yak
hoogl. to Leipzig en trachtte een nieuwe
itethode in 't onderwijs daarvan en in dat der
philosophie in te voeren. EEO begon zijn voorlezingen in plaats v. in 't Latijn in 't Duitsch
te geven (een toen ongehoorde nieuwigheid,
die veel tegenspraak uitlokte, doch d. heilzaamste gevolgen voor d. ontwikkeling der
wetenschap had). Om d. oude scholastieke,
zoogen. Aristotelische leerwtjs nog meer in
haar gezag to doen dalen, schreef hij niet
alleen een Leven v. Aristoteles, waarin hij
alles te zamen bracht wat ooit tot nadeel ten
opzichte v. dien wijsgeer gezegd was, maar
hij zette ook een gedeelte zijner „Metaphysica", volgens een Lattjnsche vertaling, zoo
woordelijk. in 't Duitsch over, dat er !Mina
niets dan onzin uit voortkwam; hierin streed
THOMASIUS met geen eerltjke wapenen. Daar

zijn persoonitIke aanvalien niet ophielden,
verwekte hij zich veel vijanden; d. geeste-
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ltjkheid kwam zelfs tegen hem op, 'tgeen hem
noodzaakte Leipzig to verlaten. THOMASIUS
begaf zich n. Halle en werd, toen aldaar in
1694 een nieuwe universiteit werd gesticht,
tot hoogl. in d. rechtswetenschap aangesteld
en later tot directeur verheven. d. Bijval voor
zijn onderwijs was hier even groot als to
Leipzig; doch d. strijd met zijn tegenstanders
werd ook met evenveel hevigheid en verbittering voortgezet. Echter behield hij door zijn
gezond verstand, zijn bijtende geestigheid en
zijn bekwaamheid in 't redetwisten meestal
d. overwinning in d. voortdurenden strijd,
waarin hij gewikkeld was, tot a. zijn dood,
die 23 Sept. 1728 to Halle plaats vond. Minder
gelukkig dan in d. rechtswetenschap was
THOMASIUS in d. voorstelling v. d. eigenl.
moraal of deugdleer, daar hij een „redeltjke
liefde" tot beginsel v. d. zedenkunde aannam,
voorzeker een wankelbare en onzekere grondslag. Behalve zijn rechtskundige geschriften,
waaronder zijn „Fundamenta juris naturalis
et gentium ex sensu communi deducta" (1705),
komen zijn zedenkundige werken, o. a. „Introductio in philosophiam moralem cum praxi"
(1706) en „Von der Kunst verntinftig und
tugendhaft zu leben oder Einleitung zur Sittenlehre" (1696), 't meest voor d. kennis v. zijn
zedenkundig stelsel in aanmerking. Belangrtjk
zijn ook zijn geschriften tegon d. tooverij en
d. heksenprocessen: „De examine magiae prin.
cipiae etc" (1701) on „De origine processus
inquisitorii contra Sagas" (1712). Hierdoor bestreed THOMASIUS 't in zijn tijd zoo sterk
heerschend bijgeloof v. 't bestaan v. tooverij
en hekserij en 't onmenscheltjke straiten eener
ingebeelde misdaad. THOMASIUS werd hierom
evenals zijn jongere tijdgenoot Balthasar
Becker door d. god- en rechtsgeleerden verketterd.
Thomasius (GOTTFRIED), een v. d. voorn.
vertegenwoordigers der strong Luthersche
richting, gab. 26 Juli 1802 to Egenhausen, in
Frankenland, sedert 1841 professor to Erlangen,
waar hij in 1875 overl. Van zijn werken noemen we „Origenes" (1837), „Christi Person und
Work" (3 dln, 2de druk 1856) en „Die Christliche Dogmengeschichte" (2de druk 1886—'89);
Stablin schreef over hem (1886).
Thomassen a Thuessink

(EVERT JAN),

een Nederl. geneeskundige, gab. 6 Aug. 1762
to Zwolle, studeerde to Harderwijk en to Leiden.
Hij was medicinae doctor te 's-Gravenhage,
toen hij in 1794 als hoogl. in d. geneeskunde
a. d. hoogschool te Groningen beroepen word.
Hij bekleedde doze betrekking tot 1831 en overl.
een jaar daarna, 3 Juni 1832. THOMASSEN A.
THUESSINK heeft behalve door zijn praktijk en
zijn lessen door talrijke geschriften veel tot
d. bevordering der wetenschap toegebracht.
Van zijn werken noemen wij in d. eerste plaats
ztln „Geneeskundige waarnemingen" (1810—'17,
5 din); voorts zijn „Verslag over 't al of niet
besmettelijke der gale koorts" (1823) en „Algemeen overzicht der epidemische ziekte, die
in 1826 to Groningen heerschte" (Groningen
1827). Hij werd benoemd tot lid der Hollandsche
maatschappij v. wetenschappen to Haarlem in
1788, tot honorair lid v.'t heelkundige genootschap to Amsterdam in 1793 en tot lid v. 't
Koninkltjk Nederlandsch Instituut to Amsterdam in 1817. Koning Lodewijk stelde hem tot

een zijner geneesheeren aan. Willem I begiftigde hem met d. orde v. d. Nederlandschen
Leeuw.
Thomassin (FRANcOIS ACHILLE), een
Fransch generaal, gob. 2 April 1829 to Metz,
verliet in 1847 d. school to s. Cyr als onder-
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luitenant, bracht vervolgens 22 jaar in Algiers
door, geraakte in 1870 in d. slag bij Worth
krijgsgevangen, word in Dec. 1871 tot overste
v. 't 57ste regiment linietroepen aangesteld,
stond in 1876 als brigade-generaal a. 't hoofd
v. 't comitO, dat een hervorming in 't wapen
der infanterie tot stand zou brengen, en verkreeg in 1879 't commando over d. artilleriebrigade te La Fere, in 1882 't bevel in Oran
en in 1884 't bevel over 't 4de armee.korps in
Le Mans en werd in April 1890 tot inspecteurgeneraal v. 't leger benoemd.
Thommen (ACHILLES), een architect, geb.
25 Mei 1832 to Bazel, leidde sedert 18:52 d.
werkzaamheden a. d. Zwitsersche Centraalbaan en in 1857 a. d. Frans-Jozefs-baan in
Hongarije en legde v. 1861—'67 d. beroemde
Brennerbaan aan. Later vestigde hij zich te
Weenen en hier gaf hij uit „NormaliCri far
Unten-, Ober- and Hochbau" benevens „Die
Gotthardbahn" (1877).
Thompson (THOMAS PERRONET), een Engelsch hervormer, geb. 15 Maart 1783 te Hull,
werd in 1808 gouverneur v. Sierra Leone,
maar wegens zijn optreden tegen d, slavenhandel in 1810 teruggeroepen ; echter smaakte
hij in 1820 d. voldoening 't verdrag to kunnen
sluiten, waarbij d. slavenhandel voor zeeroof
werd verklaard. In 1827 gaf hij zijn beroemde
„Cornlaw catechism" uit, een der eerste en
krachtigste aanvallen, tegen 't stelsel v. inkomende rechten gericht. Van 1835—'37 en v.
1817—'54 was hij lid v. 't Lagerhuis en als zoodanig ijverde hij voor vele hervormingen. In
1854 werd hij tot generaal bevorderd: hij was
v. 1857--'59 nogmaals lid v. 't Lagerhuis en
overl. 6 Sept. 1869 to Blackheath, bij Londen.
Zijn geschriften en parlementaire redevoeringen verschenen in 1842 in 6 dln.
Thomsen (CHRISTIAN JURGENSEN), een beroemd Deensch archaeoloog, geb. in 1788 to
Kopenhagen, waar hij directeur der Deensche
kunst-, oudheidkundige en ethnographische
musea werd. Hij overl. er 21 Mei 1865. Hij
wees 't eerst 't verschil aan tuss. 't steenen,
't bronzen on 't ijzeren tijdperk on omschreef
en begrensde ze nauwkeurig.
Thomsen (wILHELM LUDWIG PETER), een
Deensch taalkundige, geb. 25 Jan. 1842 te
Kopenhagen, sedert 1871 hoogl. in d. vergelijkende taalstudie a. d. universiteit aldaar.
Behalve verschill. kleine verhandelingen
schreef hij Over d. invloed der Germaansche
talen op d. Finsch-Laplandsche" (in 't Deensch)
on The relations between ancient Russia
and Scandinavia and the origin of the Russian state".
Thomson (JAMES), een beroemd Engelsch
dichter, geb. 11 Sept. 1700 to Ednam (Schotland), overl. 27 Aug.1748 to Kew, bij Londen.
Hij vestigde zijn naam door 't in 1726 uitgegeven gedicht The Winter". 't Groot succes
v. dit werk bracht hem er toe in 1728 The
Sommer", in 1729 The Spring" en in 1780
The Autumn" to laten volgen. Met zijn „Seasons" is The Castle of Indolence" zijn beste
gedicht. Bovendien schreef htj eenige treurspelen en met Mallet 't tooneelstuk „Alfred",
waarvan 't slotkoor, 't beroemde „Rule Britannia", tot volkslied in Engeland geworden
is. Een nieuwe uitgave zijner compleete werken gaf Bell in 1870. Murdoch (1803) on Schmeding (1889) beschreven zijn levee.
Thomson (THOMAS) was een Engelsch
scheikundige, die zich vooral door d. uitgave
v. scheikundige geschriften bekend heeft gemaakt. Hij werd 12 April 1773 to (in
Schotland) geb., studeerde to Glasgow en to
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Edinburgh onder Black en schreef reeds in
1796 in 't „Supplement der Encyclopaedia
Brittannica" een aantal degelijke artikelen
over physica, chemie, mineralogie on metallurgie. In 1802 gaf hij zijn „System of chemistry" (4 dln, 1831) uit, waarin voor 't eerst
d. atomistische theorie v. an vriend Dalton
werd uiteengezet. Wollaston en THOMSON waren
d. eersten, die daze beroemde theorie in Engeland verdedigden. Van 1813—'20 hezorgde hij
d. uitgave v. d. „Annals of philosophy"; in
1825 verscheen v. hem ,An attempt to establish
the first principles of chemistry bij experiment"
(2 dln), een werk, waarin hij d. juistheid v. d.
wet v. Prout staande hield en door vele
proeven trachtte to staven. Berzelius gaf v.
dit werk een strange beoordeeling en toonde
o. a. aan, dat d. meeste proeven volgens slechte
methoden waren uitgevoerd. Van zijn onderzoekingen verdient die over d. samenstelling
v. neutrale on zure oxalaten vermelding.
THOMSON overl. 2 Aug. 1852 to Kilmore in
Argyleshire).
Thomson (THOMAS), een Engelsch reiziger,
geb. 4 Dec. 1817 to Glasgow, was eerst arts,
trad vervolgens in dienst der Oost-Indische
Compagnie en nam deel a. d. veldtocht in
Afghanistan. In 1847 behoorde hij tot d. 3
commissarissen, die d. grans tuss. Kasjmir
on Thibet zouden vaststellen; in 1848 doorreisde hij 't gebied v. d. Sjajokrivier tot a.
haar oorsprong, over welke reis hij een werk
schreef, getiteld „Western Himalayas and
Tibet" (1852), dat bekroond werd. In 1851
keerde hij n. Engeland terug; hij leefde v.
1814—'61 weer in India als directeur v. d.
botanischen tuin en professor to Calcutta en
overl. 18 Apr. 1878 to Londen.
Thomson (Sir wILLIAM), geb. in 1824 to
Belfast, studeerde to Glasgow, Cambridge en
Parijs, hoofdzakelijk in d. natuurkunde; in
laatstgenoemde plaats was hij o. a. werkzaam
in 't laboratorium v. Regnault. Hij werd in
1846 hoogl. in d. geneeskunde to Glasgow en
heeft zich op 't gebied der practische on der
mathemathische physica zeer verdienstelijk
gemaakt. Zijn meeste verhandelingen verschenen in 't ,Philosophical Magazine" en
sedert 1846 reeds is hij redacteur v. 't „Cambridge and Dublin Mathematical Journal". In
1866 werd hij tot ridder verheven.
Thomson (CHARLES viryvriA,E), geb. 5 Mrt
1830 to Bonsyde, in Linlithgowshire, studeerde
to Edinburgh, hoofdzakelijk in d. natuurlijke
historie, in welk yak hij in 1853 hoogl. to
Cork en in 1854 to Belfast werd. In 1870 zag
hij zich tot hoogl. to Edinburgh benoemd,
waar hij 10 Mrt 1882 overl. Hij schreef o. a.
The depths of the sea" (2e dr. 1873) en The
voyage of the Challenger" (1877).
Thomson (JosEpH), eon Engelsch Afrikareiziger, geb. in 1858, voerde v. 1879—'80 eon
expeditie aan n. Centraal-Afrika, die voornalijk nadere bijzonderheden omtrent 't Hikwaof Likwa-weer a. 't licht gebracht heeft. Van
1883—'81 leidde hij in opdracht v. 't Londensche aardrijkskundig genootschap eon ontdekkingstocht n. d. streken tuss. d. Sneeuwbergen v. d. Kenia en d. Kilimandsjaro en
n. 't Victoria-Nyanza. Ook ondernam hij nog
verscheidene andere reizen. Van zijn werken
noemen we To the Central African Lakes
and Back" (1881), „Through Masai Land" (1885),
„Travels in the Atlas" (1889) en „Live of
Mungo Park" (1891).
Thomsoniet is eon rhombisch kristalliseerend, soms doorschijnend, wit mineraal,
dat iets harder is dan apatiet, 't soortel.
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gew. 2,3 heeft, uit een water oevattend
silicaat v. calcium, natrium en aluminium
bestaat en o. a. gevonden is by Dumbarton
(in Schotland), in Bohemen, op d. Vesuvius,
bij Eisenach, in Noorwegen, in Colorado en
bij 't Bovenmeer.
een
(GOTTLIEB VON),
Thon-Dittmer
Beiersch staatsman, die zich vooral gedurende
d. staatkundige bewegingen v. 't jaar 1848
onderscheidde. Hy was in 1802 to Regensburg
geb., waar hij zijn opvoeding genoot,bezocht
v. 1821 tot 1824 d. hoogescholen v. NV Orzburg en
Jena en was vervolgens in verschill., meestal
rechtsgeleerde betrekkingen werkzaam, totdat
hij in 1836 burgemeester zijner geboortestad
werd. Door zijn ijver en belangstelling in 't
lot der burgerij won hij veler vertrouwen en
werd by in 1889 tot afgevaardigde gekozen. Op
d. landdag schaarde hij zich onder d. gematigde
liberalen en in 1843 werd hij tot eersten secretaris der Tweede Kamer benoemd.Hij werkte
in gematigden zin mode tot oplossing der
belangrijke vraagstukken, welke ornstr. dien
tijd geopperd werden. Toen hij in 1845 door zijn
medeburgers andermaal tot lid der Tweede
Kamer werd aangewezen, rnaakte 't ministerie
bezwaar tegen d. gedane keuze, op grond dat
THON-DITTMER, die inmiddels 't ambt v. burgemeester was blijven bekleeden, niet ten
voile onafhankelijk was. Onder die omstandigheden besloot THON-DITTMER liever burgemeester to blijven on zoowel daardoor als
door zijn werkzaamheid in d. jaren v. duurte,
welke volgden, roes hij in d. algemeene achting. Hieraan had hij 't to danken, dat d.
koning hem met d. leiding der binnenlandsche zaken belastte, toen d. eerste sporen v.
onrust zich in d. hoofdstad openbaarden. In
d. gematigdheid v. THON-DITTMER als yolksvertegenwoordiger meende 't hof een waarborg to hebben, zoowel tegen to strenge als
tegen to onbeduidende maatregelen. Doch,
daar hij ver verwijderd was v. d. uiterste
partijon, die in 1848 op d. N oorgrond traden,
werd hij weldra door beide veroordeeld. Nu
eons verweet men hem d. vrijhoid to hebben
verraden, dan weer dat hij door zijn halve
en zwakke maatregelen d. troon zou hebben
benadeeld. Ervan overtuigd, dat d. menigte
verleid was en dat hij d. ware schuldigen bij
d. volksbewegingen niet onder haar zou aantreffen, deinsde hij terug voor 't nemen v.
doortastende maatregelen en poogde hij d.
gemoederen met zachtheid tot bedaren to
brengen. Bijna was hij 't slachtoffer geworden
v. zijn edel streven, d. rust zonder bloodstorting to herstellen; want gedurende een
oproer, dat in Mrt 1848 to Munchen uitbrak,
werd hij door een steenworp gekwetst. 14
Nov. 1848 trad hij als minister of en sedert
dat tijdstip was hij als gewoon lid v. d. raad
v. state werkzaam. 14 Mrt 1853 overl. hij.
Thonijn (Scamber Thynnus). Doze zeevisch,
tot d. fam. der scomberidae of makreelachtigen
onder d. stekelvinnige visschen in d. orde der
beenvisschen (teleostei) behoorende, onderscheidt zich voornameltjk door 8 bastaardvinnetjes, welke zich op d. rug achter d. beide
verbonden rugvinnen bevinden. Doze visch,
die wel eons d. lengte v. meer dan 2 M. en soms
een gewicht v. 250 KG. bereikt, doch gewoonlijk niet meer dan 1 M. lang is on 5 KG.
weegt, is tamelijk dik in 't midden, doch
loopt plotseling smal toe bij d. staart. Ztjn rug
is staalgrijs, d. zijden en buik zijn wit. In Mei
on Juni komt d. thontin bij scharen v. vele
duizenden uit d. diepte naar d. oppervl. der
Middellandsche Zee, a. welker kusten hij zijn
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knit schiet on wegens zijn uitmuntend vleesch,
dat men versch on gezouten gebruikt, met
harpoenen of haken zoowel door d. zeelieden
als door d. kustbewoners gevangen wordt. In
Napels en Sicilie, waar men zich 't meest met
d. thonynvisschery ophoudt, noernt men d.
daartoe benoodigde kostbare toestellen tonnari; deze gelijken byna kleine vestingen in
't water, in vele sterke netten bestaande, die
tuss. d. rotsen en eilanden, welke d. thonijnen
't meest bezoeken, door ankers en gewichten
op d. bodem der zee worden vastgemaakt. d.
Tonnari bevatten verscheidene, door netten
afgescheiden vertrekken, v. welke't achterste
d. moordkamer genoemd wordt. d. Ingangen
tuss. d. rotsen worden door netten gesloten;
slechts een, die naar d. zoogenoemde zaal
leidt, blyft open. d. Visschers bevinden zich
in d. nabjjhoid op een rots of in een vaartuig,
om d. thonijnen at' to wachten, sluiten, zoodra
zij door een openen ingang in d. zaal gekomen
zjn, deze V. voren en openen d. deur v. 't
tweeds vertrek, dat onmiddellijk achter d. zaal
is. Heeft men no een genoegzaam getal visschen in dit vertrek opgesloten, dan drijft
men hen in 't laatste, d. moordkamer, die uit
zeer sterke netten bestaat. Hierop naderen d.
visschers in vaartuigen en trachtten zij d.
gevangenen met sporen en werpspiesen to
dooden. Zij weren zich dapper tegen hun aanvallers, verscheuren niet zelden d. netten en
verpletteren dikwijls d. kop tegen d. rotsen
en vaartuigen.
d. Thonijnen komen ook in andere zeeen
voor, doch worden daar zelden gevangen. In
ItaliO en in 't zuiden v. Frankri,jk worden ztj
versch toebereid, doch meer nog ingezouten,
waartoe 't vleesch v. d. graat wordt afgezonderd. Onder d. naam tonnine gaat 't door
n. Constantinopel, vroeger in geheele la dingen,
eer d. Hollandsche haring en Fransche sardijntjes daarheen verzonden werden. In Italie
en Spanje heeft men d. thonyn lang tot
embleem v. huwelijksliefde gebezigd, waardoor hij op goon bruiloft mocht ontbreken. d.
Grieken hadden hem a. Diana gewijd.
Thonissen (JEAN JOSEPH), een Belgisch
rechtsgeleerde on staatsman, geb. 21 Jan.
1817 to Hasselt, v. 1847--'84 hoogl. in 't strafrecht a. d. Kath. universiteit to Leuven,
sedert 1855 ook lid v. d. Belgische Academie
v. Wetenschappen en sedert 1863 lid v. d.
Kamer v. Afgevaardigden. Van 1884—'87 was
hij minister v. Binnenlandsche Zaken en hij
overl. 17 Aug. 1891. THONISSEN heeft verscheidene geschritten op 't gebled v. strafrecht.
staath uishoudkunde en geschiedenis in 't lich t
gegeven, o. a. „La Belgique sous le regne de
Leopold I" (3e dr., 3 dln, 1861). Zie Lamy (1892).
Thonschiefer, een gesteente, da•ontstaan
is door een afzetting v. fijn verdeelde kleimassa's, vermengd met mica-blaadjes, met zeer
kleine kwartskorreltjes on met veldspaathdeeltjes. Doze vermenging is dikwljls zoo innig
en zoo fijn, dat men d. deeltjes er niet meer
in onderscheiden kan en 't gesteente een homogeen aanzien verkrijgt. Van kleur is dat gesteente grijs, rood, bruin, vuilgroen en soms
ook zwart en 't onderscheidt zich vooral door
d. schilferige samenstelling on een aardachtige
of splinterige breuk. Een verscheidenheid v.
dit gesteente zijn onze dak- en schryfleien,
gelijk ook d. griffels (zie Lei).
Thooft (WILLEM FRANS), een Nederl. toonkunstenaar, 10 Apr. 1829 to Amsterdam geb.
Na zijn opleiding to Rotterdam, btj Dupont,
en. to Leipzig, onder Hauptmann en Richter,
voltooid to hebben, vestigde hij zich in 1856
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te Rotterdam. Van zijn talrijke en met lof
bekende composities noemen wij zijn koorsymphonie „Keizer Karel V", zijn opera
„Aleida v. Holland", benevens zijn fantasie
„In Leid and Freud" en zijn „Leichte Characterstricke".
Thor, Zie Yoordsche Goclenleer.
Thora, d. i. leer, noemen d. Israelieten d.
5 boeken v. Mozes. ,*efer-thora is d. naam v.
d. geschreven wetrol, uit welke in d. synagogen wordt voorgelezen.
Thorbecke (JAN RUDOLF), een beroemd
Nederl. staatsman, 14 Jan. 1798 te Zwolle geb.
en 4 Juni 1872 te 's-Gravenhage overl. Zijn
grootvader, Heinrich Thorbecke, was een
Duitscher, die zich omstr. 1680 op „Den Dijk"
(thans ,Thorbeckegracht") te Zwolle kwam
veotigen, in 't huis, dat nu bewoond wordt
door d. heer P. Menschaar, inspecteur der
postertjen. Van THORBECKE'S jeugd is ons
weinig bekend. In 1815 vertrok hij ten behoeve v. zijn studien n. Amsterdam, waar hij
bij Ds. Sartorius, vroeger hulpprediker bij d.
Luthersche gemeente te Zwolle, gehuisvest
werd. Twee jaar later begat hij zich n. Leiden,
waar hij tot tweemaal toe zijn antwoordeii
op uitgeschreven prijsvragen met goud bekroond zag en waar hij in 1820 zoo wel in d.
letteren als in d. beide rechten promoveerde.
Niet mot stotrelijke middelen gezegend, moest
d. jeugdige geleerde zich zelf een weg door
't levpn banen, wat hem, dank zij zijn groote
geestesgaven en zijn meer dan gewonen ijver
en volharding, op uitnemende wijze gelukte.
Tot kennisneming v. 'tgeen d. beoefening der
wijsbegeerte en d. geschiedenis v. zijn tijd
in Duitschland opleverde, bezocht THORBECKE
hier d. hoogescholen v. GOttingen, Berlijn e. a.
steden, waarna hij in 1824 n. Amsterdam
terugkeerde, om hier als advocaat in zijn
bestaan to voorzien. Doch tevens schreef hij
hier in deze dagen zijn beroemd werk „Bedenkingen aangaande 't recht v. d. Staat,
naar aanleiding v. Kinkers brieven over
natuurrecht'', welk geschrift hem in 1825 een
professoraat a. d. hoogeschool te Gent bezorgde.
Hier bleef hij werkzaam tot d. Belgischen
opstand v. 1830 en schreef hij o. a. zijn „Bedenkingen over d. hoogescholen en 't academisch onderwijs v. d. letterkundige faculteit a. • d. universiteit to Gent" (1828), benevens een geschrift Over 't bestuur v. 't
onderwijs in betrekking tot een aanstaande
wetgeving" (1829). Door d. opstand verjaagd,
vestigde THORBECKE zich no te Leiden, waar
hij achtereenvolgens 't licht deed zien d. brochures: „Een woord in 't belang v. Europa
bij 't voorstel der scheiding tuss. Belgie en
Holland" (1830), Over d. erkentenis der onafhankelijkheid v. Belgie (1830) en Over d.
verandering in 't algemeen statenstelsel sedert
d. Fransche omwenteling" (1831). Middelerwijl
was hij tot hoogl. in d. staats- en rechtsgeschiedenis a. d. Leidsche hoogeschool benoemd en gaf hij zijn ongevraagd advies over
verschill. staatkundige vraagstukken v. d.
dag. Zoo trok hij meer en meer d. algemeene
aandacht, vooral ook door zijn work „ Aanteekeningen op d. Grondwet" (1839). In 1840 zag
THORBECKE zich benoemd tot lid der Dubbele
Kamer der Staten-Generaal, welke ter herziening v. d. bestaande grondwet bijeengeroepen was. Tevens ging hij ijverig voort met
zijn academische voordrachten en in 1841 legde
hij zijn betrekking v. rector magnificus neer
met 't uitspreken eener oratie „De Simonis
Slingelandtii rempublicam ernendandi studio".
Vooral v. 'tjaar 1844 of dagteekent THORACKE'S
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optreden als practisch staatsman. Met Luzac,
De Kempenaer, Storm, v. Rechteren, v. Dam
v. Isselt, v. Heemstra en nog twee leden der
liberale partij diende hij thans een uitgewerkt
voorstel tot herziening v. d. grondwet in, dat
in d. 2e Kamer teen noc, wel geen voldoende
meerderheid verkrijgen kon ('t word verworpen,
30 Mei 1845, met 34 tegen 21 stemmen), maar
welks hoofdbeginselen tech in d. nieuwe grondwet v. 1848 zijn gehuldigd en neergelegd. In
Oct. 1849, na d. dood v. koning Willem II,
word THORBECKE door diens zoon en opvolger
Willem III belast met d. samenstelling v . een
nieuw ministerie, waarin hij zelf 't departs.
ment v. Binnenl. Zaken voor zijn rekening
nam. Met ongeevenaard talent en ijver zette
nu d. bekwame man 't aangevangen werk
der staatshervorming voort en vaardigde hij
achtereenvolgens uit: een nieuwe kieswet,
een provincials wet (waardoor d. samenstelling v. 't provinciaal bestuur geregeld word),
d. wet op 't Nederlanderschap en d. .w et op
't recht v. enquete. Ter zelfder tijd hervormde
zijn ambtgenoot v. Bosse, als minister v.
financier), Nederlands belastingstelsel (afschaffing der accijnzen op varkens- on sc,hapenvieesch), terwijl ook d. landbouw en d.
scheepvaart v. drukkende lasten bevrijd
werden, 't brievenvervoer bevorderd (posten telegraafwet v. 1850 en '51) on d. Haarlemmermeer drooggernalen (1849—'52) werd.
Verbazend veel is 't wat onder dit eerste
ministerie Thorbecke tot stand gekomen is.
Doch d. Aprilbeweging v. 1833 werd d. aanleiding tot d. val v. 't ministerie. Toen dit
nl. d. pauselijken nuntius to kennen had gegeven, dat ook d. Katholieke kerk ten onzent
vrij was in d. regeling harer eigen kerkorde,
maakte d. paus daarvan gebruik door o. a.
d. bestaande regeling in partibus infidelium"
(zie dat art.) to vervangen door een nieuwe orde
v. zaken, waarbij in ons land vijf bisschoppen werden aangesteld: eon aartsbisschop to
Utrecht en vier bischoppen, to Haarlem, Den
Bosch, Breda en Roermond. Dit wekte bij
d. Protestanten d. hevigste verontwaardiging
op en v Weg met d. bisschoppeni" word thans
hun aller leus, terwijl THORBECKE zelf beschuldigd werd v. heulen met d. paus. — 't Tweede
ministerie Thorbecke was a. 't bewind v.
Jan. 1862 tot Febr. 1866. Dit voltooide 't programma Y. 't eerste ministerie v. dien naam:
wegneming v. belemmeringen v. handel en
nijverheid, besnoeiing der beschermende rechten , invoering v. nieuwe geneeskundige wetten,
vaststelling v. d. doorgraving v. Holland op
zijn smalst en d. aanleg v. nieuwe waterwegen,
vooral dien v. Rotterdam naar zee, terwijl tot
bekroning v. 't gebouw d. wet tot regeling v.
't Middelbaar Onderwijs gegeven word. Een geschil met d. minister v. Kolonien, Fransen v. d.
Putte, was d. aanleiding tot d. aftreding v. 't
tweede kabinet Thorbecke. Ten derde male trad
dezelfde staatsman in Jan. 1871 als minister
v. Binnenl. Zaken a. 't hoofd v. een nieuw
kabinet op, maar bij zijn voorgenomen regeling
v. eon inkomstenbelasting en legerhervorming
vond hij thans geen voldoenden steun moor
bij d. Volksvertegenwoordiging, weshalve hij,
door een verzwakte gezondheid bovendien
hiertoe genoopt, zijn ontslag indiende. Nog
vOOr een nieuw ministerie tot stand gekornen
was, overl. d. groote man (4 Juni 1872). Geertsema (zie dat art.) werd zijn opvolger.
was een man v. ongewone
THORBECKE
talenten, v. vaste beginselen, v. eon onverzettelijk karakter on v. groote geleerdheid, die al
zijn gaven, al zijn krachten a. 't welzijn v. d.
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staat besteedde, en dat met een eerlijkheid
en goede trouw, die zelden haar weerga
vinden. Treffend is 's mans beeld geschilderd
in 't volgend vers v. omen dichter H. J.
Schimmel:
„Geen reeks v. geslachten plaveide zijn pad,
Hij steunde op 't geloof v. geen kerk;
't Was zelf zich verworven al wat hij bezat,
Hij vader en zoon v. zijn werk.
Beminnelijk niet en toch vurig bemind,
Stug dikwijls, maar 't stugst in zijn buiging;
toch vergevensgezind,
Verbitterend vaak
Waar 't niet gold zijn heilige overtuiging;
Een ijskorst, verbergend 't weldadigste vuur;
Verdraagzaam — toch 't hoofd der zeloten.
Der Kroon en d. Volke een onwrikbare muur;
Een hoekige, magere, steile figuur,
Een man als uit ijzer gegoten".
In Neerlands hoofdstad werd een standbeeld
voor hpm opgericht, terwijl in d. gevel v. zijn
boven aangeduid geboortehuis een wit marmeren steen werd aangebracht, waarin men met
gouden letters d. naam „TFIORBECKE" a. d. vergetelheid heeft ontrukt. Een volledige opsomrning v 's mans geschriften vindt men in d.
Hand. der Maatsch. v. Nederl. Letterk. 1875;
vele daarvan verzekeren d. staatsrnan een
eereplaats tevens onder Nederlands beste
prozaschrijvers; wij noemen slechts zijn
,,Historische Schetsen" (1860), „Parlementaire
redevoeringen" (6 dln, 1856—'70) en „Brieven",
gericht a. zijn academievriend Mr. Groen v.
Prinsterer (1873).
Thoreau (HENRY), een N.-Amerikaansch
schrijver, geb. in 1817 to Concord, bij Boston,
overl. in 1862. Hij heeft eon aantal oorspronkelijke en v. diep gevoel getuigende natuurschilderingen in 't licht gegeven, als „Walden,
or life in the woods" (1855) en „Excursions in
field and forest" (1864). Zijn leven beschreven
Page (1879), Sanborn (1882) en Salt (1890).
Thoren (oTTo
voN), een Oostenrijksch
portret- en dierschilder, in 1829 to Weenen
geb. en 15 Juli 1889 to Parijs overl. Tot
zijn bekendste stukken behooren „d. Dood
v. Gustaaf Adolf", „d. Nabijheid v. d. wolf"
on „Ploegende ossen". Bekend is ook zijn
portret v. keizer Frans Jozef I, dat later a.
Napoleon III ten geschenke werd gegeven.
Thorenburg of Torda (d. Magyaarsche
benaming), een stad in Zevenburgen, d. hoofdstad v. 't comitaat Torda-Aranyos, met 10 000
inw., graan- on wijnhandel on een groot zoutbergwerk in d. nabijheid. In d. omtrek v.
Thorenburg, dat op d. plaats ligt v. d. Romeinsche kolonie Salinae vindt men d. romantische
on woeste Thorenburger kloof.
Thoresen (ANNA MAGDALENE, geb. KRAGH),
een Deensche schrijfster, geb. in 1819 to Fridericia; gehuwd met d. N000rweegschen geestelijke Thoresen, woonde zij met hem eerst a.
d. uiterste kuststreek v. Noorwegen on later
in Bergen. Zij gaf o. a. in 't licht „Digten of
on Dame" (2 dln, 2e dr. 1860) on een reeks
uitstekende vertellingen uit 't Noorweegsche
volksleven (in 't Duitsch vertaald. door
Reinmar).
Thorium is d. naam v. een metallolde,
dat tot dusverre alleen in kleine hoeveelheden
is aangetroffen. 't Werd ontdekt door Berzelius
in een zwart glinsterend, op obsidiaan gel tjkend
mineraal (thoriet, een silicaat), dat in 1828 't
eerst op 't Noordsche eiland LOwoe gevonden
werd door Esmark. 't Element, dat zijn naam
ontving naar Thor, d. ouden Scandinavischen
God, wordt op dezelfde wAjze uit chloorthorium
.
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afgescheiden als 't aluminium uit 't chlooraluminium. 't Is verkregen als een zwaar,
loodgrauw poeder, dat door wrijven glans verkrijgt, zeer op 't aluminium gelijkt en in koud
en warm water onveranderd blijft. 't Verbrandt,
wanneer 't a. d. lucht verhit wordt, onder een
schitterend licht tot thoriumoxyde (Th 0 2).
Oplossingen v. bijtende alkalien tasten 't
thorium niet aan; door zwavel- on salpeterzuur
wordt 't langzaam, door zoutzuur sneller opgelost. Wohler heeft dit thorium later nog in een
andere delfstof, 't pyrochloor, gevonden, dat
in Noorwegen en 't Oeralgebergte voorkomt.
Thorlacius (SKULE THORDSEN), een verdienstelijk onderzoeker der Noordsche oudheden, in 1741 op IJsland geb. en overl. als
emeritus-rector v. 't gymnasium to Kopenhagen in 1815. Onder zijn werken munten
bijzonder uit „Antiquitatum borealium observationes miscellaneae" (1778—'99), waarin zoowel stukken der oudere Edda en v. IJslandsche , dichters in 't algemeen uitgegeven on
uitnemend toegelicht als oorspronkelijke
opstellen, bijv. „de Hludana, Germanorutn dua"
en „Borealium veterum matrimonia", geplaatst
zijn. THORLACIUS had een groot aandeel a. d.
uitgaaf v. 't derde deel der „HeImskringla"
v. Snorre Sturluson (1783); d. aanteekeningen
bij en d. critische inleiding tot dit deel zijn
v. zijn hand en evenzeer d. toelichting v. 't
oude gedicht „Geisli" op d. heiligen Olaf. Ook
schreef hij d. voorrede voor 't eerste deel
der groote uitgaaf v. Saemunds Edda (1787).
Thorlacius (BoRGE), een zoon v. d. vorige,
geb. 1 Mei 1775, was hoogl. in d. welsprekendheid on staatsraad to Kopenhagen, waar hij
8 Oct. 1829 overl. Hij onderscheidde zich als
geleerd en smaakvol philoloog, waarvan ten
bewijze strekken d. vijf deelen „Prolusiones
et opuscula academica argumenti maxime
philologici" (1806—'19), on verwierf niet minder roam als oudheidkenner. Met Werlauf gaf
hij d. Noorsche koningssagen uit, die een vervolg uitmaken op d. „Heirnskringla" (1813—'26).
Merkwaardig en degelijk is ook zijn opstel
over 't ontstaan der Sibyllijnsche boeken
(„Libri Sibyllistarum veteris ecclesiae, crisi,
quatenus monumenta christiana sint, subjecti",
Kopenhagen 1815).
Thorkelin (GRIMIIR
JONSSON), een IJslandsch geleerde, geb. 8 Oct. 1752, overl. 4 Mrt
1829 to Kopenhagen, heeft zich bekend gemaakt door zijn belangrijke werken betreffende d. IJslandsche taal on letterkunde en
't IJslandsche kerkrecht. Van zijn werken
noemen we „Fragments of English and Irish
history in the 9th and 10th century" (1788),
„De A elfrico commentarius" (1789), „Diplomatariu m Arnae-Magnaeanum" (1786), een uitgave v. d. „Eyrbyggja-sage" (1787) en een v.
't oude wetboek „Magnus Lagabaeter" (Gula
things laug, 1817).
Thorn (Poolsch Torun), een stad en vesting
in West-Pruisen, regeerin gsdistrict Marionwerder, a. d. rechteroever v. d. Weichsel,
waarover hier een spoorbrug voert. Sedert
1263 bestaat zij uit eon oude en een nieuwe
stad ; zij heeft een raadhuis uit d. 17e eeuw, een
marktplaats in d. oude stad, waarop zich 't
bronzen standbeeld v. d. in 1473 bier geboren
sterrenkundige Copernicus verheft, een in 1271
gebouwde scheeven toren, d. puinhoopen v.
een oud kasteel on 28 000 inw. Men heeft er
belangrijke industrie (beroemd zijn o. a. d. hier
vervaardigde peperkooken), levendige scheepvaart en drukken graan- en houthandel. —
In 1231 werd Thorn gesticht door d. landgraaf
v. Balk. In 1263 word zij in d. Hanze opge-
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nomen en in 1410 en 1436 weerstond zij d. belegeringen der Polen. Maar zij maakte zich
in 1454 v. d. Duitsche orde los en werd in
1466 bij d. vrede v. Thorn a. Polen afgestaan.
In 1557 ging zij tot d. Luthersche leer over.
Een oproer, dat 16 Juli 1724 tuss. d. Kath. en
d. Protestanten uitbrak en zich meer en meer
uitbreidde, gaf eindelijk aanleiding tot Thorner-bloedbad, waarbij d. Poolsche regeering
d. 7en Dec. d. voorzitter v. d. gemeenteraad,
ROszner, en 9 anderen onthoofden liet. In 1793
kwam Thorn bij d. 2e verdeeling v. Polen a.
Pruisen, bij d. vrede v. Tilsit (1807) a. 't hertogarschau, maar in 1815 (W eener congres)
dom
Ook in d. Nederl. prov.
weder a. Pruisen.
Limburg heeft men een gerneente Thorn of
Torn, 2 2 uur ten Z.-0. v. Weert, met eenige
steenfabrieken, brouwerijen en 1600 inw.
Thornbury (GEORGE WALTER), een Engelsch schrijver, geb. in 1828 to London, overl.
aldaar 11 Juni 1876. Hij schreef een groot
aantal gedichten, reisbeschrijvingen, novellen
en schetsen over kunst- en beschavingsgeschiedenis, o. a. „Songs of the Cavaliers and
Roundheads" (1857), As the Crowflies" (1859),
„Life of Turner" (1861) en „Historical and Legendary Ballads" (1875).
Thornhill (JAMES), een Engelsch historieschilder, in 1676 to Weymouth gob. Hij was
v. adelltjke afkomst, maar arm, werd door
zijn oom, d. beroemden geneesheer Sydenham,
opgevoed en moest aI spoedig met d. kunst
zijn brood verdienen. Aanvankeltjk vonden
zijn historieschilderijen weinig bijval en moest
hij vooral v. portretten leven. Toen hij 40
jaar oud was, maakte hij een reis door Holland, Vlaanderen en Frankrtjk, waar hij onderscheidene schilderijen v. beroemde meesters
kocht om zich daarnaar to oefenen. Voornamelijk vormde hij zich naar d. toenmalige Fransche school. Tot zijn beroemdste werken behooren d. schilderijen in d. s. Paulskerk to
London, gewijd a. voorstellingen uit 't leven
v. Paulus, grauw in grauw geschilderd.
Ofschoon doze werken hem veel bijval en d.
titel schilder der koningin deden verwerven,
genoot hij er echter slechts geringe betaling
voor. In lateren hid zijn die schilderijen, welke
stork geleden hadden, gerestaureerd. Voorts
schilderde hij 't plafond in d. groote zaal v.
't hospitaal to Greenwich en eenige andere
voorstellingen, a. d. geschiedenis v. Engeland
ontleend, in andere deelen v. dat gebouw. Ook
in d. zaal v. Blenheim schilderde THORNHILL
eenige stukken. In 1724 richtte hij een teekenacademie in zijn eigen woning op, daar zijn
plan tot stichting eener koninklijke academie
niet ten uitvoer kwam. Hij werd door koning
George I in d. ridderstand verheven en overl.
to Londen in 1734. Enkele portretten v. zijn
hand, o. a. dat v. d. beruchten booswicht
John Sheppard en een achttal zijner voorstellingen in d. s. Paulskerk zijn gegraveerd.
(HANNo), een Engelsch
Thornycroft
beoldhouwer, geb. 9 Mei 1850 to Londen. Van
den aanvang of huldigde hij d. realistische
richting en vooral in d. laatste tien jaar
heeft hij op 't gebied v. 't genre in d. plastiek
veel fraais gewrocht, o. a. ,.Een krijger met
eon gewonden jongeling", „Diana met Naar
hand", 't ontwerp voor een standbeeld v.
Harvey en een standbeeld v. generaal Gordon
to London.
Thorpe (BENJAMIN), een Engelsch taalkundige, in 1782 geb., overl. 23 Juli 187u to
Chiswik; hij heeft zich verdiensteltjk gemaakt
door 't uitgeven en vertalen v. verscheidene
Angelsaksische taaloverblijfselen („Analecta",
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3e dr. 1868; „Beowulf", 2e dr. 1875), alsmede
door zijn „Northern mythologie" (nieuwe
druk 1865).
Thorshavn, eon stad op 't eiland Strome',
een der Faroereilanden, met 984 inw.
Thorsoe (ALEXANDER), een Deensch geschiedschrijver, geb. 17 Mrt 1840 to Heils, in
Noord-Sleeswijk, sedert 1876 privaat-docent
a. d. universiteit to Kopenhagen. Hij schreef
in 't Deensch „d. Staatkundige geschiedenis v.
d. Deenschen staat 1800—'14" (1873), „Geschiedenis v. d. Deenschen staat 1814—'48" (1879)
en „d. Regeering v. koning Frederik VII"
(2 dln, 1884—'89).
Thorwa,ldsen (BERTHEL), d. grootste beeldhouwer v. zijn tijd, word 19 Nov.1770 volgens
sommige schrijvers op IJsland, volgens anderen op zee tuss. IJsland en Denemarken, volgens THORWALDSEN zelf echter to Kopenhagen
gob. Hij was reeds vroeg zijn vader behulpzaam in 't snijden v. houten beelden voor
schepen en oefende zich ter zelfder tijd in 't
teekenen met dit gevolg, dat hij zich al spoedig onderscheidde en met een basrelief, een
rustenden „Amor" voorstellende, zijn eerste
medaille won. THORWALDSEN verdeelde nu zijn
tijd tuss. zijn kunst en d. bulp, welke hij
zijn vader verleende. Zijn tweeden prijs vex,
wierfhjmt'basl„d.vergin
Heliodorus uit d. tempel", waarvan d. minister Reventlow, zijn beschermer, een afgietsel
liet maken voor zijn paleis. Omstr. dozen tijd
vereenigden zich eenige kunstvrienden om d.
veelbelovenden kunstenaar in zijn studiejaren
to ondersteunen en hem d. gelegenheid to verschallen tot 't waken v. eenige reliefs, waarvan d. onderwerpen a. d. „Ilias" waren ontleend.
In 1793 dong THORWALDSEN naar d. grooten
academischen prijs met een basrelief, „d. Genezing v. d. kreupele door Petrus on Johannes" voorstellende. Hij won dien on daarmee
't recht op een reisgeld, voor drie jaren, dat
echter nog niet aanstonds beschikbaar was.
Van d. tijd, dien THORWALDSEN daarop moest
wachten, werd gebruik gemaakt om hem toe
to rusten met d. kennis, die noodig was d.
reis recht vruchtbaar voor hem to maken.
Op dien jongen leeftild was THORWALDSEN
nog vrij bedeesd, maar d. gelegenheid, hem
thans gegeven, vormde hem tot een man.
Toen hij eindelijk in 1796 d. beschikking over
zijn reisgeld v. 400 thaler 'sjaars verkreeg,
was hij genoegzaam voorbereid. 20 Mei v.
dat jaar verliet hij Kopenhagen, om in Febr.
v. 't volgend jaar to Napels aan to komen,
na eenige weken begat hij zich vanhier
n. Rome.
Langen tijd deed hij hier niets dan d. moosterstukken der oude kunst baschouwen err
onder toezicht v. d. geleerden Zoega (a. wien
hij was aanbevolen) on d. Deenschen schilder
Carstens teekenen. In 't eind begon hij
eenige antieken to kopieeren, welke kopieln
grootendeels door hem naar d. academie v.
Kopenhagen warden gezonden. Zijn studio in
dien tijd was een gedurige worsteling met
zijn ideaal, waarbij hij, zoodra hij zijn eigen
denkbeelden trachtte uit to drukken, noch
zijn overstrengen meester Zoega, nosh zich
zelf vermocht to bevredigen. Een „Bacchus
en Ariadne" on een ;Melpomene" behoorden
tot d. weinige werken, welke hij niet vOOr
hun volteoling vernietigde.
Inmiddels liep d. tijd v. zijn reisgeld onder
ongunstige onistandigheden ten einde; hij
verzocht en verkreeg verlenging, maar ook
die tijd ging grootendeels met mislukte
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proefnemingen voorbij, zoodat d. arme THORWALDSEN a. zijn roeping begon to twijfelen
en schier wanhoopte, then zijn „Jason, na d.
verovering v. 't gulden vlies", welke hij als
vrucht v. Ain studien a. zijn vaderland wilde
aanbieden, d. eerste maal mislukte. Ten
tweeden male beproefde hij zijn krachten a.
dat onderwerp, 'twelk zijn geheele ziel vervulde, en ditmaal met beteren uitslag. Zelfs
Zoega, zijn strenge meester, en Canova, die
in hem eon rnededinger zag opstaan, gaven
hun bewondering to kennen voor 't in echt
Griekschen geest opgevatte en bewerkte
beeld des tot nog toe schier onbekenden
kunstenaars. Met moeite verzamelde THORWALDSEN 't noodige geld om zijn model to
laten afgieten en, met lottuitingen overladen,
maar met eon ledige beurs, zag hij d. tijd v.
zijn terugreis naderen. Toen hij eindelijk tot
vertrek gereed was, werd 't door eon onregelmatigheid in zijn pas eenige dagen vertraagd en joist daardoor lwam er een keer
in zijn lot. Sir Thomas Hope bezocht zijn
atelier on word door d. „Jason" zOO getroflen,
dat hij d. kunstenaar 'tzalfde beeld in marmer bestelde on hem een ruime betaling
daarvoor beloofde. Welgemoed toog THORWALDSEN a. d. arbeid, die echter door een
langdurige ziekte en zorgen voor zijn dagelijksch brood dermate werd vertraagd, dat hij
in 1807 nog niet eens met 't marmeren beeld
gereed was, toen keizer Napoleon op 't eigendom v. alle Engelschen to Rome beslag deed
leggen. THORWALDSEN nam deze gelegenheid
waar om eon arbeid to staken, die hem begon
to verdrieten, maar nam hem toch later weer
op, ofsclioon 't beeld niet vOOr 1827 door hem
n. Engeland werd atgeleverd.
Middelerwiji modelleerde THORWALDSEN zijn
basrelief „Achilles en Briseis", waardoor hij
zijn jeugdigen room nog vermeerderde. Maar
in dien tijd viol ook zijn bovenbedoelde ziekte,
die hem noopte to Napels, maar to vergeefs,
genezing to zoeken. Beter slaagde hij daartoe
to Livorno, waar hij vervolgens in d. villa
Montenero v. d. baron von Schubart een
lieidertjke verpleging vond. Hij modelleerde
er eenige basreliefs, o. a. zijn „Dans der muzen
op d. Helicon", waarmee hij d. gastvrijheid
zijner vrienden erkentelijk beloonde.
Intusschen verwachtte men to Kopenhagen
zijn terugkeer, doch, toen men er vernam, dat
hij, na veel moeite, eindelijk begon to slagen,
was d. Deensche regeering zoo verstandig
• hem een nieuwe ondersteuning on d. vergunning to Rome to blijven te doen toekomen. Hij ontving een en ander nog op Montenero, waar hij vervolgens zijn „Amor on
Psyche" en d. schetsen vervaardigde voor
zijn vier half-levensgroote beelden „Bacchus",
„Ganymedes", „Apollo" en „Venus", waarvan
hij later onderscheidene reproductien in marmer maakte, die door verschill. Engelsche
e. a. kunstverzamelaars werden aangekocht.
THORWALDSEN, die reeds door d. academie to
Florence tot honorair professor was aangesteld, ontving nu ook in 1805 zijn benoeming
tot lid der academie to Kopenhagen en leeraar
a. die instelling. Door d. markies Torlonia
werd hem een pendant v. Canova's beroemde
groep „Hercules en Lichas" besteld, waartoe
hij een voorstelling v. „Mars on Venus" koos.
Eerst in 1807 ontving hij d. eerste bestelling
uit Denemarken: een doopvont voor d. kerk
in Funen, waarmee hij 't gebied der christelijke kunst betrad. Voor die doopvont maakte
THORWALDSEN vier reliefs, die eerst in 1827
geheel voltooid waren. In Mrt 1808 tot lid
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der academie v. s. Lukas to Rome benoemd,
word echter zijn invloed aldaar minder door
Canova zelf dan door diens navolgers en
leerlingen gedwarsboomd.
Talrijk waren destijds d. bestellingen niet,
hem opgedragen, maar, toen d. Deensche
regeering hem ter versiering v. 't nieuw gebouwde raadhuis to Kopenhagen, 't kasteel
Christiansborg e. a. door 't Engelsche bombardement vernielde gebouwen eon aantal
beelden on basreliefs bestelde, ging hij opgeruimd a. 't work. Eenigen tijd later maakte
htj kennis met d. kroonprins Lodewijk v.
Beieren (later koning), die hem eon ..Adonis"
in marmer bestelde, welke meer nog dan
vroeger zijn „Jason" d. algemeene bewondering wegdroeg en door Canova met geestdrift werd geprezen. In Febr. 1809 ontviel
hem zijn leermeester Zoega, die inmiddels
zijn vriend was geworden on a. wiens gestrengen invloed hij wel niet zooveel had to
danken als sommigen meenen, maar dien hij
een innige hoogachting toedroeg. Omstr.
dozen tijd modelleerde hij een basrelief, voorstellende „Hector, die Paris aanspoort tot
't opnemen v. d. wapens", benevens vier
reliefs voor d. vorst v. Putbus, een zijner
ijverige beschermers.
In 1810 door d. koning v. Denemarken tot
ridder der Danebrogsorde benoemd, was hij
in 'tzelfde jaar meestal bezig met busten on
portretten en bracht hij weer eenigen tijd op
Montenero door, vanwaar hij, met nieuwe
kracht toegerust, te Rome wederkeerde om
er achtereenvolgens een basrelief _Bacchus
en Amor", eon ,,Charites", een „Amor en
Psyche", eon „Vulcanus" on eenige kleinere
werken, meestal indrukken en herinneringen
a. zijn zomerverblijf op 't liefelijke Montenero,
to vervaardigen.
In d. loop v. 't volgend jaar berichtte men
THORWALDSEN, dat in Noorwegen eon marmergroef was ontdekt en dat prins Christiaan
Frederik hem, al ware 't voor korten tijd,
dringend uitnoodigde om n. Kopenhagen to
komen, ten einde v. die ontdekking gebruik to
maken ter versiering der hoofdstad, voornamelijk v. 't koninklijk paleis. THORWALDSEN
verlangde zelf genoeg naar zijn vaderland
om a. die dringentie uitnoodiging gevolg to
geven, maar juist to dezer tijd word hem door
d. architect Stern verzocht, voor 't paleis, dat
keizer Napoleon zich to Rome wilde doen
bouwen, een groot fries to vervaardigen.
THORWAuLDSEN nam d. opdracht aan en koos
tot onderwerp „d. Triomfeerende intocht v.
Alexander d. Grooten in Babylon". Toen 't
model v. dozen arbeid in ongelooflijk korten
tijd door THORWALDSEN voltooid was, werden
er gipsafgietsols v. gemaakt, waarnaar hij
later een gewijzigde reproductie in marmer
voor Kopenhagen maakte. d. 1.1itvoering v. 't
oorspronkelijke model in marmer werd gestoord door d. val v. keizer Napoleon, waarna
graaf Sommariva voor ztjn villa a. 't meer
v. Como dien kolossalen arbeid in marmer
overnam. Behalve 't exemplaar voor Kopenhagen maakte THORWALDSEN nog een derde
reproductie in marmer voor 'tQuirinaal.Deze
verschill. exemplaren werden natuurlijk door
hem niet achter elk. bewerkt en eerst in
1827 word 't laatste door hem afgeleverd.
Inmiddels was THORWALDSEN tot lid der
academie v. Weenen benoemd en begon hij in
1812 een gedenkteeken a. d. hoop, door d.
Polen op d. herstelling v. hun koninkrtjk gevestigd. Gedurende dien arbeid werd THORWALDSEN weder ziek en bleef hij eenige maan-
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den op Montenero. Toen hij d. arbeid zou hervatten, was d. hoop der Polen reeds in rook
verdwenen; 't monument bleef onafgewerkt
en zijn deelen werden later door d. Deensche
regeering aangekocht. Hij nam nu d. „Amor"
onder handen, die thans in d. galerij v. prins
Esterhazy te Weenen gevonden wordt, en
maakte vervolgens zijn drie basreliefs voor
't monument a. d. jongen Philipp von Bethmann Hollweg en eenigen tijd later 't marmeren gedenkteeken voor zijn vriendin en beschermster, d. barones von Schubdrt, die op
Montenero stierf en op 't Engelsche kerkhof
te Livorno begraven werd.
Na in 1814 nog zijn basrelief „Nessus en
Dejanira" en zijn statue „Tanciulla" (d. vierjarige dochter des hertogs v. Bedford voorstellende) en in 1815 zijn basrelief „Priamus"
voor dien hertog vervaardigd te hebben. werd
THORWALDSEN door een diepe neerslachtigheid
overvallen, totdat hij, a. d. drantq: zijner phantasie toegevende, 't beroemde beeld der ,Nacht"
ontwierp, waarbij hij later nls pendant d.
„Dag" voorstelde, welke beide medaillons reeds
voldoende zouden zijn om hun maker d. onsterfelijkheid to verzekei en. Daarop voigden
eenige busten, een omwerking v. een vroeger
gemaakt beeld v. „Hebe en Ganymedes" en
't grafteeken voor d. gravin Berkowsky.
Omstr. denzelfden tijd (1817) maakte hij een
buste v. lord „Byron' en daarna d. schoone
groep „Ganymedes met d. adelaar", waaraan
hij bij afwisseling met zijn „Herdersknaap"
werkte.
Behalve 't lidmaatschap v. eenige andere
academien werd a. THORWALDSEN ook dat der
academie voor archaeologic te Rome opgedragen en wel ten gevolge zijner restauratie
der Aeginetische beelden, waardoor hij tevens
nog dieper in d. geest der Oud-&rieksche
kunst doordrong, waarvan velen in d. twee
laatstgemelde beelden, in dat v. d. „Hoop" en
in „Mercurius als Argusdooder" d. nieuwe
bewijzen zagen.
Door zijn „Vrouwen a. 't graf v. Christus",
zijn ,Christus met zijn jongeren a. d. zee v.
Tiberias" en een basrelief, ,Christus to Emmaus" voorstellende, toonde THORWALDSEN
ook op dit gebied tot hoogere volmaaktheid
to zijn gestegen, terwiji hij na eenige nieuwe
relief's voor grafmonumenten overging tot 't
modelleeren v. zijn groep der ,Gratien". Doze
groep, vaak vergeleken met die v. Canova,
welke niet minder beroemd is, onderscheidt
zich v. deze door haar strengheid en reinheid
v. opvatting. Daarop volgde zijn model voor
d. „Stervenden leeuw", dien hij ter herinnering a. d. Zwitsers, in 1792 bij d. bestorming
der Tuilerien gevallen, voor 't kanton Lucern
boetseerde.
In 1819 werd eindelijk zijn wensch vervuld,
't vaderland terug to zien. 't Spreekt vanzelf,
dat hij, to Kopenhagen aangekomen, na een
afwezigheid v. 25 jaren, met opgewondenheid
gevierd word. Zijn eerste werk waren d. busten des konings on der koningin; daarna
maakte 14 die der koninklijke prinsen en
prinsessen. Hij werd tot staatsraad benoemd
en belast met d. vervaardiging v. een ,Christusbeeld" voor d. slotkerk, die in. aanbouw
was. Toen hij over d. uitvoering v. dit plan
raadpleegde met d. bouwineester,ontwikkelde
zich daaruit een ander ter versiering v. 't
gebouw, waaruit d. serie v. kunstwerken ontstond, die thans voor zijn meesterstuk op
christen* gebied gehouden wordt. Volgens
dat ontwerp moest in 't fronton een groep
komen. „Johannes doopende in d. woestijn"
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voorstellende als inleiding tot 't christendom;
in d. nissen v. 't voorportaal d. beelden der
„profeten" en „sybillen", die 't christendom
aangekondigd hebben; in 't fries v. 't voorportaal tocht n. Golgotha"; tuss. d. zuilen
der kerk d. beelden der „:\ postelen" en als
middelpunt voor 't altaar 't beeld des „Verlossers". Boven d. ingang der doopkapel wilde
hij een basrelief, „de doop v. christus", a.
d. overzijde boven dien v. d. biechtstoel een
ander, instelling v. 't avondruaal", aanbrengen.
11 Aug. 1820 verliet d. kunstenaar opnieuw
zijn vaderstad. Op zijn terugreis hield hij
zich in onderscheidene steden. vooral to Warschau, op, vanwaar hem reeds vroeger een
aantal bestellingen waren gedaan, welke hij
nu besprak. Na to Troppau a. d. keizer v.
Oostenrijk to zijn voorgesteld, kwam THORWALDSEN to Weenen aan, waar hij a. tafel bid
prins Esterhazy d. tijding kreeg, dat een gedeelte v. zijn atelier to Rome was ingestort
en een aantal zijner werken gebroken of beschadigd waren. Zoo snel hij kon, reisde hij
nu n. Rome, waar hij 10 Nov. 1820 aankwam.
Liverig toog hi) er a. 't work, zoowel ter uitvoering in marmer v. eenige door hem te
Kopenhagen geboetseerde busten als voor d.
schetsen v. zijn „Christus" en v. zijn monumenten voor „Copernicus", d. „graaf v. Schwan
zenberg" en d. schilder „Appiani". Eerst
na een vijftal ontworpen gemaakt on afgekeurd to hebben slaagde hij in dat v. d.
,Christus". Pat voortrefielijk beeld is to algemeen bekend, dan dat wij er hier een beschrij
vine: v. behoeven to geven. In 1821 on 1822
werkte THORWALDSEN met verbazenden ijver
door a. d. schetsen voor d. overige beelden in
d. slotkerk en, toen zij vastgesteld waren, verdeelde hij d. uitwerking daarvan onder zijn leerlingen. d. Uitwerking dier schetsen onder zijn
toezicht was niet voor 1827 afgeloopen. Inmiddels werden hem door onderscheidene vorsten
v. Europa on een aantal academien op d. duur
d. eervolste onderscheidingen bewezen. In
1823 maakte hij 't model voor 't ruiterstandbeeld v. ,.Prins Poniatowski", vervolgens 't
model v. d. „Engel des doops" on in 1824 zijn
beroemd relief, „de leeftijden der liefde" voorstellende. Zeer achtte d. kunstenaar zich vereerd, toen hem d. vervaardiging v. een monument voor ..Pans Pius VII" werd opgedragen,
een taak, waarvan hij zich uitnemend kweet,
ondanks d. scherpe kritiek, welke hem, d. ketter, die voor 't hoofd der kerk een gedenkteeken in d. hoofdkerk der Kath. christenheid
zou maken, niet gespaard werd. Vooral voor
beminnaars v. allegoric on symboliek is dit
gedenkteeken merkwaardig.
Behalve met d. uitvoering in marmer v.
vroeger ontworpen modellen bleef THORWALDSEN sinds 1829 onafgebroken werkzaam
voor die zijner „Apostelen" in d. kerk to
Kopenhagen of met d. modellen voor zijn
standbeelden
„ B yro n", v. „Conradin v. Zwaben", v. „Guttenberg" (te Mainz) on v. „Schiller" (te Stuttgart), terwiji hij eindelijk d. laatste
hand legde a. eenige vroeger onvoltooid gebleven reliefs in marmer. 't Was door deze,
tot schier classieke volkomenheid opgevoerde
kunstwerken, dat THORWALDSEN d. kroon zette
op zijn sinds lang Europeeschen reem. In 1837
besloot een vereeniging v. zijn bewonderaars
in zijn geboorteland een museum op to richten, uitsluitend voor zijn work bestemd. In
overleg met THORWALDSEN zelf word 't plan
ontworpen on zoo getroffen was d.grilze kunstenaar door dit blijk v. liefde on vereering
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zijner landgenooten, dat hij d. lust niet kon
weerstaan zich nogmaals in hun midden te
begeven. 7 Febr. 1838 vertrok hij uit Rome
en 17 Sept. ward hij met onbeschrtjfelijke geestdrift to Kopenhagen begroet. 't Eene schitterende feast te zijner eer volgde op 't andere
en niet weinig was THORWALDSEN verblijd,
toen hij eindeltjk in 't kasteel Nysoe v. d.
baron Stampe een rustig verblijf vond. Ook
bier was hij wederom ijverig werkzaam on
wel met eenige v. zijn bevalligste basreliefs,
zooals d. „Bevrijding v. Andromeda", d.-„Fabel
v. Leda", „Amor en Psyche" en „Amor on
Hymen", die, ofschoon nog altijd v. d. geest
der antieken doordrongen, tevens getuigden
v. d. invloed der romantische richting, welke
hij veredeld in zich opnam. In d. laatsten tijd
verliet THORWALDSEN meermalen d. wergild
der oude goden om zich op christelijk en
bijbelsch gebied to bewegen en schonk hij 't
aanzijn a. een aantal werken in dit genre,
die tot zijn schoonste voortbrengselen behooren. Verschill. kerken in Denemarken on
Noord-Duitschland mogen zich in basreliefs
verheugen, haar door zijn meesterhand gesohonken. Boven alle andere munten uit „De
intocht v. Jezus in Jeruzalem" on d. „Tocht
naar Golgotha", welk laatste werk een waardige tegenhanger is v. zijn „Triomftocht v.
Alexander". Zoo hij in 't laatstgenoemde eon
uitnemenden historischen zin on een volkomen ontwikkeld schoonheidsgevoel a. d. dag
legde, in 't andere openbaart hij een diep gevoel en innigen eerbied voor 't goddelijke
karakter des Heilands. In d. herfst v. 1840
was dit work, waarbij zijn leerlingen horn
ijverig d. hand leenden, voltooid on werd 't in
d. 0. L. Vrouwenkerk to Kopenhagen, waar
inmiddels ook bijna al d. overige vroeger genoemde beeldhouwwerken aangebracht waren,
geplaatst.
bedert 1840 was THORWALDSEN nog bezig met
d. modellen voor d. standbeelden v. „Koning
Christiaan IV" env. „Koning Frederik IV", voor
't gedenkteeken v. „Wellington" to Glasgow,
voor een zittend beeld v. „Goethe" en andere
werken. Bovendien vervaardigde hij onderscheidene busten, waarna hij in Mei 1841 Kopenhagen verliet om zich opnieuw n. Rome to
begeven. Zijn reis door Duitschland bij die gelegenheid geleek een ware triomftocht ; schier
geen voorbeeld is bekend v. een kunstenaar, die
met zooveel geestdrift overal werd begroet. En
niet minder was d. geestdrift, waarmee men to
Rome 10 Sept. zijn terugkomst begroette. Zijn
werkzame geest liet hem nog geen rust on
behalve eenige fraaie composition ontwierp
hij thans o. a. d. modellen voor zes basreliefs
voor d. koning v. Beieren en die v. d. twee
laatste apostelbeelden voor d. kerk te Kopenhagen. Daarna, in 1842, maakte hij d. modellen
voor vier basreliefs v. 't grafteeken voor d.
overladen koning v. Denemarken on begaf hij
zich in Oct. v. dat jaar andernaaal n. Kopenhagen, waar hij in 1843 nog eon statue v. zijn
kleinzoon modelleerde, vervolgens eenige basreliefs, een ontwerp voor een standbeeld v.
„Luther" voor d. kerk to Kopenhagen, voor
een „Gedenkteeken a. d. overladen koning" te
Standerborg en eenige andere werken, die
slechts gedeeltelijk voltooid werden, daar hij,
te midden v. zijn toebereidselen om zich weer
n. Rome to begeven en velerlei plannen voor
d. toekomst, onverwacht 24 Mrt 1844 a. een
beroerte ovorl. Zijn geheele kunstnalatenschap
had hij vermaakt a. 't museum zijner werken
to Kopenhagen, dat zijn voltooiing naderde,
toen hij overl.

Over d. zeldzame verdiensten v. THORWALDSEN als beeldhouwer is slechts een stem. Diep
doorgedrongen in d. geest der antieken, begaafd met een verwonderlijke gemakkeltjkheid
v. uitvoering, met een buitengemeen scherp
oog on met een rijke phantasie, heeft hij geschitterd als een ster v. d. eerste grootte 2.
d. kunsthemel der 19e eeuw. Hoogst beschaafd,
beminnelijk v. voorkomen on karakter, won
hij alley harten. Zijn werken zijn bij menigte
gereproduceerd en afgebeeld; zijn leven is bij
herhaling beschreven, 't best door prof. J. M.
Thiele. Zie ook Sigurd Muller, „Thorwaldsen
hans Liv og hans vaerker" (1890).
Thoth. Was Ra, d. zonnegod bij d. oude
Egyptenaren, 't hoofd der eerste godendynastie, THOTH was d. voornaamste godheid
der tweede. Door d. Grieken werd hij met
hun Hermes vergeleken; d. ibis was hem geheiligd, hij zelf werd afgebeeld met een ibiskop en zijn hieroglyphisch teeken is een ibis
op een stang. In latere Grieksche monumenten
komt THOTH evenwel onder d. goden der eerste
dynastie voor en htj neemt dan d. plaats in
v. Set-Typhon.
THOTH is d. god der maan, die kunsten on
wetenschappen beschermt en zelf d. schrijver
is der 42 heilige Egyptische boeken, die onder
d. naam „Hermetische" bekend zijn en v. welke
Clemens Alexandrinus d. inhoud opgeeft. Hij
had tot vrouw Ma, dochter v. d. zonnegod,
godin der billijkheid on waarheid, die d.
afgestorvenen voor d. rechterstoel v. Osiiis
geleidt. — Hermopolis in Midden-Egypte,
„magna" genoemd in onderscheiding v. Hermopolls „parva", in Beneden-Egypte, was d.
voornaamste stad zijner veneering.
Thou
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een beroemd Fransch staatsman en geschiedschrijver, 9 Oct. 1553 to Parijs gab., waar zijn
vader president v. 't parlement was. Wegens
zijn zwakke gezondheid vingen zijn studien
betrekkelijk laat aan en werden zij bovendien
om dezelfde reden nog een tijd lang afgebroken.
Eerst beoefende htj d. letteren, daarna d. rechtsgeleerdheid. Om d. lessen v. Cujas to kunnen
bijwonen, begaf hij zich n. Valence, waar hij
in aanraking kwam met Jozef Scaliger, die
er met 'tzelfde doel vertoefde. 't Sluiten eener
duurzame vriendschap was 't gevolg der kennismaking. In 1572 werd DE THOU, die twee oudere
broeders had en thans voor d. geestelijken stand
bestemd werd, door zijn vader n. Parijs teruggeroepen. d. Gruwelen, aldaar in d. s.Bartholonaeusnacht gepleegd, maakten op zijn gemoed
een diepen indruk.
Jaren lang woonde DE THOU als kanunnik
v. d. Notre-Dame in 't bij die kerk behoorende klooster, waar hij zijn later zoo talrtjke bibliotheek begon a. to leggen. Meermalen werd hij met staatkundige zendingen
belast. In 1573 bezocht hij Italie, vervolgens
ook Duitschland on d. Nederlanden. Hendrik III
benoemde hem tot geestelijk raadsheer in 't
parlement on bediende zich v. hem bij d. onderhandelingen met d. Hugenooten, wier toegenegenheid DE THOU zich verwierf. Na d. dood
zijner beide oudere brooders on zijns vaders
legde hij, vooral op aandrang v. zijn ooms,
d. geesteltjke waardigheid neder; hij werd in
1584 tot een burgerlijk anibt benoemd en
sloot in 1587 zijn eerste huweltjk, met Maria
de Barbancon, dat echter kinderloos bleef.
Zoodra d. twist tuss. d. koning on d. Ligue
was uitgebarsten, hield DE THOU zich a. d.
ztjde des eersten en zag hij zich dientengevolge
te Parijs a. d. woede des yolks blootgesteld,
toen d. moord der Guisen aldaar bekend was

THO.

397

geworden. Als soldaat gekleed, geraakte hij
buiten d. stad en begaf hij zich n. Blois, om zich
bij d. koning te voegen. Voor d. waardigheid
v. president v. 't koningsgezinde parlernent te
Tours bedankte hij, doch hij aanvaardde met
Schomberg een zending n. Italie en Duitschland, om aldaar geld en troepen ten behoeve
v. d. koning bijeen te brengen.
Te Venetie vernam DE THOU d. dood v. Hendrik III en erkende hij onmiddelltjk Hendrik
v. Navarre als d. rechtmatigen erfgenaam der
kroon. Na zijn terugkomst sloot hij zich bij
dezen aan, die hem zijn vertrouwen schonk.
Hendrik IV vond in hem een goeden steun bij
d. vele moeilijkheden, waarin hij zich gewikkeld zag. Zoowel onder dien vorst als gedurende d. voogdijschap v. Maria De Medicis
over haar zoon werden d. diensten v. DE THOU
bij verschill. belangrijke gelegenheden gevraagd. Dit belette hem geenszins ook d. wetenschappen to beoefenen, die hem steeds hadden
aangetrokken. Een bewijs daarvan was d. verschuning v. 't eerste gedeelte v. een work,
waardoor hij zijn naam als geschiedschrijver
vestigde.
d. Ervaring en d. kennis, op zijn reizen in
naburige landen en door zijn staatkundige
onderhandelingen opgedaan, hadden DE THOU
een diepen blik doen werpen in d. gebeurtenissen v. zijn tijd. Hij besloot or een beschrijving v. te geven en stelde zich voor d. geschiedenis to behandelen v. d. dood v. Frans I
tot dien v. Hendrik IV. Van 't uitvoerige
werk, dat in 't geheel uit 138 boeken moest
bestaan, zagen in 1604 d. 18 eerste 't licht.
Bij d. herdruk, die twee jaar later noodig was,
voegde d. schrijver er 30 boeken bij on hij had
in 1614 an arbeid tot 't 80e boek voltooid. Herhaalde uitgaven v. 't vroegere waren toen
reeds noodzakelijk geworden, bij welker bezorging DE THOU sommige uitdrukkingen wat
verzachtte, omdat zijn work, in 1609, to Rome
op d. index was geplaatst. Nadat DE THOU
7 Mei 1617 was overl., werd zijn arbeid in 1620
herdrukt onder toezicht v. Dupuy on Rigault,
welke laatste tevens d. taak v. d. overledene
opvatte.
Onder d. titel „Thuanus restitutus" werd er
to Amsterdam eon uitgaaf bezorgd naar d.
oorspronkelijken tekst. Naar d. laatste beworking v. d. schrijver werd d. geschiedenis
v. DE THOU in 1733 to London gedrukt. Van
die zeven deelen in folio zag een Fransche
vertaling 't licht to Parijs, in 1734. 't Leven v.
DE THOU is beschreven door Durand. Hij zelf
had echter commentarien of memoires nagelaten, welke insgelijks door zijn vriend Rigault
werden voortgezet on die gevonden worden
in d. uitgave v. zijn hoofdwerk, dat in 1620 to
Geneve gedrukt is. Bovendien heeft DE THOU
vele Latijnsche gedichten vervaardigd, onder
welke een grafschrift op zich zelf.
Uit zijn tweede huwelijk, met Gasparde de la
Chatre, had DE THOU verscheidene kinderen. d.
Jongste zijner drie zonen, die dezelfde voornamen als zijn vader droeg, was d. ambassadeur, dien d. koning v. Frankrijk in 1657 naar
d. Vereenigde Nederlanden zond om vergoeding to vragen voor twee schepen, die door
eon Nederl. eskader in d. Middell. zee waren
genomen. (Wagenaar, „Vaderl. historie" XII).
.Merkwaardig vooral wegens zijn rampspoedig uiteinde was Francois Auguste, d.
oudste zoon v. d. geschiedschrijver. Hij had
zich wegens zijn geleerdheid en zijn beminnelijk karakter veler achting en liefde verworven, doch werd betrokken in d. samenzwering v. Cinq-Mars. Hoewel onbekend met
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d. plannen tot vermoordlng v. Richelieu, schijnt
hij kennis to hebben gedragen v. d. geheime
onderhandelingen, door d. saamgezworenen
met 't Spaansche hof aangeknoopt. Hij werd
12 Sept. 1642 to Lyon onthoofd on ging d. dood
met gelatenheid to getnoet.
Thouet, een linker zijrivier v. d. Loire,
ontspringt op d. hoogten der Gatine in 't
Fransche departement Deux-Sevres en mondt
boven Saumur in d. hooldstroom uit. Nevenvloeden v. d. Thouet zijn links d. Thouaret
on d. Argent, rechts d. Dive.
Thourout, een stad in d. Belgische pros,.
West- Vlaanderen, met 10 000 inw., die zich
met wevertj en hoedenmakerij bezighouden.
Thouvenel (EDOUARD ANTOINE), een Fransch
staatsman, gob. 11 Nov. 1818 to Verdun, was
sedert 1846 zaakgelastigde en sedert 1849 gezant
to Weenen; hij leidde sedert 1 .851 d politieke
aangelegenheden in 't ministerie v. Buitenl.
Zaken, werd in 1855 gezant to Constantinopel
en in 18.59 senator, was v. 1860—'62 minister v.
Buitenl. Zaken en overl. 18 Oct. 1866 to Parijs.
Thracie (Grieksch Thrake, Latijn Thracia)
was bij d. Grieken d. naam iroor alle landen
t. N. v. Griekenland; later gaf men doze
benaming slechts a. d. landen t. NT. en 0. v.
Macedonia en ten tijde der Romeinen a.
't land, dat in 't N. door d. Balkan of Haemus,
in 't 0. door d. Pontus Euxinus of Zwarte
Zee en d. Thracischen Bosporus, in 't Z. door
d. Propontis, d. Hellespont, d. AegeIsche Zee
en in 't \V. door 't Rhodope-gebergte begrensd
wordt. Behalve d. vlakte tuss. d. Balkan en
't Rhodope-gebergte, die door d. Nestos on d.
Hebros (thans Maritza) doorstroomd wordt,
heeft Thracie ook in d. bergachtige gedeelten
vele vruchtbare streken. Reeds in d. Oudheid
werd er veel a. wijnbouw gedaan; toen was
't land een korenschuur voor Griekenland;
daarbij bevatte d. bodem veel metalen, vooral
goud. d. Bewoners, d. Thraciers, een IndoGermaansch yolk, waartoe ook d. Bithyniers
en Phrygiers in Klein-Azie gerekend worden,
waren dapper, schrander on krijgslustig en
kwamen in zeden en gewoonten met d. Germanen overeen. Vele Thracische stammen
werden in 515 v. Chr. door Darius onderworpen; na d. val der Perzen maakten d.
Grieken zich vooral v. d. kuststreken meester.
In 343 v. Chr. erfde Philips v. Macedonia
Thracie, dat later als een afzonderlijke provincie door Alexander d. Groote a. Lysimachus
geschonken werd. Na diens dood overstroomden Celtische volksstammen 't land on
heerschten doze or v. 280-220 v. Chr., waarop
zich weer verscheidene kleinere staten vormden. Na d. zegepraal v. Crassus werd 't noordelijk gedeelte een Romeinsche provincie;
't overige gedeelte werd ook v. Rome afhankelijk, maar stond overigens onder zijn eigen
koningen, totdat Thracie in 47 v. Chr. geheel
tot een Romeinsche provincie gemaakt word.
Thracische Bosporus, Zie Bosporus.
Thracische Chersonesus (Chersonesus
Thracica), ook schiereiland v. Gallipoli goheeten), is een schiereiland, gelegen tuss. d.
golf v. taros en d. Hellespont; 't heeft een
langgerekte gedaante on wordt doorsneden
door d. Tekir-Dagh. d. Voorn. stad is Gallipoli
(zie dat art).
Thrasybulus, een edel Athener. die zich
bij zijn vaderland, niet alleen als veldheer in d.
Peloponnesischen oorlog, maar bovenal door d.
verdrtjving v. d. zoogenoemde 30 tirannen, zeer
verdienstelijk maakte. Hij verliet met vele aanzienlijke burgers zijn ongelukkige vaderstad;
doch besloten hebbende haar to redden, ver-
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zamelde htj een klein leger; hij bood daarmee
dat v. d. dwingelanden 't hoofd en veroverde
zelfs d. gewichtige haven Piraeus. Hierdoor
bemoedigd, stonden leindeltjk d. burgers v.
Athene tegen hun goweldenaars op en dreven
zij hen (400 v. Chr.) uit d. stad. THRASYBULUS,
door d. Spartaanschen koning Pausanias ondersteund, herstelde nu in Athene d. oude yolksregeering en daarmee tevens d. rust; hij noodzaakte, ter verzekering der laatste, d. burgers
ertoe btj eede te beloven, dat zij alle ondergane onrecht zouden vergeten, om zoodoende
alle zaden v. tweedracht en haat te verstikken; anders zouden die onophoudelijk hebben
voortgeduurd, omdat elk burger door d. wet
gerechtigd was om d. zoodanigen to vervolgen, die d. dood zijner bloedverwanten in
d. laatste oneenigheden hadden veroorzaakt.
Naderhand ontstond er tweespalt op Rhodus.
d. Eene heltt der inwoners verklaarde zich
voor d. yolks-, d. andere voor d. adelregeering; d. laatsten verzochten d. Lacedaemoniers om onderstand, die hun Teleutius met
20 schepen zonden, ten gevolge waarvan d.
adelregeering werd vastgesteld. d. Atheners,
begrtjpende, dat 't bewind v. dit eiland hun
toekwam, zonden THRASYBULUS derwaarts,
die reeds verscheidene der voorn. steden voor
d. Atheners genomen had, toen htj door d.
inwoners v. d, stad Aspendos, die a.'t muiten
waren geslagen, verraderlijk word omgebracht
(390 v. Chr.). Zoodanig was 't uiteinde v. dien
beroemden Athener, die een schooneren dood
verdiend bad. Zijn vaderland was a. hem zijn
vrijheid verschuldigd en dit geeft hem, naast
zijn grootmoedig en onbaatzuchtig gedrag in
dezen hachelijken tijd, recht op een plaats
onder d. voorn. mannen v. dien tijd.
Thra.syllus, een Atheensch veldheer, die
in 411 v. Ch. d. Atheensche vloot bij Samos
mede aanvoerde; met Thrasybulus vereenigd,
trad hij met kracht op tegen d. listen en
intrigues der Atheensche oligarchic, die d.
wetgeving v. Solon had afgeschaft; in 't eind
v. Juli 411 overwon hij met Thrasybulus d.
strijdkrachten v. d. Peloponnesus op zee bij
Cynossema en hij nam een werkzaam aandeel
a. d. slag bij d. Arginusische eilanden in Sept.
406. Kort daarna werd hij in Athene met nog
andere legerhoofden 't offer v. een gerechtelijken moord.
Thuanus, Zie Thou.
Thucydides, d. grootste der Grieksche
geschiedschrtjvers, werd in 474 v. Chr. te
Athene geb. Van waders zijde was hij a. Miltiades verwant en v. moeders zijde een afstammeling der Thracische koningen. In d.
krijgsdienst geoefend, trok hij als soldaat op
onder d. Atheensche vaandels en oefende hij
zich middelerwtjl in d. wijsbegeerte en welsprekendheid. Bij 't uitbarsten v. d. Peloponnesischen oorlog werd hij gemachtigd om
krijgsmacht voor d. dienst des vaderlands to

werven en naderhand ontving htj d. last,
ter ontzetting v. d. stad Amphipolis (door d.
Spartaanschen veldheer Brasidas belegerd)
toe te snellen, doch hij kwam daar eerst
ongeveer 12 uur, nadat d. stad ingenomen
was, en werd, daar hij haar niet Wig genoeg
to hulp gekomen was, tot ballingschap veroordeeld. Daze duurde 20 jaar, gedurende welken
tijd htj, in d. Thracischen Chersonesus levende,
zijn uitmuntende „Geschiedenis v. d. Peloponnesischen oorlog" schreef en daarbij ge'en
moeite noch kosten spaarde, om echte en
nauwkeurige berichten omtrent d. geringste
omstandigheden in to winnen, die bij iederen
veldtocht plaats hadden on waarvan htj ge-

deeltelijk zelf ooggetuige geweest was. Intusschen loopt dit work, dat uit 8 boeken
bestaat, slechts tot 't 21e jaar v. dien oorlog,
terwijl men d. beschrijving der 6 overige jaren
a. Theopompus en Xenophon verschuldigd is.
bediende zich v. ztjn aangeboren
Attische uitspraak, als d. zuiverste en tevens
d. krachtigste en nadrukkel(jkste. Zijn 8411
is keurig en klemmend; zijn aanmerkingen
zijn juist en altijd wel geplaatst; nooit heeft
een Grieksch schrijver zijn onderwerp zoo
nauwkeurig en onpartijdig behandeld. Soms
is hij wel hier en daar eenigszins duister,
doch d. tekst v. zijn werk bevat ook vele
fouten, door onkundige afschrijvers aangebracht. d. Oudste uitgaaf v. 't werk v. THUCYDIDES is die v. Aldus (1502). Onder d. verschill. latere uitgaven is die v. C. A. Dukerus
(1731) d. volledigste en op daze volgt d. Tweebrugsche (1788, 6 din), met een Latijnsche
vertaling. Uitmuntend zijn ook d. uitgaven v.
J. B. Gail (met een Fransche vertaling, 1807,
10 din), v. Poppo (1821—'40, 11 din), v. Dondorf (1824), v. Kruger (1860, 2 dln) en v. Classen (1870—'77, 7 din). THUCYDIDES werd wel
n. Athene teruggeroepen, doch keerde weer
n. Thracie terug, waar hij in hoogen ouderdom
overl.
Thucydides, eon Atheensch staatsman,
d. zoon v. Melesias; na d. dood v. zijn bloedverwant Cimon (449 v. Chr.) nam hij d.leiding
der conservatieve partij to Athene op zich en
verwierf hij zich door zijn onbaatzuchtigheid
en zijn redenaarstalenten grooten aanhang.
Toen hij Pericles ten val trachtte to brengen,
werd hij wel door 't ostracisme verbannen,
maar ging hij toch na zijn terugkeer voort
met zich tegen dien grooten staatsman to
verzetten.

THUCYDIDES

Thudichurn

(FRIEDRICH WOLFGANG KARL),

een Duitsch rechtsgeleerde, geb. 18 Nov. 1831
te BUdingen (Hessen), was sedert 1858 privaatdocent in Gieszen en rinds 1862 professor in
't staatsrecht in Tubingen. Hij schreef o. a.
,.Das Verfassungsrecht des Norddeutschen
Bundes und des Deutschan Zollvereins"
(1868—'70), „Deutsches Kirchenrecht des 19
Jahrhunderts'! (1877) en ,Bismarcks parlementarische Kampfe und Siege"
'
(18S7).
Thugs of Thags (DE) zijn een godsdienstige sects iu Voor-India, welker aanhangers
zich 't vermoorden v. anderen en wel door
middel v. stroppen of listen ten doel stellen,

waarom men hen ook wel met d. naam
„wurgers" heeft aangeduid. d. Omzichtigheid,
waarmee zij to werk gaan, on d. omstandigheid, dat zij geen Europeanen aantasten, zijn
d. voorname redenen geweest, waarom men
hun bestaan, dat reeds tot d. grijze Oudheid
opklimt, eerst betrekkelijk zeer laat ontdekt
heeft. Zij hebben een geesteltjk opperhoofd,
dat evenals d. andere laden der sects eenig
bedrjjf uitoefent, ten einde alle verdenking v.
zich of to waren. In 1829 was 't zekere HurriSing, een rift koopman, die, als hem door ztjn
spionnen was meegedeeld, dat zich een goede
gelegenheid tot roof zou voordoen, d. waarde
v. 't geroofde bij voorbaat a.. d. tolbeambten
to Bombay aangaf en d. goederen dan als zijn
eigendom invoerde. d. Engelsche gouverneurgeneraal William Bentinck begon echter
weldra -krachtige maatregelen tegen dergelijke wanbedrtjven to nemen. In 1830 werden
243 moorden ontdekt on gestraft, in d. beide
volgende jaren 418, in 1835 waren reeds 1562
personen als Thugs veroordeeld en in 1838
had d. politic in 't geheel reeds 3266 schuldigen in handen gekregen, v. welke eenigen
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had volbracht, werd hij in 1793 Oostenrijksch
gehangen, anderen gevangen gehouden en
nog anderen door d. politie zel, in dienst
vice-kanselier. Van nu of leidde hij, sedert
genomen werden tot 't opsporen v. nieuwe
1794 als kanselier, d. Oostenrijksche politick
tot 1800, bezield met d. vurigen ijver 't revolumisdrijven. Zekere Feringhea beleed, dat hij
tionnaire Frankrijk to bestrijden en d. grenzen
niet minder dan 779 moorden had begaan en
dat 't getal voorzeker 1000 zou bedragen,
v. d. keizerstaat op kosten der naburen to
vergrooten. overl. 29 Mei 1818 te Weenen.
indien hij niet twaalf jaar in d. gevangenis
had doorgebracht.
Zie Vivenot „'Thugut, Elerfayt en Wurmser"
Langzamerhand is men door verschill. be(1869), „Thugut und sein System" (1870),
kentenissen tot d. overtuiging gekomen, dat
„Vertrauliche Briefe Thuguts" (1871) on
d. oorsprong der Thugs tot d. fabeltijd op„Quellen zur Geschichte der deutschen Kaiserpol itik (187:3—'74).
klimt. d. Godin Kali, in welke 't kwade
Thule (Ultima) is d. naam, waarmee vele
beginsel als 't ware verpersoonlukt is, schiep
d. Thugs om haar in d. strijd tegen 't goede
schrijvers der Oudheid een afgelegen eiland
beginsel bij te staan. Daaraan moeten d.
in '.t N. v. Europa aanduiden, zonder dat blijkt,
leden der secte, onder wie zoowel Hindoes
welly eiland meer bepaald daarmee bedoeld
als Mohammedanen worden opgenomen, hun
wordt. Dichters bedienden zich v. dozen naam
leven wijden. Als landbouwers en kooplieden
als voor een oord, waar sneeuw en ijs overleven zij te midden v. anderen, dock zij zijn
vloedig werden aangetrollen. Geschiedschrijonderling nauw verbonden en goed georganivers en aardrijkskundigen waren, wegens d.
seerd. Op d. laagsten trap staan d. spionnen,
onbekendheid v. 't verre Noorden, weinig
dan volgen d. doodgravers, vervolgens d. eigenbeter op d. hoogte omtrent d. ware ligging
lijke moordenaars of wurgers en eindelijk d.
v. dat veel genoemde Thule. Pytheas v. Maspriesters. Op allerlei wijzen weten d. spionnen
silia (zie dat art.) ondernam er een reis
zich in betrekking te stellen tot bun slachtheen. Plinius d. Oude (zie mede aldaar) zegt,
Wanneer een tocht door d. noodige
dat Thule 't 't meest ver wijderde eiland is
formaliteiten is voorbereid, worden d. ongein d. Germaansche zee: gedurende 't midden
lukkigen vergezeld door medereizigers of
v. d. zomer is er geen nacht en 's winters
onder een ander voorwendsel en op een geis er geen dag. Procopius plaatst Thule in
schikte plaats overvallen. Zoodra 't teeken
Noorwegen, 'twelk vele oude geografen voor
gegeven is, werpt iedere wurger zijn slachteen eiland hielden. Tacitus bedoelt wellicht
ofier onverwacht een strik om d. hals, waarna
d. Shetlandeilanden of d. Orcaden, als hij
't beroofd en begraven wordt. Vooraf wordt
bericht, dat d. Romeinsche vloot, die ten
't lijk opengesneden, opdat door 't zwellen
tijde v. Agricola 't N. v. Britannia omzeilde,
der leden geen barsten in d. grond zouden
ook Thule in gezicht kreeg, dat in d. duiskomen, en na d. begrafenis wordt d. plaats
ternis v. d. winter gehuld on met eeuwigdoor 't strooien v. zand of 't aanleggen v.
durende sneeuw bedekt was. Indien Plinius,
een vuur onkenbaar gemaakt. Dat er v. 't ge- ' gelijk velen meenen, 't oog op IJsland gehad
roofde een deel voor d. godin Kali en zelfs
heelt, dan moeten d. hem gegeven inlichtingen
voor weduwen en weezen wordt afgezonderd,
zeer onvolkomen zijn geweest, daar hij geenertoont, dat niet alleen roofzucht d. drijfveer
lei melding maakt v. d. vulkanen, die er
worden aangetroffen. Zie Redslob, „Thule. Die
der schuldigen is. Deze leggen dan ook weinig
berouw a. d. dag en beweren, dat d. Thugs
Phoniz. Handelswege nach dem Norden" (185:5),
sedert onheugelijke tijden hebben bestaan en
Ziegler, „Die Raise des Pytheas nach Thule"
gewerkt, zoodat zelfs d. overblijfselen v. 't
(1861), en Mallenhoff, „Deutsche Alterthumskunde" (1870, I).
beeldhouwwerk der Indiers d. Ellora en
Thumann (FRIEDRICH PAUL), een Duitsch
elders reeds sporen v. hun aanwezigheid
schilder, geb. 5 Oct. 1834 to Tschacksdorf,
opleveren.
d. Eigenaardige toestand v. Indio en d. ge
in d. Lausitz, sedert 1866 a. d. kunstacademie
to Weimar, v. 1872—'75 a. d. academie to
hechtheid der bevolking a. haar gewoonten
Dresden en sedert 1875 in Berlijn werkzaam.
hebben ertoe bijgedragen, 't bedrijf der Thugs
Meer nog is 14 bekend door zijn talrijkea. d. aandacht te onttrekken. Groote wegen
waren er weinig of niet. Smalle voetpaden
karakteristieke illustraties bij bekende dichtvverken, o. a. zijn illustratie v. Vosz' „Louise",
door bergachtige, boschrijke en soms moerassige streken boden een gunstige gelegenShakespeare's „Midsummer Night's Dream",
heid a. tot 't plegen v. moord. Daarbij was
Tennysons „Enoch Arden" en Chamissso's
d. inboorling op d. plaats, waar hij nacht„Frauenliebe und Leben". Op d. Wartburg
verblijf hield, niet gewoon veel omtrent
schilderde hij vele tooneelen uit Luthers leven.
't doel zijner verdere reis te openbaren en kon
Thiinime/ (MORITZ AUGUST VON), een Duitsch
hij dus licht uit d. weg geruimd worden, zonletterkundige, 27 Mei 1738 op 't slot Schonfeld
der dat er veel navraag was. In d. 12e eeuw
bij Leipzig geb. Aan d. hoogeschool dozer
werd er d. opmerkzaamheid der Mohammestad sloot hij vriendschap met Gellert, Rabener,
daansche treinen v. Delhi echter op gevestigd
Weisse, Kleist e. a. letterkundigen. Hij trad
en, ofschoon vele inlandsche vorsten er zich
in dienst v. d. erfgroothertog v. Saksen-Coburg
on werd, nadat daze d. regeering aanvaard
weinig over bekommerden, wordt sultan
had geheimraad on minister. In 1783 ontdeed
Akbar toch genoemd als een ernstig en
stelselmatig bestrijder der Thugs.
hij zich v. zijn staatsambten om alleen voor
Thugut (FRANZ MARIA, vrijheer v.), een
d. letteren en uitspanningsreizen to leven,
Oostenrijksch staatsman, geb. 8 Mrt 1739 to
hij overl. to Coburg 26 Oct. 1817. 't Eerste
werk, waardoor hij zich naam maakte, was
Linz. Sedert 1769 zaakgelastigde, sedert 1770
resident en sedert 1771 internuntius bij d.
een comisch heldendicht in proza, getiteld
Porte, toonde THUGUT voor 't eerst zijn diplo„Wilhelmine oder der vermalte Pedant",
matische talenten in 1772 bij d. onderhandedat door levendigheid v. voorstelling, rijkdom
lingen te Foksjani en werd hij daarvoor tot
v. luim on zuiverheid v. stijl veel bijval
vrijheer verheven. Nadat hij in 1775 in vollen
erlangde. Zijn hoofdwerk is „Raise in die
vredestrijd Turkije ertoe gebracht had v. d.
mittagigen Provinzen von Frankreich", eon
romantische verzameling v. opmerkingen,
Boekowina afstand to doen en nog verscheischilderingen on episoden. THEIMMELS gezamendene andere opdrachten met goed gevolg
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lijke werken ztjn bij herhaling uitgegeven. —
Zijn zoon August Wilhelm (geb. 1774, als
overste gesneuveld bij Mons 1814) schreef
eenige romans, waarvan „Ferdinand" (1803,
2 dln) d. voornaamste is. •
Thun (Latijnsch Novidunum), een stad in
't Zwitsersche kanton Bern, links a. d. Aar,
niet ver v. haar uitmonding in 't Thunermeer
gelegen. Zij is op een heuvel gebouwd, heeft
een prachtig vergezicht op d. grooten, vierhoekigen toren v. 't in d. 12e eeuw gebouwde
Zahringen-Kyburgerslot en telt 5000 inw. —
't Vischrijke Thunermeer, 18 KM. lang, 3 KM.
breed en 216 M. diep, heeft een oppervl. v.
48 KM:2 en wordt door d. Aar doorstroomd,
die 't met 't Brienzermeer verbindt. Van d.
plaatsjes a. 't Thunermeer zijn vooral 't badplaatsje Oberhofen op d. rechter- en 't bevallige Spiez op d. linkeroever te noemen. —
Zie Roth „Thun und seine U mgebungen"
(1873), benevens diens „Thun und die Thuner
See" (1878).
Thunberg (KAREL PETER), een Zweedsch
botanicus, 11 Nov. 1743 te JonkOping geb.
Hij was d. zoon v. een burger dier stad,
studeerde v. of 1761 te Upsala, onder leiding
v. d. grooten Linnaeus, wiens beminde leerling hij was. Tot doctor in d. geneeskunde
gepromoveerd, trad hij in dienst v. d. Nederl.
Oost-Indische compagnie. In 1772 werd hij
n. Kaap d. Goede Hoop gezonden; hij doorreisde drie jaar achtereen d. binnenlanden
v. Afrika, vertrok in 1775 n. Batavia en vergezelde in zijn hoedanigheid v. geneesheer
d. ambassade, welke naar d. keizer v. Japan
werd afgezonden. Uit Japan teruggekeerd,
bezocht hij in 1777 Ceilon en keerde hij in 1778
andermaal n. d. Kaap terug, waarna hij d.
rein n. zijn vaderland ondernam. In Zweden
aangekomen, schonk hij zijn rijke verzameling
v. natuurlijke zeldzaamheden a. d. hoogeschool te Upsala, waarbij hij terstond als
buitengewoon en later als gewoon hoogl. in
d. plantkunde werd aangesteld. Op ztjn wensch
schonk koning Gustaaf III d. ouden koningstuin a. d. hoogeschool om dien voor hortus
botanicus in te richten. Genoemde koning
liet er tevens een prachtig gebouw plaatsen
voor oranjerie en museum, dat 23 Mei 1807, d.
100en verjaardag v. zijn leermeester Linnaeus,
door THUNBERG plechtig werd ingewijd. Na
meer dan 50 jaar als hoogl. werkzaam geweest
te zijn, overl. THUNBERG op zijn landgoed Tunaberg bij Upsala. Hij was lid v. vele geleerde
genootschappen, ook v. 't • Koninkl. Nederl.
Instituut, maar alle aanbiedingen, om in
buitenlandschen dienst over te gaan, woes hij
v. d. hand. Men heeft verscheidene werken
v. hem, over d. Japansche en Afrikaansche
planten en Zweedsche, Kaapsche en Japansche dieren handelende, waarvan d. voornaamste nu: „Flora Japonica", „Flora Capensis", „Icones plantarum Japonicarum", „Museum naturalium academiae Upsaliensis" en
„Dissertationes academicae" (1799-1807, 3 dln),
voorts zijn reisteschrijving, in 't Hoogduitsch
uitgegeven door Groskurd (1792, 2 dln), en
eon aantal verhandelingen, grootendeels in
gedenkschriften der academiijn v. Stockholm, s. Petersburg en Upsala. d. Heer v.
Siebold, die your Nederl. rekening gereisd
heeft, beeft voor THUNBERG en zijn voorganger Kaempfer op 't eiland Decima een
gedenkteeken doen oprichten, terwfil ztjn
landgenooten een medaille met zijn beeltenis
hebben doen slaan.

Thiinen

(JOHANN HEINRICH VON), eon

Duitsch staathuishoudkundige, geb. 24 Juni
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1783 to Kanarienhausen in 't land v. Jever.
Op zijn landgoed Tallow (Mecklenburg), waar

hij zgu hervormingen op landhuishoudkundig gebied invoerde, overl. hij in 1850. Zijn
voorn. werk is „Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalokonomie" (1875). Zie Schumacher „Johann Heinrich von Thilnen" (1883) en Hermann „Das
Thithensche Gesetz'' (1876).

Thun und Hohenstein (LEOPOLD, graaf
v.), een Oostenrijksch staatsman, geb. 7 Apr.
1811 to Tetschen, was v. 1849—'50 minister v.
onderwijs en eeredienst, wijdde zich aanvankelt* met grooten ijver a. d. hervorming v.
openbaar onderwijs, maar kwam spoedig
onder d. invloed der Ultramontanen, en droeg
er 't zijne toe bij, dat in 1853 't concordaat
gesloten werd. In 1860 word hij lid v. d.
Rijksraad on in 1861 voor zijn geheele leven
tot lid v. 't Heerenhuis gekozen. Hier zoowel
als in d. Boheemschen landdag was graaf
THUN d. aanvoerder der uiterste rechterzijde
en d. vertegenwoordiger der feodale en clericale partij. Hij over1.17 Dec. 1888 te Weenen. —
Graaf FRANZ ANTON VON THUN UND HOHENSTEIN, d. oudste broader v. d. vorige, geb.
13 Juni 1809 to Tetschen, zocht in 1848 tevergeefs d. strijd tuss. d. staatkundige partijen
in Bohemen bij to leggen, word in 1850 als
raadgever op 't gebied v. kunstzaken bij 't
ministerie v. onderwijs to Weenen aangesteld,
nam in 1860 zijn ontslag uit d. staatsdienst
en keerde n. Praag terug, waar hij in 1862
tot conservator der historische bouwwerken
in Bohemen word aangesteld. Sedert 1867
was hij lid v. d. Boheemschen landdag en
hij overl. in 1870 to Praag.
Thur (Duria), een 122 KM. lange linkerztjrivier v. d. Rijn, ontspringt op d. Hohen
Santis in 't Zwitsersche kanton s. Gallen,
doorstroomt dan Toggenburg, betreedt 't kanton Thurgau, waaraan 't haar naam schonk, en
mondt bij Jlaach in 't kanton Zurich in d. Rijn
uit. d. Grootste zijrivieren zijn d. Necker en
d. Sitter ter rechter-, d. Murg ter linkerzijde.
Thurgau, een Zwitsersch kanton, ter
grootte v. 18 vk. mijlen, met 105 000 inw., d.
noordwestelijke grens v. Zwitserland yormende. In 't N.-0. wordt 't begrensd door d.
Bodensee, in 't N. door 't Untermeer, Baden
en Schaffhausen, in 't W. door Zilrich, in 't
Z. door s. Gallen. 't Kanton behoort tot d.

Zwitsersche hoogvlakte, is een ooft- en wijnrijk heuvelland on wordt door 't dal v. d.
Thur in twee deelen verdeeld. Tuss. daze
rivier on d. Bodensee heeft men een breede
hoogvlakte, d. Seerucken, ten Z. v. d. Thur d.
Hinter-Thurgau, tot 't dalgebied v. d. Murg
behoorende, met d. HOrnli (1135 M.) als

hoogste verheffing. d. Bodem levert hoofdzakelijk graan, maar toch nog niet toereikend voor d. behoeften der ingezetenen, voorts
ooft on wijn (vooral a. d. meeroevers, langs d.
Rijn en d. Thur); nog 1,6 v. d. bodem is met
bosch bedekt. d. Vee- on varkensteelt is er
v. groot belang; d. bewoners a. d. meeroevers
houden zich bezig met vischvangst en
scheepvaart. Hoofdindustrie is d. katoenspinnerij in 't Murg- on Thurdal, benevens d.
ververfj on drukkerij. Te Amriswij1 heeft men
een kousenfabrielr. Voorts heeft men er o. a.
papiermolens, spiritus- en lijmfabrieken. Belangrijk is d. ooftmarkt to Frauenfeld;

Romanshorn is als haven v. d. Bodensee zeer
belangrijk. d. Bevolking is grootendeels Protestantsch. d. Hoofdstad v. 't kanton is
Frauenfeld. — Thurgau, in d. Oudheid een
tot Kyburg behoorend graafschap, ging in
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1264 door erfrecht op Rudolf v. Habsburg
over. In 1460 ontrukten d. eedgenooten 't
land a. Oostenrijk en stelden deze er een landvoogd over aan. In 1798, na d. ondergang v.
't oude eedgenootschap, trad Thurgau als
gelijkberechtigd kanton op. — Zie Puppikoser,
„Geschichte des Thurgau's" (1884, 2 afl.).
Thurii, een Grieksche volkplanting in d.
landstreek Lucanie v. Zuid-Italie, a. d. golf v.
Taronte gesticht, ongeveer 444 v. Chr., niet
ver v. 't oude Sybaris, dat door d. Crotoniaten verwoest was. Dichtbij Thurii vloeide
d. beek Thurias. Later, als Eomeinsche
kolonie, verkreeg d. stad d. naam Cepiae.
Tegenwoordig heet zij Terra nuova. Zie
Muller, „De Thuriorum republica" (1838), en
Schiller, „De rebus Thuriorum" (1838).
Thuringen, een landstreek in 't midden
v. Duitschland, die oorspronkelijk al 't land
omvatte v. d. Harz in 't N. tot d. kani v. 't
Thilringerwoud in 't Z. en v. d. waterscheiding
tuss. d. beneden-Werra en d. beneden-Fulda
in 't W. tot d. Saale in 't 0. Er behooren dus
toe 't geheele hertogdom Saksen-Coburg-Gotha,
't groothertogdom Saksen-VV eimar (behalve
't zuidel. deel v. 't gebied om Eisenach on d.
kreits Neustadt), d. deelen v. 't hertogdom
Saksen-Meiningen, die t. N. v. 't Thuringerwoud zijn gelegen, enkele stukken v. 't hertogdom Saksen-Altenburg, d. vorstendommen
Schwarzburg. 't Pruisische regeeringsgebied
Erfurt (met uitzondering v. d. kreitsen Schleusingen en ZiegenrUck) en 't westelijke deel v.
't regeeringsdistrict Merseburg. In uitgebreider zin verstaat men thans onder d. naam
Thuringsche staten d. staten v. M idden-Duitsch land, nl. die, welke gelegen zijn tuss. d. Pruisische prov. Saksen in 't N., 't koninkrijk
Saksen in 't 0., Beieren in 't Z. en d. Pruisische prov. Hessen-Nassau in 't W., to zamen
een oppervl. beslaande v. 223 vk. mijlen met
1 300 000 inw. 't Eigenl. Thuringen of Thuringen in geographischen zin is een terrasland
tuss. d. Harz en 't ThUringerwoud, dat v.
eerstgenoemd gebergte gescheiden wordt door
't dal v. d. Helme, Goldene Aue genaamd. In
It N.-0. strekt 't zich uit tot a. 't ThUringsche
grensplateau, in 't Z.O.
- gaat 't onmerkbaar
in d. hoogvlakte v. 't Frankenwoud over. 't
Hoogste gedeelte is 't dorre, onvruchtbare
Eichsfeld in 't W., waarbij zich d. Dun (517
M. hoog) aansluit. In 't Z. W. verheft zich bij
4. Werra d. Hainich (473 M.) en bij Eisenach
strekken zich langs d Horsel d. Horselbergen
uit. Uit 't bergland tuss. Helme en Wipper
verheft zich d. Kyifhauser tot een hoogte v.
470 M. 't Binnenste gedeelte des lands wordt
gevormd door 't vruchtbare bekken v. d.
Unstrut; 't Z. en Z.O.
- wordt besproeid door
d. Saale en d. Ilm. Door d. dalpoort bij Eisenach tuss. d. Hainich en 't ThUringerwoud
komt d. oude handels- en legerweg uit d. Rijnen Mainstreken n. d. rijke streken langs d.
Midden-Elbe ThUringerland binnen.
Geschieolenis. Omstr. 't jaar 100 n. Chr. werd
't tegenwoordige Thuringen door d. Hermunduren bewoond, wier plaats echter in d. 5e
eeuw door d. Thilringers werd ingenomen,
wier gebied zich uitstrekte tot a. d. Donaubocht bij Regensburg. Hun buren waren in 't
N. d. Saksers, in 't W. d. Franken en in 't Z.
d. Alemannen. Zij begeleidden in 451 d. Hunnenkoning Attila op zijn tocht n. Gallie en
vormden hierop een groot rijk. Met behulp
v. koning Theoderik I v. Austrasie verdreef
Hermanfried zijn beide broeders Baderich en
Berthar, doch hij hield zijn belofte a. zijn bondgenooten niet, zoodat deze hem in 530 d. oorIx.
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log verklaarden en bij Burgscheidungen versloegen in 535 viel lierrnanfried door d. dolk
eens sluipmoordenaars. 't Land t. N. v. d. beneden-Unstrut werd a. d. Saksers gelaten, 't
zuidwestelijke deel, langs d. Main gelegen,
kwam a. Austrasie en werd dus Frankisch
gebied, zoodat v. toen af d. naam Thuringen
beperkt bleef tot 't land tuss. d. Harz en 't
ThUringerwoud, d. Saale en d. Werra. Rudolf,
die in 630 door Dagobert I v. Austrasie tot
hertog der ThUringers verheven werd , maakte
zijn land in 640 onafhankelijk. Britsche zendelingen, zooals Kiliaan en d. heilige Willbrord, predikten in d. 7e eeuw 't Christendom,
dat echter eerst in d. 8e eeuw door Bonifacius, die 't bisdom Erfurt stichtte, d. overwinning behaalde. Omstr. dezen tijd moest Thuringen d. vorst der Franken weder als opperleenbeer erkennen; PepUn d. Korte hief d. hertogelijke waardigheid op en stelde graven a.
in 't bestuur der afzonderlijke gouwen. Karel
d. Groote stichtte als een beschuttin7 tegen
d. naburige ruwe Sorben 't ThUringsche grensland d. Sorbische Mark (Limes sorabicus), die
later door markhertogen bestuurd werd. Toen
d. laatste onder hen in 908 in een strijd tegen
d. Magyaren was gevallen, maakte hertog
Otto v. Saksen zich v. d. heerschappij over
Thuringen meester, die na hem op zijn zoon
Hendrik I, dezelfde, die later koning v. Duitschland werd, overging. Onder diens zoon, Otto I,
ontstond gedeeltelijk uit 't gebied der voormalige Sorbische mark d. groote Oostmark,
die alle landen tuss. Elbe en Saale eenerzijds,
Oder en Bober anderzUds omvatte. Na d. dood
v. markgraaf Gero deelde Otto I Naar in 3
deelen, d. Noordmark, d. Oostmark in engeren
zin en d. Thuringsche mark of d. mark Meiszen. Met laatstgen. mark werd 't eigenl.
Thuringen tweemaal vereenigd; d. eerste
maal onder markgraaf Ekkehard I (987-1002);
d. tweede onder d. markgraven Wilhelm en
Otto (1046—'67), tot 't eindelijk een eigen vorstengeslacht verkreeg. Lodewijk met d. Baard
verwierf nl. deels door aankoop, deels door
schenking v. d. keizer, deels door aanhuwehiking groote bezittingen, waardoor zich zijn
geslacht boven d. andere ThUringsche gravengeslachten verhief; hij nam d. titel graaf
v. Thilringen aan en werd d. stamvader der
oude ThUringsche landgraven. Zijn zoon en
opvolger Lodewijk II, d. Salier , (1056-1123)
voerde strijd met d. aartshertog v. Mainz
(onder wiens gezag d. kerkelijke aangelegenheden v. ThUringen stonden) over d. heffing
der tienden, sloot zich aan bij d. tegenstanders v. keizer Hendrik IV en later v. Hendrik V, bouwde in 1067 d. Wartburg en
maakte dezen in 1076 tot zijn woonplaats.
Hij werd opgevolgd door zijn zoon Lodewijk III (1123—'401, die door zijn huwelijk
vele bezittingen in Hessen verwierf en in
1130 v. keizer Lotharius d. waardigheid v.
landgraaf v. Thuringen verkreeg; v. dien
tijd af voerde hij d. titel Lodewijk I. Lodewijk II, bijgen. d. IJzeren (1140—'72), door zijn
gemalin d. zwager v. Frederik Barbarossa,
begeleidde dezen op zijn tochten n. Italie;
ook Lodewijk III, d. Milde, sloot zich bij Barbarossa aan, streed met dezen tegen Hendrik
d. Leeuw en verkreeg daarom na d. val v.
dezen laatste 't paltsgraafschap Saksen. HU
nam deel a. d. kruistocht v. Frederik Barbarossa en over'. kinderloos op d. terugtocht.
Zijn brooder Herman I (1190-1216), d. beschermer der minnezangers, bracht zijn land
groot nadeel toe door zijn weifelende houding in d. strijd tuss. Welfen en Hohenstaufen.
26
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Hermans zoon, Lodewijk d. Heilige (1216—'27),
d. gemaal v. d. heilige Elizabeth en een trouw
aanhanger v. d. Hohenstaufen, dwong in 1219
d. aartsbisschop v. Mainz tot 't ophelfen v.
d. ban, waarmede deze hem en ztjn vader
getrotren had ; NI overl. op weg n. 't Heilige
Land te Otranto. Voor zijn zoontje v. 4 jaar,
Herman II (1227—'42), voerde diens oom Heinrich Raspe d. regeering; na Hermans dood
kwam Heinrich Raspe voor goed a.'t bestuur.
Met hem stierf in 1247 d. mannelijke stam v.

zijn geslacht uit, %gem aanleiding gaf tot d.
Thilringsche erfopvolgingsoorlog. Aanspraak
op d. regeering maakten markgraaf Hendrik
v. Meiszen uit 't huis Wettin, d. zoon v.
Heinrich Raspe's stiefzuster, Sophie, d. dochter v. Lodewijk d. Heilige en d. gemalin
v. hertog Hendrik v. Brabant, en Siegfried
v. Anhalt, d. zoon v. haar zuster Irmgard.
Hendrik v. Meiszen zegevierde in 1248 bij
Muhlhausen en 't verdrag v. Weiszenfels
besliste te zijnen gunste, maar Sophie hernieuwde d. strijd en werd door Hendrik nogmaals overwonnen bij Wettin (1263) en nu
kwam 't tot een verdrag, waarbij ThUringen a.
Hendrik en a. Sophie Hessen werd toegekend.
Hendrik stond in 1255 Thuringen en Saksen
a. zijn oudsten zoon, Albrecht d. Ontaarde, af.
Deze geraakte in oorlog met d. beide zoons
uit zijn eerste huwelijk, Frederik en Diezmann, omdat hij hun erfdeel verkleinen wilde
ten gunste v. d. zoon uit zijn tweede huwelijk, Apitz; hij verkocht Thuringen zelfs voor
d. prijs v. 12 000 zilveren marken a. Adolf v.
Nassau. Deze maakte zich v. 1291—'95 v.
Thuringen en Meiszen meester en na ztjn
dood, in 1298, maakte zijn opvolger Albrecht I
aanspraken op Thuringen, doch diens leger
werd in 1307 bij Lucka verslagen. d. Zoon v.
Albrecht d. Ontaarde, Frederik, werd nu heer
v. Thuringen en overl. in 1324. Zijn zoon Frederik d. Ernstige en zijn kleinzonen Frederik
d. Gestrenge (1349—'81), Balthazar (1349-1406)
en Willem d. Eenoogige (1319-1407) vergrootten d. Thuringsche bezittingen en verdeelden
in 1379 d. Wettinische landen, waardoor Thuringen a. Balthazar kwam. Daar diens zoon
kinderloos overl., kwam Thuringen in 1440 a.
d. beide kleinzoons v. Frederik d. Gestrenge,
keurvorst Frederik II d. Zachtmoedige v.
Saksen en an broader hertog Willem III.
Doze verdeelden in 1445 hun landen, maar
geraakten daarover met elk. in oorlog (Broederoorlog 1446—'51). d. Zonen v. Frederik d.
Zachtmoedige, Ernst en Albert, verdeelden
in Aug. 1485 d. Wettinische landen zoodanig,
dat Ernst bij zijn keurvorstendom behalve
andere bezittingen ook 't zuideltjk deel v.
Thtiringen verkreeg en Albert belial ve Meiszen
en nog eenige bezittingen 't noordelijk deel
v. Thuringen, nl. 't gebied langs d. Unstrut
met d. hoofdstad Langensalza. d. Geschiedenis
v. laatstgenoemd gedeelte valt samen met
die v. 't keurvorstendom Saksen, nadat in
1548 d. keurvorstelijke waardigheid v. d.
Ernestinische linie op d. Albertinische was
overgegaan; v. 1815 af behoort ztj tot die v.
't koninkrijk Pruisen; d. geschiedenis v. 't
overige deel v. Thiiringen maakt deel uit v.
die v. 't Ernestinische Saksen. Zie Wadhter
„ThUringische und Obersachsische Geschichte"
(1826—'30), Koch „Geschichte Thilringens"
(1886) en Rothe „Chronik von Thilringen"
(1888). ..
('t), een Duitsch-middengebergte, d. grens vormende tuss. d. Thilringer
en d. Frankische vlakte. 't Strekt zich ter
lengte v. omstr. 100 KM. en ter breedte v.

10-35 KM. in zuidoostelijke richting v. d.
Werra niet ver v. Eisenach (in 't N.- W.) tot
a. d. inzinking V. d. Wetzstein uit en eindigt
in 't Frankenwoud. Een ltjn v. Eisfeld n.
Amtgehren deelt 't Thiiringerwoud in een
noordwestelijk en een zuidoostelijk deel. 't
Eerste, een met een hoogen kam gekroonde
bergketen, heeft. schilderachtige, door steile
wanden ingesloten dalen en bevat d. hoogste
bergen, o. a. d. Grooten Beerberg (984 M.), d.
Schneekopf (978 M.), d. Inselsberg (915 M.), met
een prachtig vergezicht. d. Finsterberg (947 M.)
en d. Kickelhahn (861 M.), terwijl zich dichtbij
Eisenach d. Wartburg (393 M.) uitstrekt. 't

Zuidoostelijk deel daarentegen heeft meer
't karakter v. een hoogvlakte, waarop zich
d. Kieferle (877 M.), d. Wurzelberg (837 M.),
d. Wetzstein (821 M.) en d. Kurdorfer Kuppe

(805 M.) verheffen, en bezit lange, eenvormige,
door een nijvere bevolking bowoonde dalen.
Over d. lagen kam, die door talrijke goede
straten doorsneden wordt, voert over d. geheele lengte een zeer oude, begaanbare weg,
d. Rennstieg. De 't hoogst gelegen plaatsen zijn
Neustadt a. d. Rennstieg (925 M.), Igielshieb
(835 Steinheid (814 M..), Neuhaus a. d.
Rennstieg (812 M.) en Oberhof (810 M.). Pijnboomen bedekken voor 't grootste deel 't
Thilringerwoud, in 't N.-W. heeft men eenige
loofboomen, vooral roode beuken. Van d. nuttige mineralen noemen we ijzer-, mangaan-,
koper-, kobalt- en nikkelertsen, gips. porseleinaarde, leisteen, vloei- en zwaarspaath. d. LiefelUke, zachte vormen, d. uitgestrekte bosschen,
d. talake wegen, d. vele sloten en jachthuizen
en d. badplaatsen (o. a. Liebenstein, Friedrichroda, Salzungen, Elgersburg en Ilmenau)
maken 't Thilringerwoud tot een der 't meest
bezochte gebergten v. Duitschland.
Thurn (HEINRICH MATTHIAS, graaf v.), burggraaf v. Karlstein, gab. in 1580 in Bohemen,
een der dapperste voorvechters voor d. zaak
der Protestanten tegen d. Katholieke Habs
burgers. In Mei 1618 gaf hij to Praag teeken tot d. opstand; hij drong in 1619 a. 't hoofd
v. 't leger der Boheemsche stenden tot Weenen door, doch moest na d. nederlaag bij d.
Witten Berg n. Zevenburgen vluchten; later
sloot ht.j zich bij koning Gustaaf Adolf v.
Zweden aan; hij werd in Oct. 1633 bij Steinau a.
d. Oder door Wallenstein tot d. overgave ged'wongen en overl. 28 Jan. 1640. Zijn leven
beschreef Hallwich (1883).
Thurn und Taxis (Ital. della Torre e de

Tassis) is d. naam v. een Italiaansche famine,.
die sedert 1450 a. 't hoofd stond v. 't postwezen in Midden- on Zuid-Duitschland. d.
Eerste, geschiedkundig bekende heer DELLA

was ridder Martinus, die d. Roomschkoning Koenraad III begeleidde op zijn kruistocht en die in 1147 in gevangenschap onder
d. Saracenen overl. Sedert 1259 waren achtervolgens acht heeren della Torre vorsten vMilaan. d. Jongste zoon v. d. laatsten dezer,
Lamoral genaamd (een naam, die nog door
eIio der mannel(jke laden v. 't geslacht gevoerd
wordt), nam v. zekeren, hem in 't gebied v._
Bergamo toebehoorenden berg d. bljnaam
DEL TASSO (later DE TASSIS) aan. d. Achterkleinzoon v. dezen, Rutger d. eerste, richtte't eerst 't postwezen in Tyrol in. Alexander
Ferdinand (1744) was d. eerste algemeenerijks-erfpostmeester.
d. Bezittingen v. dit vorsteltjk huis hebbene3n oppervl. v. 34 1!% vk. mtjl, bevolkt met.
ongeveer 160000 inw. Zij ztjn: 't vorstendom_
Buchau, sedert 1805, in Wurtemberg en
Hohenzollern-Sigmaringen; 't vorstendorn
TORRE
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Krotossijn in Posen; 't graafs. FriedbergScheer (in 1785 voor f2 100 000 aangekocht) in
Wurtemberg; d. heerlijkheden Eglingen en
Dischingen, met nog vele andere v. minder
omvang in Wurtemberg; d. heerlijkheden
Donauslauf, WOhrd, Salzheirn e. a. in Beieren,
Meran en Schlanders in Tyrol, Chotieschau,
Chranstoritz, Richenburg en Koschemberg in
Bohemen, benevens aanzienlijke domeinen in
d. Belgische provincie Henegouwen. 't Tegen-woordige hoofd v. 't geslacht is vorst Albert,
geb. 8 Mei 1837.
Thursday, een eiland in d. Torresstraat,
dat tot d. Britsche kolonie Queensland behoort en 't middelpunt is der Karel- en tripangvisscherij; ook is 't een station voor d.
booten v. Singapore n. Brisbane.
Thusnelda, d. gemalin v. d. vorst der
Cheruskers ARMINIUS (zie dat art.).
Thyaden waren Atheensche vrouwen,
ingewijd in d. geheirnenissen v. Bacchus,
welke zich jaarlijks met die v. Delphi vereenigden, om gezamenlijk d. toppen v. d.
Parnassus te beklimmen en aldaar met gomeenschappelijke woede d. orgitn of feestplechtigheden v. deze godheid te vieren.
Thyatira, ook Akeisar, Akessar of Ak.Hissar ('t witte kasteel) genaamd, een vroeger
zeer aanzienlijke stad, waarvan in d. „Openbaringen v. Johannes" wordt gesproken, ligt
in A zie in Anatolie, a. d. rivier d. liermus,
welke erdoor loopt, 20 mijlen ten oosten v.
Pergamus.
Thyestes, d. zoon v. Pelops en Hippodamia. Zijn geschiedenis behoort tot d.gruwelijkste uit 't mythische tijdvak der Grieken.
Met zijn broeder Atreus moest hij 't land
zijner geboorte verlaten, toen zij Chrysippus,
hun stiefbroeder, hadden vernioerd. Zij vonden
een wijkplaats bii Eurysthpeg an a trc„ vc I g d,
aezen in d. regeering op. Bij a. gemalin v.
Zijn broeder gewon ondertusschen THYESTES
in bloedschande twee zonen, waarop Atreus
hem uit 't land verdreef. Uit wrack ontvoerde
THYESTES een zoon zijns breeders; hij voedde
dezen op als zijn eigen kind en tevens in d.
bittersten haat tegen zijn hem onbekenden
vader. Toen deze een jongeling geworden
was, zond THYESTES hem naar Atreus' hof om
dezen te vermoorden, doch 't voornemen des
jongelings werd ontdekt en hij zelf met d.
dood gestraft. Daarop deelde THYESTES a. zijn
broeder mede wat er geschied was. Desniettegenstaande verzoende Atreus zich odgenschijnlijk met hem en noodigde hij THYESTES
arglistig uit om a. zijn hof te komen. Op d.
eersten maaltijd zette hij hem 't vleesch zijner
beide zonen voor, die hij heimelijk had later'
vermoorden, en hij liet hem na d. maaltijd hun
afgehouwen hoofden vertoonen. THYESTES ontvluchtte 't noodlottige huis; doch, alsof er
nog geen gruwelen genoeg gepleegd waren,
verwekte hij later bij zijn eigen, hem toen
onbekende dochter Pelopia een zoon, Aegisthus genaamd, die Atreus doodde en zijn
vader op d. troon v. Mycenae bracht.
Thym. Van d. natuurl. fam. der lipbloemigen (Labiatae) komen in onze flora
twee planten voor, die met d. naam thym
bestempeld worden, nl. d. wilde thym of
quendel (Thymus Serpyllum) en d. getande
thym (Calamintha _A cinos), vroeger onder d.
naam Thymus Acinos bekend, daar zij toen
tot 't geslacht thym gerekend werd. Beide
soorten komen in d. duinen voor, d. wilde
thym vooral op heigrond. Zij zijn zeer aromatisch en komen in dit opzicht met d.
gewone thym (Thymus vulgaris) overeen,
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waarom 't kruid dikwijls ale bestanddeel v.
zoogenaarnde kruidenzakjes optreedt.
d. Wilde thym is overblijvend, bloeit v.
Juli tot Sept. met kleine paarsche bloemen
en komt meestal in zoden voor, die uit talrijke
liggende en wortelende, 1-3 dM. lange stengels bestaan, welke met zachte, naar onder
gerichte waren bezet zijn en talrijke kleine,
omgekeerd-eironde of lijnvormige bladeren
dragon. A an d. toppen dier stengels vindt men
d. tot ronde of ovale bundels opgehoopte bloemen, die zeer door d. bijen bezocht worden.
d. Getande thym is eenjarig, bloeit insgelijks
v. Juli tot Sept., doch vomit geen of minder
platte en dichte zoden. Zijn stengels, die 1-3
dM. hoog worden, zijn geheel kruidachtig en
wortelen evenmin als hun takken. d. Bladeren
zijn klein, elliptisch of ruitvormig, sterk
geaderd en a. hun bovenste helft oppervlakkig
gezaagd. d. Roode bloemen staan sneer verspreid, twee a. twee of drie a. drie in d. oksels
der tegenovergestelde bladeren.
Thymele, een deel v. 't tooneel bij d.
oude Grieken, een vierhoekige verhooging,
die eenigszins op een altaar geleek en zich
in 't midden v. 't orkest verhief. Men besteeg
Naar door middel v. trappen en d. aanvoerder
der koren nam er plaats op om d. bewegingen
der dansers te leiden.
Thymol is een aromatische zelfstandigheid, die tot samenstelling heeft
OH

kristalliseert en een aangenamen thymachtigen reuk heeft. 't Komt voor in aetherische
olie v. thymus serpyllum. monarda p»not,ta,
ehoids ajowan en andere planten naast
cymol en terpeen. 't Is in water bijna onoplosbaar en heeft een antiseptisch vermogen.
Thyrsus. Zoo noemt men d. staf, met
klimop en wijngaardranken omwonden en
bovenaan met een dennenprop versierd, dien
d. Bacchanten op d. feesten droegen, welke
ter eere v. Bacchus gevierd werden.
Tiara (d.) is een hoofddeksel in d. gedaante
v. een afgeknotten kegel, met een v. achter
afhangenden, langen sluier, zooals volgens
Herodotus alleen door d. koningen in Perzie
gedragen werd. Ook 't bekende hoofdsieraad
v. d. pans draagt dien naam, zijnde een hooge
routs, om welke 3 gouden kronen (met edele
steenen bezet) geplaatst zijn en die met
een kogel of ronden bol versierd is, waarop
een kruis staat en v. welks beide zijden
onder a. d. rand een band, insgelijk met edele
steenen bedekt, afhangt. In 't eerst droegen
d. pausen slechts een spits toeloopende bisschopsmuts; doch, toen d. Frankische koning
Clovis a. d. paus Symmachus een gouden
kroon schonk, vereenigde deze haar met d.
muts. Bonifacius VIII voegde er een tweede
bij, ten teeken zijner macht over geestelijke
en wereldlijke zaken, waarna eindeltjk Benedictus XII of volgens anderen Clemens V in
d. 14e eeuw er nog een derde aanhechtte, om
daardoor d. pauselijke macht in d. lijdende,
strijdende en zegepralende kerk in d. hemel,
op aarde en in 't vagevuur a. te duiden; doch
mogelijk beteekenden deze drie kronen ook
wel d. toenmaals bekende drie werelddeelen.
Bij d. wilding of kroning v. d. paus gebruikt
men deze woorden: „Accipe tiaram tribus
coronis ornatam et scias to esse Patrem,
Principem ac Regem Rectorem orbis in terra,
Vicarium Salvatoris nostri Jesu Christi".
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een Ital. schilder,
te Bologna in 1577 gob; hij ontving onderwijs
in d. kunst v. Lavinia Fontana, v. haar vader
en v. Cesi. HU vertoefde zeven jaren te Florence, waar hij d. manier v. Dom. Passignano
nabootste. Te Bologna teruggekeerd, vond hij
een beschermer in Ludovico Caracci, in wiens
geest hij vervolgens begon te schilderen. Met
groote gaven,.vindingskracht en meesterschap
over d. techniek toegerust, wist hij vooral
a. zijn tragische voorstellingen uit d. H. S.
een bijzonder karakter v. weemoed bij te
zetten. Dit bevorderde echter zijn populariteit
evenmin als zijn sombere, breede manier
v. schilderen. Zijn tijdgenooten noemden hem
t/ patetico. Hij opende een school te Bologna,
die tal v. bekwame leerlingen opleverde.
Zijn werken komen veelvuldig in kerken
en verzamelingen voor. Beroemd is zijn
„S. Domin,icus' , in d. kerk v. dien naam te
Bologna, die in hooge mate d. bewondering
v. L. Caracci wekte. Als deze kunstenaar zich
bij zijn latere werken steeds op zoo groote
zorgvuldigheid had toegelegd, zou zijn roein
dien v. alle andere schilders v. Bologna overtrotlen hebben. Behalve to Bologna vindt
men in d. kerken v. Pavia en Parma, in d.
galerij Pitti to Florence (eon „Adam en Eva"),
in d. s. Fredianokerk to Pisa, in d. musea to
Modena (thans v erspreid), in d. Breza to Milaan
(een „graflegging v. Christus" en een „onthoofding v. Johannes d. Dooper"), in 't Louvre
te Parijs, in d. musea to Dresden, Mtinchen,
s. Petersburg, Weenen en elders werken v.
dezen kunstenaar, die, hoog bejaard, in 1688
to Bologna overl. en naar wien onderscheidene
graveurs hebben gewerkt.
Tibaldi (PELLEGRINO), een Italiaansch schilder en architect, geb. in 1532 to Bologna, overl.
in 1591 to Milaan; hij vormde zich to Rome
naar Michelangelo, verbouwde in 1566 d. San
Giacomo Maggiore to Bologna tot een kapel
en versierde haar met prachtige fresco's. Ook
in d. beurs to Ancona schilderde hij fresco's,
in Milaan bouwde hij d. kerk San Fedele en
werd hij in 1570 eerste architect a. d. dom.
Door Philips II n. Madrid uitgenoodigd, versierde hij 't Escuriaal met fresco's, waarna
htj in 1595 n. Milaan terugkeerde. Een zijnor
beste stukken is 't huwelijk v. d. Heilige
Katharina in d. pinakotheek to Bologna.
Tibbo en Tibboe, Zie Tippo.
Tibboe of Teboe, een volksstam in 't oostelijke deel der Sahara, tuss. a. grooten karavaanweg v. Tripolis over Moerzoek en Wilma
n. Koeka in 't W. en d. Libysche woestijn in
't 0.; zij zijn verwant met d. Berbers en
misschien wel ontstaan uit een vermenging v.
Berbers en Negers, daar d. huidkleur en d. worm
v. 't gelaat 't midden houden tuss. die v. 't
Kaukasische en die v. 't Negerras. d. Tibboe,
„d. vogels der woestUn", gin fanatieke Mohammedaneni zij rijden uitstekend op 't kameel,
houden zich veel met veeteelt bezig, hier en
daar ook met landbouw, on drijven handel
deels op eigen rekening, deels door hun kameelen te verhuren of d. karavanen to begeleiden. Volgens d. taal worden ze in twee
groepen verdeeld, d. Teda of Toeboe in Tibesti
en Kaoear en d. Dasa of Koran in Borkoe,
Kanem en Wadai; hun maatschappU is in
drie klassen verdeeld, d. edelen (Manai), 't
yolk on d. smeden, die als 't ware d. paria's
onder hen ztjn. Zie Nachtigal „Die Tibbu"
(Zeitschrift der Gesellschaft der Erdkunde in
Berlin 1870), en Rohlfs „Quer durch Afrika"
(1874).
Tiber (Ital. Tevere, in d. Oudheid Tiberis),
(ALESSANDRO),

TIB.
een rivier in Itali6, die uit twee bronnen a.
d. Monte Coronaro haar oorsprong neemt. Zij
doorstroomt eerst in d. richting v. noord n.
zuid een lengtecial tot Perugia, breekt beneden deze plaats door een westel. keten der
Apennijnen, is vervolgens door steile bergmuren vergezeld on neemt rechts d. Nestore
en links d. Topino op. Nadat zij dit dwarsdal
verlaten heeit, neemt zij d. Paglia op, die
door d. Chiana versterkt wordt; vervolgens
volgt d. Tiber tot Soracte 't lengtedal der
Chiana on ontvangt ze links haar belangrijkste
zijrivier, d. Nora. 't Tiberdal verbreedt zich
nu aanzienlijk en bij Territa komt d. rivier,
hier geel gekleurd (vandaar reeds bij d.
Romeinen flavus Tiberis geheeten), in d. kustvlakte v. d. Campagna di Roma. Ongeveer
37 K n. v. haar mond verwijderd, in d. onmiddelltlke nabijheid v. Rome, vloeit haar nog
d. Teverone toe. Over een lengte v. 4500 M.
doorstroomt d. Tiber Rome, zij scheidt d. Vatikaansche stadswijk Borgo en Trastevere v.
d. eigenlijke stad on mondf na een 418 KM.
langen loop met twee armen in d. Tyrrheensche Zee uit. d. ZuideltIke arm, eertijds d.
voorn., is d. verzande Fiumara en bereikt
beneden Ostia d. zee; d. noordelijke, d.
cino, is bevaarbaar. 't Boschrijke, moerassige
eiland tuss. beide armen heet Isola sacra. d.
Tiber is slechts in haar benedenloop bevaarbaar; haar stroomgebied beslaat een oppervl.
v. circa 340 vk. mijlen. Zie Smith, The Tiber
and its tributaries" (1876).
Tiberghien (PIERRE JOSEPH JACQUES), een
Nederl. graveur en goudsmid, in 1755 to
Menin of Meenen, in Vlaanderen, geb. Als
leerjongen en workman bij onderscheidene zilversmeden vormde hij grootendeels zich zelf,
totdat hij to Kortrijk raad on onderwijs genoot
v. d. goudsmid Nolf, die er tevens directeur
der academie was. Van Kortrijk ging TIBERGRIER n. Antwerpen, waar hij in betrekking
kwam tot d. beroemden goudsmid Verbert en
tevens vltjtig d. lessen in schilder- on bouwkunst a. d. acadsnaie volgde. Na zes jaren
studeerens vestigde hij zich to Gent, waar hij
weldra zulk een eorvollen naarn verwierf, dat
onderscheidene wereldlijke en geestelijke
vorsten drUfwerken v. zijn hand verlangden.
Hij bracht daarbi,j •d. renaissance-stijl weer tot
eer on stelde zich d. ltaliaansche meesters
tot voorbeeld. Tot zijn voorn. werken behoort
een reeks medaillons in zilver, a. voorstellingen uit d. geschiedenis der stad Gent gewijd.
Ztjn vindingrijk talent word meerrnalen to help
geroepen bij 't ordonneeren v. feestelijke versieringen door 't gemeentebestuur v. Gent.
Onder zijn latere werken vermelden wij vooral
vier basreliafs, die in 1810 bij gelegenheid
v. 't huwelijk v. Napoleon ter versiering v. een
eerepoort dienden. Doze fraaie composities
werden later in prent gebracht. TIBERGHIEN
was een v. d. directeuren der oude academie
en directeur der afdeeling voor graveerkunst
in d. nieuw georganiseerde school voor
schoone kunsten. C. Normand graveerde zijn
portret naar een teekening v. L. De Bart, die
als leerling v. dozen kunstenaar daarmee een
blijk v. erkenteltjke vereering wilde geven.
TIBERGHIEN overl. 9 Dec. 1810.
• Tiberias, een vroeger aanzienlijke, doch
thans vervallen stad a. d. zuidelUken oever v.
d. Galileesche Zee, naar haar ook 't meer v.
Tiberias genoemd. Zij werd gesticht door
Herodes Agrippa, die haar, ter eere v. d.toenmaligen keizer Tiberius, haar naam gaf. Na
d. verwoesting v. Jeruzalem werd zij d. zetel
v. een vermaarde Joodsche school. In d. tijd
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der kruistochten was zij d. hoofdplaats v. een
door Tancred gesticht vorstendorn, doch 4 Juli
1187 leden er d. Christenen een groote nederlaag on Saladijn nam d. stad in, die sedert
geheel in verval geraakte en thans nau w el ljks
2000 inw. telt. Op Nieuwjaarsdag 1837 werd zij
geteisterd door een hevige aardbeving.
Tiberius Claudius Nero, d. opvolger
v. Augustus als keizer v. Rome, was d. oudste
zoon v. Livia Drusilla, uit haar eerste huwelijk
met T. Nero. Hij onderscheidde zich al spoedig
door zijn krijgskundige talenten, doch slaagde
er niet in zijn stiefvader Augustus gunstig
voor zich to stemnien. Net zijn jongeren
brooder Drusus streed hij tegen d. Rha etiOrs
en V indiliciers. Op aandringen zijner moeder,
die slechts d. verheffing v. haar zoon beoogde, scheidde hij zich v. zijn eerste gemalin,
Agrippina, een dochter v. Agrippa, ten elude
Julia, d. weduwe des laatsten, die een dochter v. Augustus was, to kunnen hu wen.
Na d. Pannoniers en Dalmatiers onderworpen
te hebben, volgde hij 8 jaar v. Chr. zijn
brooder Drusus a. d. Rijn op. Wegens d.
onmin, waarin TIBERIUS met zijn vrouw en
haar zonen leefde, wenschte Augustus hem
ver w Uderd to houden en droeg deze hem
't bevel op over een tocht tegen d. Parthen
in Arnienie. Aan die zending wist TIBERIUS
zich to onttrekken, maw- hij verwijderde zich
toch uit Rome en begaf zich als 't ware in
vrijwillige ballingschap n. Rhodus, waar hij
zich met d. beoefening der Grieksche letteren
bezig hield en een vertrouwelijken omgang
had met d. wijsgeer Thrasyllus.
Livia, haar doel voor oogen houdende, bewerkte d. val v. Julia en d. terugroeping v.
TIBERIUS. Zij bewoog zelfs d. keizer TIBERIUS
als zoon a. to nemen, nadat d. zonen v. Julia
waren uit d. weg geruimd. Augustus nam
echter zijn overgebleven kleinzoon Agrippa
Posthumus atQ ze ,:m teat
TIBERIUS op zijn beurt d. jongen Germanicus,
een zoon v. Drusus, zou aannemen. Vervolgens
werd TIBERIUS weer n. Germanie gezonden,
waar hij 5 jaar v. Chr. d. streek tuss. d. Rijn
en d. Wezer a. 't Romeinsche gezag onderwierp. Een opstand der Pannoniers en DalmatiCrs belemmerde hem in zijn verdere plannen en werd door hem en Germanicus slechts
met moeite onderdrukt. Intusschen had Livia
d. verbanning v. Agrippa Posthumus weten
te bewerken. TIBERIUS daarentegen, die na
d. nederlaag v. Varus d. grenzen des rijks had
beveiligd, kreeg deel in d. regeering en werd,
nadat Augustus in 't jaar 14 na Chr. gestorven
was, door d. senaat als keizer erkend. Hij bevestigde zich in 't bezit der nieuwe waardigheid door Agrippa Posthumus te laten ombren gen.
In 't begin zijner regeering verloor TIBERIUS
d. gematigdheid en rechtvaardigheid niet uit
't oog; doch, nadat d. krijgsroem v. Germanic us
zijn naijver had opgewekt, wierp hij 't masker
at en was zijn bestuur een aaneenschakeling
v. gruweldaden. Germanicus werd na eon
triomfeerenden intocbt te Rome met 't opperbevel in Klein-Azie belast, waar hij op heimelijke aansporing v. TIBERIUS door Calpurnius
Piso, d. stadhouder v. Syrie, werd vergiftigd.
Zoodra 't bericht to Rome was aangekomen,
openbaarden zich d. liefde des yolks voor
Germanicus en 't wezenlijk karakter v. TIBERIUS
even duidelijk. Weldra werd d. wet op d.
majesteitsschennis in ruimeren zin toepasselijk
verklaard op alien, die lets tegen d. persoon
des keizers bedreven hadden. Aank lagers
deden zich in grooten getale voor. Sejanus,
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een gunsteling v. d. keizer, kreeg een schier
onbeperkte macht en maakte 't keizerlijk
gezag tot een ware dwingelandtj. Als bevelbobber der Praetorianen breidde hij 't gezag,
a. die betrekking verbonden, ook voor zijn
opvo'gers uit. Ondanks zijn achterdochtig
karakter liet TIBERIUS bijna alles a. Sejanus
over en maakte hij zich inmiddels a. d. grofste
buitensporigheden schuldig. Om a. zijn neiging
tot wellust en dronkenschap des te ongestoorder bot te kunnen vieren, begaf hij
zich zelfs n. CampaniC en vervolgens naar 't
eiland Capreae of Capri bij Napels, waar hij
zeer afgezonderd leefde on alle toegangen
strong liet bewaken.
Sejanus bleef te Rome voortwoeden, totdat
hij in 't jaar 31 werd gedood. TIBERIUS liet
zelfs vele bloedverwanten en aanhangers v.
d. gewezen gunsteling ombrengen. Wreedheid
en bloeddorst kregen hoe langer hoe meer d.
overhand en 't getal aanzienlijke slachtoflers
werd dagelijks grooter. Eindelijk werd d. 78jarige keizer ziek, wat hem niet belette d:reis
n. Rome to ondernemen. Onderweg viol hij in
flauwte en begroette zijn gevolg reeds d. jongen
Cajus Caligula als keizer. TIBERIUS kwarn
echter weer hij en zijn opvolger scheen verloren, toen Macro, d. bevelhebber der Praetorianen, tusschenbeiden kwam en d. keizer door
middel v. een kussen of zwaar dek, dat hij op
hem wierp, deed stikken. Pit geschiedde in
't jaar 37 n. Chr., zoodat TIBERIUS omstr. 23 jaar
heeft geregeerd.
Tibesti, ook Toe, een landstreek in Afrika
in 't oostel. deel der Sahara, met 't Tarsogebergte, dat als hoogste punt d. 2500 M. hooge
Toesside bevat. Nachtigall, die Tibesti 't eerst
bereisde, gaf haar grootte op 200 vk. mijlen op
en schatte d. bevolking, die nog op een lagen
trap v. ontwikkeling staat, op 12 000 zielen.
Zij houdt zich vn.rnarnclijk ti6Zi5 tiitil, veeteelt en een weinig landbouw. Wild heeft
men er weinig of niet. — Zie Nachtigall, „Sahara and Soedan" (1879).
Tibet, ook Thibet en Tubet, bij d. inboorlingen Bod-yoel on bij d. Chineezen Si- of TVeiTsang geheeten, is een v. China afhankelijk
land, reikende v. 78° tot 104° 0.-L. v. Greenw.
en v. 27° tot 35° 30' N.-Br. 't Is gelegen tuss.
d. Himalaya in 't Z. en W., d. in't
N. en d. Chineesche prov. Kansoe en Setschoean
in 't 0. en vormt grootendeels een hoogvlakte
v. meer dan 4000 M. boven d. zee, die in 't Z.
door d. lengtedalen v. d. boven-Indus en d.
Sanpo v. 't H imalayagebied gescheiden wordt.
West-Tibet of 't hoogland Khor, waar zich in
't W. 't Karakorumgeb. verheft, is hoofdzakelijk met steppen bedekt en vormt een
met zoutmeren en zoutmoerassen bedekt gebied (o. a. d. Tso Kongkyoe), zonder afwatetering. Hier ligt in d. goudvelden Thok Dschalung, d. 't hoogst gelegen bewoonde plaats der
aarde (4977 M. boven d. zee). — Grootere moron
bevinden zich in 't 0., waaronder d. Tengri
Noor. — Oost-Tibet, t. 0. v. d. meridiaan over
Lhassa gelegen, vormt vele door bergketens
gescheiden hoogvlakten, is op vele plaatsen
onbewoond, overigens hoofdzakelijk door Nomadenstammen bevolkt on zendt n. 't 0. en
Z. belangrijke stroornen, o. a. d. Hoangho, d.
bronrivieren der Jangtsekiang, d. Mekong, d.
Saluen, d. Tsatschoe en d. Dibong. In 't N. ligt
d. afvoerlooze zoutmoeras Zaidam en a. d.
uiterste noordoostrand 't bekken v. 't Koekoe
Noor. — Tibet heeft korte, heete zomers
en lange. strenge winters, nauwelijks 25 m14.
neerslag en een armoedige plantenwereld, met
zeer weinig graanbouw. In d. steppen groeit
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d. fijnste rhabarber en huizen wilde paarden, schapen en buffels, voorts antilopen,
muskusdieren, wolven en vossen. Buttels,
paarden, runderen en schapen zijn huisdioren.
d. Bevolking bestaat hoofdzakelijk uit't Mongoolsche yolk der Tibetanen, die als godsdienst 't Boeddhisme belijden in d. vorm
v. 't Lamalsme, waarvan 't opperhoofd, d.
Dalai-Lama, te Lhassa zetelt. Groot is 't getal
priesters (lama's), die in 't coelibaat en grootendeels in kloosters leven. Behalve d. Tibetanen zijn er nog eigenl. Mongolen (Sokpa),
Turken (Hor), Kirgiezen en Chineezen. d. Regeering wordt in naam v. d. keizer v. China
door Tibetanen gevoerd, maar wordt door
Chineesche beambten en mandarijnen gecontroleerd. d. Hoofdstad v. 't land is Lhassa. —
Zie Przewalskij, „Reisen in Tibet" (1884), en
Feer, „Le Tibet" (1886).
Tibetaansche taal- en letterkunde.

d. Taal v. Tibet behoort tot d. zoogenaamde
eenlettergrepige talen v. Achter-Azie en is
onder daze d. oudste, zooals nog blijkt uit d.
vele medeklinkers, die wel geschreven, maar
niet meer uitgesproken worden (14v. bsgrags,
dat uitgesproken wordt als dag). 't Alphabet
is gevormd naar 't Sanskrietalphabet. Een
spraakkunst en een woordenboek der Tibetaansche taal werden uitgegeven door SchrOter en Schmidt en door Jaschke („Grammar",
Kyelang 1865, „WOrterbuch", Guadau 1871). d.
Tibetaansche letterkunde is zeer rijk; zij bevat
voornamelijk Boeddhistische werken, oorspronkelijk in 't Sanskriet geschreven, die
sedert d. 7de eeuw n. Chr. in 't Tibetaansch
vertaald zijn en nu vervat zijn in 2 reusachtige
werken, d. „Bkah-hgjur", d. i. vertaling der
geboden (v. Boeddha), en d. „Bstan-hgjur",
d. i. vertaling der leerschriften. d. Profane
litteratuur, die tot nu toe minder bekend
was, bevat geschiedkundige werken, fabelen,
sprookjes, volksliederen enz. d. Grootste verzameling v. Tibetaansche geschriften bezit
s. Petersburg.
Tibullus (Ammus), een Romeinsch elegieendichter uit d. tijd v. Augustus. Hij was gesproten uit een verarmd ridderlijk geslacht
v. Pedum, waar hij op 't voorvaderlijke landgoed tuss. Tibur on Praeneste d. gelukkigste
dagen v. zijn kort leven in kalme rust en
stil genoegen sleet. Alleen om ztjn vriend en
beschermer Messala Corvinus n. Aquitanie
(31 v. Chr.) en 't Oosten (in 30) te volgen,
verliet hij Italie, waar hij zoo vele vrienden
bezat. Doch hij keerde niet n. zijn landgoed
terug, want, to Corcyra ziek geworden, over!.
htj daar in d. bloei zijner jaren. Wij bezitten
v. dozen dichter in vier boeken een verzameling v. elegieen, die in vloeiende taal 't schoon
der vrtje natuur, 't heil v. d. vrede, 't wel en
wee der liefde bezingen on door eenvoudigheid en gevoel boven die v. Catullus, Propertius on Ovidius uitmunten.
Tibur, Zie Tivoli.
Tichatsjek (JOSEPH ALOYS), een beroemd
tenorzanger, gab. 11 Juli 1807 to Oberweekelsdorf, in Bohemen, sedert 1833 lid v. d. hofopera to Weenen, sedert 1835 a. d. schouwburg to Gratz verbonden on v. 1838—'70 a. d.
Dresdener hofschouwburg. Hij bezat een
voile, prachtige stem en schitterde vooral
in d. Wagnerrollen Rienzi, Tannhauser en
Lohengrin.
Tichborne-Case is d. naam v. een geruchtmakend proces, dat in Engeland gevoerd
ward om d. goederen der familie TICHBORNE.
Eon lid v. die familie, Roger Tichborne, verdween spoorloos omstr. 1854—'55. Na her-
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haalde oproeping zijner moeder meldde zich
in 1866 iemand aan, die voorwendde d. vermiste Roger to zijn on die ook door d. moeder v. Roger voor haar zoon erk end ward.
d. Andere laden der familie weigerden echter
hem to erkennen on hem 't vermogen uit to
keeren on dientengevolge kwam 't tot een
proces, dat groot opzien verwekte, zoowel
door d. belangwekkende aanleiding ertoe
als door d. eigenaardige moeielijkheden en d.
groote omslachtigheid v. d. Engelsche rechtspleging. d. Voorgewende Roger Tichborne
verloor zijn proces en ward in 1874 tot 14
jaar dwangarbeid veroordeeld. In werkelijkheid moat hij een slagersknecht uit Londen
geweest zijn, Arthur Orton genaamd; dit is
echter nooit bewezen.
Tichwins.ky-kanaal is d. naam v. d.
gedeeltelijk kunstmatigen waterweg, die d.
Wolga met d. Newa en zoo d. Kaspische Zee
met d. Oostzee verbindt. Bij daze verbinding
heeft men gebruik gemaakt v. d. zeer gunstig
gelegen rivieren en meren, tuss. genoemde
rivieren gelegen, zoodat d. geheele waterweg
tuss. Wolga en Newa, die 903 KM. lang is,
toch slechts 16 kanalen telt. 't Tichwinskykanaal loopt door d. gouvernementen s. Petersburg, Nowgorod on Jarislaw en kan slechts
door kleine booten bevaren worden. d. Aanleg ward reeds door Peter d. Grooten beraamd,
maar eerst in 1811 ward 't kanaal voor 't
verkeer opengesteld.
Ticino, Zie Tessino.
Ticknor (GEORGE), een Amerikaansch letterkundige, gab. 1 Aug. 1791 to Boston, v.
1820—'35 hoogleeraar to Cambridge, over!.
26 Jan. 1871 to Boston. Zijn voorn. werk is d.
„History of Spanish literature" (4e dr., 1871).
Over hem schreef Hillard (2 din, 1876).
Tideman (JOANNES), een Nederl. godgeleerde, 12 Oct. 1807 to Amsterdam gab. on
8 Oct. 1891 to Hilversum over!. Hij promoveerde in d. letteren on godgeleerdheid en was
v. 1830—'50 predikant btj d. Remonstrantsche
gemeente to Rotterdam en later hoogl. a. 't
seminarium der Remonstr. Broederschap to
Amsterdam, uit welke betrekking hij in 1872
eervol ontslagen ward. Zijn laatste levensjaren sleet hij to Hilversum. Veel heeft hij
door zijn studie bijgedragen tot vermeerdering v. onze kennis der Remonstrantsche kerk
en haar geschiedenis. Zoow el d. Remonstrantsche beweging zelf als haar woordvoerders,
haar professoren on haar predikanten, waren
bij herhaling voorwerpen v. studie on onderzoek voor hem. Een aantal kerkhistorische
geschriften zagen dienvolgens v. zijn hand.
't licht; wij noemen slechts zijn „Remonstrantsche broederschap. Biographische naamlijst v.
hare professoren, predikanten on proponenten"
(1847), „d. Remonstrantie en 't Remonstrantisme" (1851) on „d. Stichting der Remonstrantsche Broederschap" (ztjn hoofdwerk ; 2 din,
1871—'72). Verder schreef hij verschill. zuiver
theologische werken on ook „Het Seminarium
der Remonstranten to Amsterdam. Afscheid
bij d. overgang n. Leiden in Dec. 1872" (1873)
en „d. Komst v. het Godsrijk. Laatste Evangelieprediking" (1874). — Zijn zoon BRUNO
TIDEMAN Jz., gab. 6 Jan. 1837 to Rotterdam,
was sedert 1862 predikant der Remonstr. gemeente to Hoorn en sedert 1878 to Haarlem.
Tidemand (ADOLF), een beroemd Noorweegsch genreschilder, gab. 14 Aug. 1814 to
Mandal, over!. 2-5 Aug. 1876 to Christiania.
Hij bezocht v. 1832—'37 d. academie to Kopenhagen en was tot 1841 to Dusseldorf d. leerling
v. Schadow on Hildebrandt. Nadat hij eerst
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eenige historiestukken geschilderd had, legde
hij zich weldra voornamelijk op 't weergeven
v. 't Noorweegsche volksleven toe. Nadat 't
stuk „Godsdienst der Haugianen" (1848, in d.
galerij to Dilsseldorf en in d. nationale galerij
to Christiania) zijn roam als 't ware gevestigd
had, volgden weldra zijn voorn. stukken, „d.
Bruiloft in d. Handangerfjord", „Ltjkplechtigheid in d. Sognefjord" (1852), „d: Gewonde
berenjager" (1856). „d. Terugkeer v. een berenjacht" (1859, in d. Belvedere to Weenen), „d.
Bruidskroon der grootmoeder" (1865, in d.
kunsthalle to Karlsruhe) en d. cyclus v. 18
schilderingen uit 't Noorweegsche boerenleven
(in d. Oscarshalle to Christiania). Zie Dietrichson „Adolf Tidemand, haus Liv og hans Vaerker" (1878).
Tidore, een eiland in d. Nederl. OostIndischen Archipel, behoorende tot d. groep
der Molukken. 't Alaakt staatkendig een deel
uit v. d. residentie Tomato, ligt op 0° 40' N.-Br.
en 127° 25' 0.-L. v. Greenw., t. W. v. Djilolo
en t. Z. v. Ternate on is 5 a 6 uur in omtrek.
't Bestaat bijna geheel uit een reeks bebouwde heuvels; d. piek v. Tidore verheft
zich a. d. zuidkant on wordt voor een vulkaan
gehouden, ofschoon geen uitbarstingen v. d.
berg bekend zijn on hij zelfs geen rookwolken opzendt. Voortbrengselen v. 't plantenrijk
zijn koffie, katoen, muskaatnoten, tabak on
vruchten; d. bodem is goed besproeid. d. Bevolking belijdt d. Mohammedaanschen godsdienst en wordt bestuurd door een sultan,
die onder Nederl. souvereiniteit staat; zijn
gezag strekt zich behalve over Tidore en d.
naburige eilanden ook uit over een gedeelte
v. Halmaheira, d. W aigeoe-Misool-Archipel,
't noordwestolijk deel v. Nieuw-Guinea en
eenige eilanden in d. Geelvinkbaai on bij d.
kust v. Nieuw-Guinea. Hij houdt zijn verblijf
in d. hoofdstad Tidore, op d. oostkust v. 't
c land gt516g6n, u. stad heel% eee g voile haven
en een groote moskee. Tidore behoorde v.
1521 beurtelings a. d. Spanjaarden en Portugeezen; in 1605 verschenen er d. N ederlanders,
die 't eiland veroverden en v. 1654 of voor
goed behielden.
Tieck (Lmowte), een invloedrijk Duitsch
letterkundige, gab. to Berlijn 31 Mei 1773 on
aldaar na langdurig lichaamslijden overl.
28 Air. 1853. Na zich to Halle on to GOttingen op d. geschied- on letterkunde to hebben
toegelegd, trad hij met versehill. stukken op
ter bestrijding v. d. destijds in Duitschland
heerschenden geest in letterkunde en godsdienst, ter aanbeveling v. 't romantische in
tegenstelling met 't classieke en ter verheffing
v. 't mystieke, dat vooral ten gevolge der
wijsgeerige denkbeelden v. Schelling ingang
had gevonden. Ter verspreiding zijner richting bediende hij zich v. verschill. vormen:
gedichten, satiren, verhalen, romans enz.,
zoowel afzonderlijk uitgegeven als in almanakken of „Taschenbucher", toen zoo gewild,
opgenomen. Ook maakte hij zich zeer verdienstelijk ten aanzien v. Shakespeare, over
wien hij uitgaf „Shakspeare's Vorschule"
(1823—'29, 2 din), terwijl hij ook d. door Schlegel begonnen vertaling v. dezen Engelschen
dichter voortzette on voltooide (1825 en volg.,
9 din). Zijn „Gedichte" heeft hij zelf uitgegeven (1821, 3 din), zijn „Sammtliche Werke"
verschenen nog vroeger (1799, 12 din).
Tieck (CHRISTIAN FRIEDRICH), een Duitsch
beeldhouwer on hoogleeraar a. d. academie
to Berlijn, waar hij 14 Aug. 1776 gab. ward.
Als knaap aanleg verradend, ontving hij v.
d. beeldhouwer Bettkober 't eerste onderwijs

TIE.

in 't technische der kunst, maar hij vulde dat
vooral door eigen studie aan. Tegen 't eind
v. zijn leertijd verwierf hij d. academische
medaille voor een kopie v. d. Gladiator v.
Borghese en hij betrok vervolgens dezelfde
woning met zijn, v. d. academie gekomen
broader, d. bovengenoemden dichter Ludwig
Tieck. Kort daarna ward hij bekroond in een
wedstrijd, door d. koning uitgeschreven voor
een voorstelling v. d. „Vrede", waartoe hij
een allegorische groep modelleerde. Hij had
daarbij d. raad ingewonnen v. Schadow, in
wiens atelier hij zich nu vender oefende, totdat hem, door bemiddeling v. dezen en v.
von Humboldt, een reisgeld wend toegelegd on
hij zich n. Leipzig, Dresden, Weenen on Parijs
begat. In laatstgenoemde stad begaf hij zich
in d. destijds beroemde school v. David. Verschill. busten en tal v. teekeningen on studien warden door hem in dien tijd vervaardigd en in 1800 gelukte 't hem met d. groep
„Priamus, die Achilles om 't lijk v. Hector
smeekt" d. tweeden grooten prijs der beeldhouwkunst to verwerven. In 1801 verliet hij
Parijs; hij vertoefde eenigen tijd to Weimar,
waar hij Goethe's busts modelleerde, vervaardigde voorts een aantal busten to Berlijn en
keerde in 1802 n. Weenen terug, om er 't groothertogelijke paleis met beelden to versieren.
Een aantal mythologische beelden, groepen
on bas-reliefs warden tot dat einde door TlECK
vervaardigd. Na een kort verblijf to Berlijn
begaf hij zich in 1805 n. Rome, waar hij eindelijk
zijn wensch vervuld zag, d. zoo hoog vereerde
antieken to aanschouwen. Hij maakte er
vervolgens een busts v. Alex. von Humboldt,
een monument voor Necker (d. vader v. Mevr.
De Stael), d. kolossale marmeren busts v.
Goethe voor 't Walhalla in Beieren on ander°
werken.
In 1809 begaf TIECK zich op uitnoodiging v.
rnevr. Do ,taei n. Zwitserland; daar vervaardigde hij haar busts, die v. W. von Schlegel,
onderscheidene andere on een menigte teekeningen. In 1812 to Rome teruggekeerd, volvoerde hij d. taak, hem door koning Lodewijk
v. Beieren opgedragen, en maakte hij een aantal busten v. historische personen in marmer
voor 't Walhalla. Daarmee bezig tot 1819, begaf
hij zich vervolgens n. Berlijn, waar hij reeds
spoedig tot professor a. d. academie en directeur
der galerij v. beeldhouwwerken benoernd ward.
Onder d. kunstwerken, welken hij na dien tijd
't aanzijn gaf en die zich door strengen eenvoud
onderscheiden, worden vooral geroemd: d.15
half-levensgroote beelden voor 't werksalon
der toenmalige kroonprinses; 't relief in d.
voorgevel v. d. schouw burg; 't beeld v. Iffland ;
't relief in d. vestibule der concertzaal; 't bronzen standbeeld voor koning Friedrich Wilhelm II to Rupin en een menigte andere, die
d. verschill. openbare gebouwen to Berlijn
opluisteren. Zij dagteekenen grootendeels uit
d. jaren 1830 tot 1845. Zijn laatste werk, 't
standbeeld v. Schiller voor d. vestibule v. 't
museum, was onvoltooid, toen TIECK 14 Mei
1851 to Berlijn overl.
Tiedemann (DIETRICH), 3 Apr. 1748 to
Bremervorde gab., was eerst professor in d.
oude talen a. 't collegium Carolinurn to Kassel
on ward in 1786 hoogl. in d. Grieksche taal a. d.
universiteit to Marburg, waar hij 21 Sept. 1803
overl. Hij heeft zich voornamelijk in d. toegepaste wijsbegeerte en haar geschiedenis verdienstelijk gemaakt, doch was in 't gebied
der afgetrokken bespiegeling minder gelukkig.
Zijn voorn. philosophische geschriften zijn:

„Griechenlands erste Philosophen, oder Leben.
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und Systeme des Orpheus, Pherecydes, Thales
und Pythagoras" (1780), „Dialogorum Platonis
argumenta et exposita illustrata" (1786), „Geist
der speculativen Philosophie" (1791—'97, 6 dln),
„Theatet oder fiber das menschliche Wissen,
eine Beitrag zur Vernuftkritik", tegen d. leer
v. Kant gericht (1794), „Ueber die betrachtlichen
Vortheile, welche alle Nationen des jetzigen
Zeitalters aus der Kenntniss und historischen
Untersuchung des Zustandes der Wissenschaften bei den Alten ziehen konnen" (1798),
een bekroond prtjsschrift, en „Idealistische
Briefe" (1798), die evenals zijn „Theatet" tegenspraak en twistgeschrtjf uitlokten. Ook begon
TIEDEMANN met Volborth een „Neue philosophische Bibliothek", waarvan slechts 8 stukken of 4 deelen uitkwamen (1776—'78). Voorts
gaf hij in verschill. ttjdschriften een menigte
kleine verhandelingen over Pythagoras, Empedocles, Zeno, Plato en anderen en over bijzondere wijsgeerige onderwerpen, als d. zielsverhuizing, 't gevoel, d. verrukking, d. gelukzaligheid en d. metaphysica.
Tiedemann (FRIEDRICH), zoon v. bovengenoemde, werd 23 Aug. 1781 te Kassel geb.,
legde zich op d. geneeskunde toe, bestudeerde
v. zijn 17e tot zijn 21e jaar te Marburg vooral
anatomie en physiologie en volgde daarna d.
lessen v. d. beroemden Bamberg en Kaspar Von
Siebold te WUrzburg, in welke laatste plaats
hij als privaat-docent optrad. Bij een tweede
verblijf te WUrzburg hadden Schelling's voorlezingen over natuurphilosophie een beslissenden invloed op d. richting v. zijn geest.
Kort daarna ondernam hij een reis n. Parijs,
waar hij met d. eerste natuuronderzoekers. als
Cuvier, Hauy en Geoffroy s. Hilaire, dageltjkschen omgang had. In 1806 werd hij tot hoogl.
in d. zooiogie en anatomie a. d. universiteit
te Landshut aangesteld, waar hij een buitengewone werkzaamheid ontwikkelde. Zijn
„Zoologie" (3 dln, 1808—'10), zijn „Anatomic)
des Fischherzens" (1809) en zijn onderzoekingen over 't samenstel der straaldieren (welke
laatste door 't Fransche Instituut met een
prijs v. 3000 frs. bekroond werden) schonken
hem een Europeeschen roem, die nog vermeerde, toen hij in 1813 d. „Anatomic) der
kopflozen Misgeburten" en in 1816 zijn ,Anatomie und Bildungsgeschichte des Gehirns im
Foetus des Menschen, nebst einer vergleichenden Darstellung des Hirnbaues in den Thieren"
(4 dln) uitgaf. In laatstgenoemd jaar werd
TIEDEMANN tot hoogl. in d. zoOlogie, anatomie
en physiologie a. d. universiteit v. Heidelberg aangesteld, waar hij voortdurend een
groot aantal hoorders uit Duitschland en
vele aangrenzende landen had. Onder zijn
later uitgegeven werken, die alle getuigen
v. groote zelfstandigheid en nauwkeurigheid,
moeten vooral genoemd worden zijn „Allge.
meine Physiologie" (1830), „Tabulae nervorum
uteri" (1822), „Tabulae arteriarum corporis
humani" (1822) en „Das Hirn des Negers, verglichen mit dem des Europaers" (1836). Met
a Reinhold en L. C. Treviranus gaf htj een
„Zeitschrift fUr Physiologie" uit. — In 1850
nam TIEDEMANN Zijn ontslag en sedert woonde
hij to Frankfort a. d. Main on later to Munchen,
waar hij zich voortdurend met zijn geliefkoosde studien bezig hield. Hg overl. in
laatstgenoemde stad 22 Jan. 1861.
Tiedge (CHRISTOPH AUGUST), een Duitsch
dichter, 14 Dec. 1752 to Gardelegen, in 't hertogdom Maagdenburg, waar zijn vader rector
was, gob.HU studeerde to Hale in d. rechtsgeleerdheid, werd eerst secretaris v. een landraadscollege to Maagdenburg on daarna in
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1781 huisonderwijzer, waarbij hij Aid en gelegenheid vond om zich op d. door hem geliefkoosde poezie toe te leggen. In 1788 noodigde
hem Gleim n. Halbertstadt; vervolgens word
htj secretaris btj d. domheer von Stedern en
later huis- en reisgenoot v. zijn vriendin,
mevrouw von der Recke. In daze betrekking
kon hij a. zijn zucht tot reizen voldoen en
bezocht htj achtereenvolgens Duitschland,
Zwitseriand en Italie. Zijn voorn. work is d.
„Uriania" in 6 zangen (1801), door hem „ein
lyrisch-didaktisches Gedicht" genoemd. 't Doel
v. dit stuk is, d. twijfelingen tegen Gods
bestaan, d. voorzienigheid en d. onsterfelijkheld der ziel weg to nemen en aldus 't altaar
v. Urania of d. hernelsche Muze op to richten. Bovendien heeft TIEDGE nog „Elegien
en Mengeldichten" geschreven (1803, 2 dln),
alsmede 't leerdicht d. „Vrouwenspiegel"
(1807) en d. verzameling liederen „Alexis
und Ida" (1812); voorts verscheidene liederen
op d. val v. Napoleon („Ruthenia Borussia"
1814). d. Beroemde dichter overl. 8 Mrt 1841.
TIEDGE'S verzen zijn zacht, liefeiijk en beschaafd, doch klimmen zelden tot 't stoute
en verhevene op. Ook in d. taal beminde hij
bij voorkeur 't zachte. Door zijn vriend
Eberhard werden al .zijn werken gezamenlijk
uitgegeven (8 dln, 1823—'29). Zie „Tiedge's
Leben und Nachlass", uitgegeven door Falkenstein (4 dln, 1841). en Eberhard „Bloke in
Tiedge's und in Elisa's Leben" (1844).
Tieftrunic (JOHANN HEINRICH), een Duitsch
wijsgeer, in 1759 to Stove, bij Rostock, gob.,
was een tijd lang prediker en rector der stadsschool to Joachimsthal in d. Ukermark en
sedert 1792 hoogl. in d. philosophic a. d.
universiteit to Halle, waar hij 7 Oct. 1837
overl. Hij behandelde eerst voornamelijk godsdienstige onderwerpen, omvatte naderhand 't
geheele gebied der wijsbegeerte en bewerkte
dit in d. geest der critische methode v.
Kant, wiens „Vermischte Schriften" hij, v. een
voorrede voorzien, in drie deelen uitgaf (1799).
Onder zijn eigen werken zijn 't belangrijkst:
„Einzig moglicher Zweck Jesu, aus dem
Grundgesetze der Religion entwickelt" (1789),
„Versuch einer Kritik der Religion und alley
religiosen Dogmatik mit besondrer Micksicht auf das Christenthum" (1790), „Censur
des christlich-protestantischen Lehrbegriffs
nach den Principien der Religionskritik"
(1794, 3 din), „Die Mandigkeit der Religion"
(1800, 2 dln), „Grundriss der Logik" (1801),
„Philosophische Untersuchungen fiber die
Tugendlehre, zur Erlauterung und Beurtheilung der metaphysischen AnfangsgrUnde der
Tugendlehre von Kant" (1805, 2 dln), „Das
Weltall nach menschlicher Ansicht; Einleitung und Grundlago zu einer Philosophie
der Natur" (1821) en „Die Denklehre im rein
deutschen Gewande" (1825—'27, 2 dln). Voorts
heeft htj vele kleinere opstellen v. wijsgeerigen aard in tijdschriften doen opnemen.
TIEFTRUNK was een der ijverigste aanhangers
v. d. Kantiaansche wijsbegeerte.
Tiel, een stad a. d. rechteroevor der Waal
in d. Nederl. prow. Gelderland, gelegen in eon
vlakke on vruchtbare streek, met levendigen
handel on industrie on circa 10 000 inw. d.
Stad ligt 5 uur ten W. v. Nijmegen, waarmee
zij door een spoorweg verbonden is, evenals
met Gorinchem.
Tiel wordt reeds in d. 5e eeuw vermeld
(niet zelden als Theole) en geraakte in d.
Middeleeuwen door zijn handel tot een hoogen trap v. bloei. Tot in 't begin der lie eeuw
had veel v. d. invallen der Noormannen to
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lijden en later v. allerlei binnenlandsche oorlogen. Geruimen tijd was 't een twistappel
tuss. d. hertogen v. Brabant en Gelder, totdat
't in 1334 voor goed a. d. laatste kwam. Meermalen werd d. stad door zware branden geteisterd en ten deele vernield. Zij schaarde
zich in 1379 a. d. zijde v. d. prins v. Oranje,
word in 1672 een tijdlang door d. Franschen
bezet, was in 1787 tooneel v. ernstige yolks.
bewegingen, vial in Jan. 1793 d. Franschen
In harden en wierp in Dec. 1813 met help der
Pruisen 't Fransche juk af. Naar men meent,
was Tiel d. geboorteplaats v. Lambert Hendriks, meer bekend onder d. naam „Mooi
Lambert", alsmede v. d. generaal Chasse.
Tiele (CORNELIS PETRUS), een Nederl. godgeleerde, 16 Dec. 1880 to Leiden geb. Na d.
voltooiing zijner studien a. 't athenaeum en
't Remonstrantsch seminarium to Amsterdam
werd hij achtereenvolgens predikant to Moordrecht (1853) en to Rotterdam. (1836) on hoogl.
(eerst, in 1873, a. 't Remonstrantsch seminarium, vervolgens, in 1877, a. d. rijks universiteit) to Leiden. Van zijn geschriften noemen
wij: „Geschiedenis v. d. godsdienst tot a. d.
heerschappij v, d. wereldgodsdienst" (1876),
waarvan in 1892 een nieuwe uitgave 't licht
zag onder d. titel „Geschiedenis v. d. godsdienst in d. Oudheid tot op Alexander den
Groote". Ook bezorgde hij d. uitgave der gezamenlijke dichtwerken v. de Genestet (zie
dat art.), voorzien v. een levensbericht, en
redigeerde hij een tijdlang d. „Christelijken
volksalmanak" en 't „Theologisch Tijdschrift". — Zijn broader PIETER ANTON TIELE,
geb. 18 Jan. 1834 to Leiden en overl. 1 Apr.
1838 als bibliothecaris der rijks universiteit
to Utrecht, was made een verdienstelijk geleerde, die vooral bekend is door zijn bibliographistehen arhAid. alsmede door ziin geschriften: „Ontdekkingsreizen sedert d. 15e
eeuw; vrij bewerkt naar Vivien de s. Martin"
(1874) on „Geschiedenis der Europeers in d.
Maleischen Archipel" (1887 e. v.). Zie Hand.
der Maatsch. v. Nederl. Letterk. 1889.
Tielervvaard noemt men d. schoone en
vruchtbare streak, welke zich v. Tiel tot
Gorinchem tuss. d. Lingo en d. Waal uitstrekt.
Tienden (Deciinae) zijn een opbrengst in
natura, welke reeds onder d. Joodsche wetgeving, ten behoeve der priesterkaste, d.
Levieten, v. land on vee geheven werd, op
grond dat hun, als belast met d. eeredienst,
geen eigen bezittingen waren toegedeeld.
Later heeft d. Christelijke geestelijkheid eveneens aanspraak op d. tienden gemaakt, eerst
onder contrOle v. kerkelijke, naderhand ook
v. wereldlijke wetten. Op vele plaatsen bleef
men zich voortdurend tegen d. tiendheffing
verzetten, wat meermalen onlusten veroorzaakte en ten gevolge had, dat vooral in
Duitschland veel grond tiendvrij geworden
is. Door uitgifte v. land of afstand zijn vele
kerkelijke tienden a. wereldlijke personen
gekomen, zooals zij ook nog bier en daar ten
onzent bestaan, waar d. zoogen. groote en
smalls tiend v. alle veldvruchten en d. krijtende tiend v. d. vruchten v. 't vee geheven
worden. Sedert d. groote revolutie zijn in
Frankrijk d. tienden afgeschaft, maar in vele
landen bestaan zij nog, hoeveel pogingen ook
worden aangewend om ze af to koopen, daar
zij a. d. ontwikkeling v. d. landbouw zeer in
d. weg staan.
Tienhoven, een kleine gemeente in d.
Nederl. prov. Utrecht, 1 uur t. N.-0. v. Maarsen, met circa 600 inw. — Ook in d. prov.
Zuid-Holland vindt men een gemeente v.
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dezen naam, 3 uur t. N.-W. v. Gorinchem,
met 450 inw.
Tienhoven (GIJSBERT VAN), een Nederl.
rechtsgeleerde en staatsman, geb. 12 Febr.
1841 op De Werken, onder Sleeuwijk. Na voltooiing zijner studien to Utrecht, waar hij
in 1866 promoveerde op 't proefschrift „Beschouwingen over d. rechtspersoonlijkheid",
vestigde hij zich aanvankelijk als advocaat
to 's-Gravenhage on werd hij twee jaar later
tot hoogl. in d. rechten a. 't athenaeum to
Amsterdam benoemd. Bij d. aanvang v. 1874
legde hij die betrekking necier on weldra zag
hij zich gekozen, eerst tot lid v. d. gemeenteraad, vervolgens tot wethouder v. Financin to Amsterdam. Middelerwij1 was hij
achtereenvolgens te yens lid v. d. Tweede on
v. d. Eerste Kamer der Staten-Generaal en
v. 1880—'91 burgemeester v. Nederlands hoofdstad. In Aug. v. laatstgenoemd jaar eindelijk
trad VAN TIENHOVEN op als minister v. Buitenlandsche Zaken, wat hij bleef tot Maart 1894.
Tienmannen, Zie Decemviri.
Tiepolo (GIOVANNI BATTISTA), een Ital.
schilder, geb. in 1693 to Venetia, was achtereenvolgens leerling v. G. Lazirini en Franchesini on d. laatste Venetiaansche schilder,
wiens naam beroemd geworden is. In zijn
baste werken vertoont zich d. invloed v.
Paolo Veroneze, althans in d. draperieen en
d. locale kleur. d. Werken v. dezen kunstenaar zijn talrijk en algemeen verspreid. In
Milaan en Brescia v indt men onderscheidene
fresco's v. zijn hand. In 1750 werd hij n.
Wurzburg geroepen, waar hij in 't bisschoppelt* paleis een groot plafond en in d. keizerzaal een allegorische voorstelling v. 't
huwelijk des keizers Frederik Barbarossa
schilderde. In 1733 to Venetia teruggekeerd,
schilderde hij er zijn gastmaal v. Antonius
on Cleopatra en onderscheidene anctere groote
werken. In 1763 door koning Karel III n.
Madrid ontboden, versierde hij 't nieuwe
paleis met talrijke allegorieln en overl. hij
aldaar in 1770. P. Monaco e. a. hebben naar
zijn werken gegraveerd.
Tierce is een term in d. heraldiek, beteekenende, dat 't wapenschild in drie deelen
verdeeld is, welke v. verschillend metaal en
kleur zijn. Deelen twee verticale lijnen 't
schild in drie gelijke deelen, dan beet 't
„tierce on pal" of „tierce parti" (voorbeeld:
d. familie Enzesdortf in Oostenrijk voert:
„tierce en pal , d'or, de sable of d'argent"). Is
't schild doorsneden door twee horizontale
lijnen, dan beet 't „tierce en fasce" of „tierce
coupe"; door twee lijnen v. d. rechter bovenhoek n. d. linker benedenhoek „tierce on
bands" en voor 't omgekeerde „tierce en
barre". Ook zegt men „tierce en pairle",
indien drie lijnen uit d. zijden in d. „coeur
de l'ecu" bijeenkomen, en „tierce en chevron",
als 't schild een keper draagt en 't veld zelf
v. tweeerlei metaal of kleur is.
Tierce feuille (in d. Engelsche heraldiek
Trefoil) is een term in d. wapenkunde, waarmee drie puntige klaverblaadjes zonder steel
aangeduid worden.
Tierces noemt men in d. wapenkunde
drie onder elk. geplaatste zeer smalls fasces
of Bever burelles, welke gezamenlijk slechts
d. ruimte beslaan, die een fasce inneemt.
Tierces zijn uiterst zeldzaam. Ardres voerde
„d'azur a trois tierces" (dus 6 balkjes) d'or,
an chef du rnme", en Tiercelen, waarschijnlijk in toespeling op zijn naam, „d'argent
deux tierces d'azur en sautoir, accompagnees
de quatre merlettes de sable".
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een Duitsch musicus, geb.
1 Sept. 1838 te Kalbsrieth in 't Saksische
district Merseburg. Hij ontving zijn opleiding
onder Topfer to Weimar en later to Berlijn,
waar hij leeraar a. 't Sternsche conservatoire
werd en thans stedelijk zangleeraar is. Hij
schreef ,System und Methode der Harmonielehre" 4868), „Elementarbuch der musikalichen Harmome- und Modulationslehre" (1876),
„Lehrbuch fur Kontrapunkt und Nachahmung" (1879) en „Allgemeine Musiklehre"
(met Erk, 1885).
Tietjens (THERESE), een Duitsche operaen concertzangeres, geb. 17 (hill 1831 to Hamburg. waar zij in 1849 met groot succes optrad.
Vervolgens werd zij in Frankfort a/M. en in
Weenen a. 't tooneel verbonden, terwij1 zij
in 1858 n. London ging, waar zij als dramatische zangeres tot a. haar dood (3 Oct. 1877)
zeer in aanzien was.
Tietjerksteradeel,
een gemeente en
voormalige grietenij in 't N.-O. der Nederl.
prov. Friesland, met ruim 14 000 inw. (1892;
tegen 8300 is 1840). 't Dorp Bergum is er d.
hoofdplaats van; bovendien behooren er d.
dorpen WUns, Oudkerk, Oenkerk, Giekerk,
litjperkerk, Tietjerk, Suawoude, Hardegartjp,
Oostermeer, Suameer en Eernewoude toe.
Tiflis , eon Russ. gouvern. in 't stadhouderschap leaukasiO, in 't N. tot d. kam v. d.
Kaukasus, in 't Z. tot 't A rmeensche hoogland reikende, met een oppervl. v. 811 vk.
mijlen en 824 000 inw., voor 't vierde deel uit
Mohammedanen bestaande, die vooral fraaie
tapijten en sjaals vervaardigen. Tiflis is een
vruchtbaar bergland, wordt door d. Koera
doorstroomd en is rijk a. naphtha- en minerale
bronnen. Vele Duitschers hebben er zich gevestigd en geheel Duitsch zijn d. plaatsen
Katharinenfeld, Alexandershilf, Elisabeththal
-en Marienfeld. — d. Hoofdstad, ook Tiflis, a. d.
Koera, is d. zetel v. een Armenischen bisschop, heeft vele kerken, twee moskee6n,
twee kloosters, een astronomisch observatorium, een botanischen tuin , een verzameling
v. naturali6n en munten, een schouwburg
en 101 200 inw., v. wie meer dan 213 Russen en
Armeniers, terwtjl bestaat uit Georgiers,
Duitschers, Polen, Perzen, Joden en Grieken.
-d. Handel is belangrijk en d. voorn. takken
v. industrie zijn d. wol-, katoen- en zijdeweverij, tapijten- en ledervervaardiging en geweermakerij. — Tiflis werd 455 n. Chr. gesticht,
was langen ttid d. zetel v. Georgische koningen,
werd een tijdlang door d. Turken beheerscht
en behoort sedert 1799 tot Rusland.
Tiger of Tigris (d.), een onstuimige rivibr
in West-Azie, ontspringt in 't Armenische
gebergte t. N.-W. v. Diarbekir, doorstroomt
geheel Koerdistan v. noord naar zuid, stroomt
langs Mosoel, doorsntjdt 't gebergte even boven
Tikrit, scheidt 't oude Assyria v. Mesopotamig,
nadert d. Euphraat dichtbij Bagdad tot op
2i /2 mUl afstands, loopt.dan meer dan 20
lang met dozen stroom evenwijdig en vereenigt zich met hem bij Korneh, vanwaar d.
samengevloeide wateren nog 30 mijlen ver
zuidoosteltjk stroomen om zich eindelijk door
verschill. armen in d. Perzische golf to storten.
Btj Mosoel wordt d. Tiger (welks naam pal
beteekent) bevaarbaar; hij staat door kanalen
met d. Euphraat (zie Euphraat) in gemeenschap on overstroomt jaarlijks zijn oevers.
't ZuidelUke deel v. 't land, dat hij vruchtbaar
maakt, was eons d. zetel v. beschaving,
kunsten on weelde, maar tegenwoordig zUn
zijn oevers schaars bevolkt, als men althans
-d. steden Diarbekir, Mosoel en Bagdad nitTiersch (orro),

zondert, on worden zij slechts door Koerdische
nomaden bewoond.
Tigranes is een naam, dien oudttjds vele
koningen v. Armenie droegen. Een hunner, die
in d. laatste eeuw v. Chr. regeerde, onderscheidde zich' door zijn macht en door d.
hulp, welke hij a. zijn schoonzoon Mithridates,
koning v. Pontus, verleende bij diens oorlogen
met d. Romeinen. 't Noorden v. Syria en
Cappadoci6 hadden zich, deels vrijwillig, deels
gedwongen, a. TIGRANES onderworpen, toen
hij met d. Romeinen in aanraking kwam,
doordien hij geweigerd had Mithridates, die
tot hem gevlucht was, a. d. Romeinschen veldheer Lucullus uit to leveren. TIGRANES werd
in 't jaar 69 v. Chr. door d. Romeinen geslagen, doch niet tot onderwerping gebracht
en was in een binnenlandschen strijd met zijn
zonen gewikkeld, toen Pompejus d. taak v.
Lucullus kwam opvatten. TIGRANES werd in
Artaxata belegerd en moest zich onderwerpen, doch behield een deel v. zijn gebied,
maakte zijn overwinnaars tot zijn beschermers
en regeerde zijn land in vrede, totdat hij 60
jaren v. Chr. overl. Zijn zoon, met wien hij
in onmin had geleefd, was niet tevreden
geweest met d. landstreek Sophene. hem door
d. Romeinen toegewezen, en werd door Pompejus gevangen genomen en in zegepraal
meegevoerd. Twee jaar na zijns vaders dood
werd hij bevrijd. In 't begin der 5e eeuw
regeerde er nog een vorst v. denzelfden naam,
toen Armenie zich a. d. Perzen moest overgeven.
Tigri (GiusEPPE), een Italiaansch schrijver.
geb. 22 Nov. 1806 te Pistoja, waar hij in 1853
bibliothecaris ward. Sedert 1861 was hij als
inspecteur v. 't onderwijs achtereenvolgens
to Pistoja, Caltanisetta en San Miniato werkzaam; vorvolgens werd hij weer bibliothecaris
to Pistoja en hij overl. er 9 Mrt 1882. Hij schreef
't leerdicht „Le salve" (2e dr. 1869), „Cant
populari toscani" (2e dr. 1876), d. roman „delvaggia de Vergiolesi" (2e dr., 1876) „Comment°
italiano a una scelta di lettere di Ciserone"
(12e dr. 1886), alsmede verscheidene novellen
in proza en po6zie.

Tiguriners, een dapper Celtisch yolk,
waarvan ons Caesar verhaalt in zijn geschiedenis v. d. oorlog in Galli6; men meant, dat
d. Pagus Tigurinus of 't land der Tiguriners
om 't tegenwoordige Zurich (in 't Lattjn Turicum) lag; anderen evenwel spreken dit tegen.
In 't jaar 107 v. Chr. vielen zij in 't gebied
der Allobrogen on versloegen en doodden zij
d. Romeinschen consul Lucius Cassius Longinus, die hen vandaar verdrijven wilde. Later
warden zij evenwel door Marius en Catulus
ov erwonnen.
Tijd.

Zie Ruimte en tad, benevens 't art. Dag.

Tijdeloos (Colchicum). Dit plantengeslacht
behoort tot d. fam. der tUdeloozen (Colchiceae)
on volgons 't sexueele stelsel tot d. 3e orde der
6e klasse (Hexandria Trigynia). 't Bloemdek is
trechtervormig, met een zeer lange buis, op
welker binnenste oppervlakte d. meeldraden
zijn ingeplant. Stijlen, 3 in getal, zeer lang;
zaaddoos driehoekig opgeslagen; zaden kogelrond met een glanzende, gestippelde zaadhuid.
d. Ttjdeloozen komen ten opzichte v. d. bouw
der bloemen in vele opzichten met d. lelieachtigen overeen (zie Lelie), doch onderscheiden
zich daarvan o. a. doordien d. zaaddoos niet
hok-, maar schotverbrekend openspringt (d. i.
zoodanig, dat zij zich weer in d. 3 vruchtbladen
splitst, waaruit zij oorspronkelijk ontstond).
SchUnbaar dragon d. tot dit geslacht behoorende soorten eerst vrucht en dan bloemen,
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'tgeen a. een omkeering in d. opvolging v. d.
levenstijdperken bij die planten zou doen
denken. Zij ontleenden hieraan hun naam
tijdeloos. d. Zaak is echter deze: d. tijdeloos
bloeit in 't najaar en draagt in 't voorjaar
vrucht, op een tijd, dat d. meeste andere bolgewassen met hun bloemen prijkon. Bovendien
ontwikkelen bij d. tijdeloos d. bladeren zich
eerst na d. bloeitijd en zijn deze dus 't volkomenst tegen 't rijp worden der vruchten,
een tijdperk, waarin zij bij d. meeste andere
planten reeds half verdord zijn of afvallen.
In onze flora wordt dit geslacht vertegenwoordigd door d. herfst-tijdeloos (Colchicum
aufumnale). Deze plant heeft een vleezigen
bol, die slechts door een bruinen rok omgeven
is, langwerpig-lancetvormige bladeren en roode,
trechtervormige, v. een zeer lange buis voorziene bloemen. d. Laatste komen ten getale
V. 1-3 uit een koker v. vliezige scheeden te
voorschijn, zijn 6-slippig en verbergen 6 meeldraden met bewegelUke helniknoppen, die op
d. grens tuss. d. bloembuis en d. bloemzoom
zijn ingeplant, en een stamper. d. Eierstok v.
dezen stamper is verborgen in d. bol, door
welks schijf hij gedragen wordt, en gaat naar
boven in 3 vrije stijien over, welke ieder in
een donzigen stempel eindigen. d. In Mei of
Juni rijpende, tuss. bladeren verscholen doosvruchten bereiken d. grootte v. een okkernoot,
springen schotverbrekend open en bevatten
vele bruine zaden.
Als sierplant gekweekt, bloeit d. herfsttijdeloos evenals andere bolgewassen in 't voorjaar, hoofdzakelijk hiervan 't gevolg, dat men
d. bollen na d. bloeitijd uit d. grond haalt en
dus het tot rijpheid komen der vrucht belet.
In d. geneeskunde worden 't zaad en d.
wortel v. deze plant, die colchicine bevatten,
bij verschill. ziektetoestanden gebezigd, vooral
hij slepend iteurnatiswe en jictit en bij lijdeals pisdrijvend middel.
lijke
Tijdsvereffening noernt men d. tijd, dien
d. ware middag ('t oogenblik, dat d. zon in
d. meridiaan staat) op d. middelbaren vooruit
is (zie 't art. Dag). Zij wisselt of tuss. — 17
minuten en 15 minuten.
Tijger. d. Tijger (Fells tigris) behoort tot
d. familie der katten in d. orde der roofdieren
(carnirora). Men noemt hem ook wel koningstijger om hem te beter te onderscheiden v. d.
luipaard, wien men somtijds verkeerdelijk d.
naam tijger geeft. d. Tijger is na d. leeuw d.
grootste der katten, ja bereikt dikwijls nagenoeg zijn lengte, doch is veel smaller dan
doze en schijnt in allen gevalle minder groot
door 't gemis v. manen. d. Kop is rond, met
breede kaken, gewoonlijk nog met een bakkenbaard, v. langere haren voorzien. Op d.
rugzijde is d. huid roodgeel of geelrood, a. d.
buikzijde wit, evenals d. keel en kinnebakken.
't Roodgele gedeelte der huid is met talrijke
zwarte dwarsstrepen versierd, welke bij sommige individuen nog weer door een smal
roodgeel streepje in tweeen gedeeld zijn. Die,
welke d. noordelijkste streken bewonen, zijn
't lichtst v. grondkleur.
Men treft dit verscheurende en zeer gevreesde
dier in AziP aan, westelijk v. 't meer Aral
tot oosteliik in Japan, noordelijk v. d. Altai
en zuidelijk op Sumatra en Java; doch Hindostan is als 't ware zijn bakermat. Hij
bewoont voornamelUk dichte bosschen in d.
omtrek v. rivieren, bruit niet gelijk d. leeuw,
wanneer hij op roof uitgaat. maar bespringt
zijn buit zonder veel geluid te maken. Hij
maakt vervaarlijke sprongen en zijn lichaamskracht is zeer groot; men heeft een volwassen
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tijger met een twee- of driejarig rund in d.
muil over heiningen en slooten zien springen.
Twee te zamen zullen gemakkelijk d. z waarsten builel v. kant maken en d. geheelen
buit door heg en struik op aanmerkelijken
afstand naar een donkeren schuilhoek slepen.
Zeldzaam ontrukt men hem d. prooi, zonder
dat er in d. haast een stuk v. afgescheurd
wordt; meestal zijn dan keel en buik opengereten en met 't gebit of d. klauwen wonden in d. nek geslagen.
Ver v. menschelijke woningen voedt d. tijger
zich met herten en varkens, doch, is hij 't
verblijf der menschen genaderd, dan rooft hij
runderen, but-leis en paarden, en, zoo hij eonmaal menschenvleesch heeft gegeten, wordt
hij d. allergevaarlijkste vUand des menschen.
Tot op Varro's leeftijd kenden d. Romeinen
d. tijger niet; Dio Cassius evenwel en Plinius
kenden hem goed. Aurelianus liet bij d. triomftocht, waarbu Zenobia rondgeleid werd,
ook vier tijgers vertoonen; Aritus was d.
eerste, die in 't renpark tijgers liet dooden.
Til (SALOMON VAN), een Nederl. godgeleerde,
26 Dec. 1643 te Weesp gob. Hij studeerde to
Utrecht en to Leiden en was achtereenvolgens
predikant to Huisduinen (1666), Rijp (1676),
Medemblik (1682) en Dordrecht. waar hij voor
een beroep n. Amsterdam bedankte en uit
dien hoofde door d. regeering met d. waardigheid v. hoogl. in d. godgeleerdheid a. d.
Illustre school vereerd werd. In 1702 werd hij
hoogl. to Leiden, waar hij 31 Oct. 1741 overl.
Hij was een man v. uitgebreide. veelzijdige
geleerdheid en had grooteri roem v. kanselwelsprekendheid, in weerwil v. een moeielijke
en gebrekkige uitspraak, ten gevolge v. welke
hij zich aanvankelijk op d. geneeskunde toelegde, waarin hij zich mode groote lincio
verwierf. l‘lot buitengewone gemakkelijkheid
werkende, gaf hij een menigte geschriften in
't licht, uit welke tlijkt, dat hij in d. godgeleerdb
wetenschap Coccejus volgde on in 't wijsgeerige een ijverig aanhanger v. 't Cartesianisme
was. Zijn werken loopen over al d. vakken,
die destijds gerekend werden tot d. godgeleerde wetenschap te behooren. Van isagogischen en exegetischen inhoud zijn: „Opus
analyticum" (1720, 2 din), „Digt-, Zang- en
Speelkonst, zoo der Ouden, als bijzonder der
Hebreen" (1692, meermalen herdr.), „Inleydingo tot d. prophetische schriften" (1682), „De
tabernaculo Mosis" (1714), „De Johannis Baptistae incarnatione" (1710), „Eerste werelds
op- en ondergang na Moses" (1698), „Het boek
der Psalmen' (1693), „Commentaria analytica
in varios libros propheticos" (z. j.), „Malachias illustratus' (1701), „Het Euangelium
Matthaei" (1683), „Commentarien op d. brieven
v. Paulus a. d. Romeinen en Philippensen"
(1721) en „Comment. in 1 Cor., Eph., Phil. et
Gal." (1726). Tot d. dogmatiek behooren: „Theologiae utriusque compendium, cum naturalis
turn revelatae" (1706) en „Onderzoek des geloofs" (1726). Tot d. moraal: „Theologia para.
claeca" (1724). Als homileet maakte hij zich
bekend door „Methodus concionandi"(1665) en
als prediker, behalve door enkele gelegenheidsredenen, door: „Uitgeleesene predikaatsin over uitgezochte plaatsen des 0. en N. T."
(1714). Homiliae catecheticae" (1714) en ,Feesten kerkredenen" (171h). Apologetisch is zijn
„Het voorhof der heidenen" (1694). Kerkhistorisch zijn inaugurale oratie to Leiden, „qua
exitus ecclesiae reformatae ex Babylone spirituali justificatur", ook in 't Nederl. vent. Ter
bevordering v. rust on vrede in d. kerk schreef
hij „Salems vreede" (1680). Bovendien heeft
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hij d. uitgave v. onderscheidene belangrijke
godgeleerde werken bezorgd. VAN TIL was
niet alleen in 't vaderland, maar ook door
geheel 't Protestantsche Europa vermaard.
Vandaar dan ook, dat onderscheidene zijner
werken buitenslands vertaald of nagedrukt
zijn. Van zijn hand bestaan ook eenige Latijnsche en Nederlandsche gedichten.
Zijn leven is in 't Latijn beschreven door
H. v. d. Wall, in een „Praefatio" voor d.
boven vermelden „Commentarius de tabernaculo". Voorts warden door Schotel, „Kerkelijk Dordrecht", a. 't hoofd eener breedvoerige
bio- en bibliographie over VAN TIL onderscheidene schrijvers aangehaald.
Tilanus (CHRISTIAAN BERNARD), gob. 13
Dec. 1796 te Harder yak, studeerde to Utrecht

in d. geneeskunde, waar hij in 1819 tot doctor
bevorderd werd. Hierna studeerde hij nog to
Parijs en vervolgens vestigde hij zich to
Arnhem als arts. Geruimen tijd (v. of 1828)
was hij hoogl. in d. heel- en verloskunde a.
d. klinische school on a. 't athenaeum to
Amsterdam, uit walks betrekking hij in 1872
ontslag nam. Hij overl. 8 Aug.1883 en schreef
o. a. „Aanmerkingen over d. onderbinding der
slagaderen" (1831), „Schots der heelkunde"
(1835), „Jets over d. vorming der membrana
decidua very en reflexa uteri" (1835), „Over
d. behandeling v. carcinoma" (1851) en „Btjdrage tot d. statistiek v. 't werktuigelijk verloop der baring" (1855).
Tilanus (JAN WILLEM REINTER), een zoon
v. d. voorg., geb. 12 Mei 1823 to Arnhem, studeerde to Utrecht en to Amsterdam on werd
in 1819 in eerstgenoemde plaats tot doctor
bevorderd. Hierop ondernam hij een wetenschappelijke rein door Belgie, Frankrijk, Engeland en Schotland, om zich vervolgens als
arts to Amsterdam te vestigen. In 't laatst
v. 1867 werd hij benoemd tot hoogl. in d.
heelkunde a. 't Athenaeum 111ustre to Amsterdam en 10 Febr. v. 't volgend jaar hield

hij zijn inaugurale reds Over d. opvolgende
richtingen bij d. beoefening der heelkunde".
In 1866 richtte hij met Gobee, Van Vollenhoven, Carsten e. a. d. vereeniging „'t Roods
Kruis" op. In d. Fransch-Duitschen oorlog
begaf ook TILANUS zich met vele zijner leerlingen n. 't oorlogstooneel, waar MI in vele
ambulances, vooral to Saarbriicken en to
Trier, met veel succes werkzaam was. Hij
behoorde tot d. redactie v. 't „Ned. Weekblad
voor Geneeskunde" on v. 't „Ned. tijdschrift
voor Geneeskunde", dat 't eerste opvolgde.
In beide tijdschriften leverde hij belangrijke
bijdragen en hij schreef o. a. nog „Beschrtjving
der schildertlen, afkomstig v. 't chirurgijnsgild to Amsterdam" (1865), „Handleiding ter
beoefening der operatieve heelkunde" (1873),
„Le traitement radical des hernies" (1879) en
„Brief over wondbehandeling gedurende d.
laatste 25 jaren" (1882). In 1893 werd hij
wegens 70-jarigen leefttjd emeritus.
Tilburg, een zeer uitgestrekte fabrieksplhats in d. Nederl. prow. Noord-Brabant, a.
d. strait- en spoorwegen v. 's-Hertogenbosch
n. Breda on Turnhout. Zij telt met een menigte
buitenwijken 35 000 inw. (1892 ; tegen 14 000 in
1840), die voor 't grootste gedeelte hun bestaan vinden in d. talrtike wol- en lakenweverijen en ververijen. Merkwaardig is er 't
tans, waar koning Willem II 17 Mrt 1849
overl. Niet ver v. dat huis ziet men een fraai
gebouw, 'tweak daze vorst, die zich gaarne
to Tilburg ophield on er uitgestrekte ontginningen en grondbezittingen had, tot een paleis
had laten bouwen, maar dat tijdens zijn over-

lijden nog otivoltooid was en thans tot eon
hoogere burgerschool is ingericht.
Tilburg (EGIDIUS VAN), een Nederl. schilder,
omstr. 1625 to Brussel geb. Hij schilderde
vooral herbergen, boerenkermissen, markten
enz., in d. manier v. Teniers on soms ook in
die v. Brouwer, wiens koloriet hij blijkbaar
zocht na to volgen, ofschoon 't meestal zoo
holder niet is. 't Museum to Dresden bezit v.
hem een groot stuk, een dorpsfeest voorstellende; dat to Parijs een boerenkermis; dat to

Kopenhagen drie stukken: d. maaltijd v. d.
schoenlapper, een familietafereel on een schilderswerkplaats; dat to Gotha een doedelzakspeler en een gebaard man met een oboe.
Decamps, Pilkington e. a. schrijvers meenen,

dat er twee schilders v. dozen naam zijn geweest, maar lmmerzeel beweert, dat er waarschijnlijk slechts een is geweest. Zijn sterfjaar
schijnt onbekend.

Tilden (SAMUEL JoNzs), een Noord-Amerikaansch staatsman, geb. 9 Febr. 1814 to New
Lebanon, in d. staat New-York. Aanvankelijk
advocaat to New-York, werd hij weldra een
der voorn. aanvoerders der democratische
partij. Sedert 1874 gouverneur v. d. staat NewYork, werd TILDEN in 1876 door d. democraten
candidaat gesteld voor 't presidentschap der
Unie, doch, hoewel hem meer stemmen ten

deel vielen dan zijn republikeinschen tegenstander Hayes, wilds 't Congres hem niet
als president huldigen. In 1880 trok hij zich
uit 't openbare leven terug en hij overl. 4 Aug.
1886 to New-York. Zip „Writings and Speeches"
gaf Bogelow uit (2 dln, 188:5).

Tillen2ont (SEBASTIEN LE NAIN DE), een
Fransch geleerde, in 1637 to Parijs geb. en

overl. aldaar 10 Jan. 1698. Hij genoot zijn opleiding in d. vermaarde stichting der Jansenisten to Port-Royal en leefde vervolgens
voor zijn studiOn to Beauvais. In 1670 n.
Parijs vertrokken, zette hij zijn letteroefeningen voort in vereeniging met zijn voormaligen schoolmakker du Fosse; htj ontving d.

kerkelijke wijding, maar aanvaardde gees
kerkelijke betrekking, daar hij hover to Port.
Royal voor geleerde onderzoekingen wilds
leven. Toen echter d. regeering in 1679 die
wijkplaats v. 't Jansenisme ophief, betrok hij
een landgoed, Tillemont genaamd, waarnaar
hij genoernd wordt, eenige uren ten noorden
v. Parijs. Zijn hoofdwerk is „Memoires pour
servir a Phistoire ecclOsiastique des VI premiers siecles" (1693-1712, 16 din), een zeer
belangrijk work, dat hij echter niet mocht
voltooien, evenmin als zijn „Histoire des
empereurs et des autres princes, qui ont regne
durant les VI premiers siecles de Peglise"
(1691-1738, 5 din).
Tilloch (ALEXANDER), geb. 28 Febr. 1759 to
Glasgow, was d. stichter en uitgever v. 't
„Philosophical Magazine", 't tweeds Engeleche maandwerk, geheel a. wetenschappelijke
onderwerpen gewijd, waarin 't eerste, Nicholson's „Philosophical Journal" opgenomen
werd. Na eon .verstandige opvoeding ontvangen to hebben, wildde hij zich a. d. boekdrukkunst, waarin hij met behulp v. Foulis, d.
drukker der Glasgowsche universiteit, eon

menigte verbeteringen aanbracht. Later begaf
hij zich met zijn uitgeverszaak v. Glasgow n.
London, waar hij eigenaar werd v. 't avondblad The Star" on waar hij tevens 't tijdschrift „Philosophical Magazine" oprichtte.
Veal tijd heeft TILLOCH, die veel kennis v. d.
natuur- on werktuigkunde bezat, ook besteed
a. d. verbetering der stoomwerktuigen on htj
had een groot deel in dat, 'twelk d. Woolf-
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machine genoemd wordt. Deze bijzondere lust
bleef TILLOCH tot zijn dood bij; want hij had
juist nog een nieuw patent v. een stoommachine genornen, toen d. dood hem 26 Jan.1825
wegnam.
Tillotson (JoHN), een vermaard Engelsch
kanselredenaar, in 1630 to Sowerby, in 't graafs.
York, geb. In d. begrippen v. 't strenge Calvinistue opgevoed, ging hij echter na 't volbrengen zijner studiC, n to Cambridge tot d. staatskerk over en maakte hij, als prediker bij d.
s. Laurenskerk to Londen aangesteld, door zijn
redenaarstalent grooten opgang. In 1691 werd
hij aartsbisschop v. Canterbury, en hij overl.
to Lambeth, 22 Nov. 1694. Zijn leerredenen, bij
herhaling herdrukt en ook in onze taal overgezet, onderscheiden zich door klaarheid en
juistheid V. voorstelling. Zijn „Works" warden
in 1718 in 9 dln to Londen uitgegeven. Zie
Birch, „Life of Tillotson" (1752).
Tilly (JEAN TSERKLAES, graaf v.), een der
grootste veldheeren v. d. 17e eeuw, werd in
moo op 't kasteel Tilly in Brabant (4 uren v.
Gembloux) geb. Door d. Jezuieten opgevoed,
trad hij in Spaanschen dienst en leefde hij d.
beginselen der krijgskunst onder Alva, Requesons, Don Juan v. Oostenrijk en Parma. Daarop
ging hij in 1598 met d. rang v. luitenantkolonel in keizerlUken dienst over en streecl
hij ender d. hertog v. Lotharingen in Hongarije
tegen d. opstandelingen en d. Turken. Hier
verwierf hij d. rang v. generaal der artillerie.
In 1609 wist d. hertog Maximiliaan v. Beieren
horn to bewegen om als veldmaarschalk in
zijn leger over to gaan. TILLY bracht dat leger
weldra op een geschikten voet on stelde d.
vestingen v. Beieren in een behoorlijken staat
v. tegenweer. Reeds bij 't begin v. d. dertigjarigen oorlog werd hij tot opperbevelhebber
v. 't leger der R.-Kath. vorsten gekozen en
d. over winning, door dat leger 8 Nov. 1620
bij Praag behaald, was geheel a. hem te
danken, daar d. slag tegen d. bepaalde meening v. d. keizerlijken veldheer begonnen
wend. Later wist hij door goad overlegde
bewegingen d. lagers v. MRncfeId en d. markgraaf v. Baden v. eikander te scheiden; hij
aloeg iaatstgenoemden to Wimpfen, verdreef
in 1622 d. hertog v. Brunswijk uit d. Faits on
sloeg hem in datzelfde jaar to HOclist on in
't volgende bij Stadtlohn in een driedaagsch
gevecht. Tot belooning v. zijn gewichtige
diensten word hij door d. keizer tot graaf v.
't keizerrijk verheven en met 't opperbevel
belast over 't leger, dat tegen Christiaan IV
v. Denemarken werd afgezonden. Hiermee
behaalde hij 17 Aug. 1626 een volslagen overwinning bij Lutter. Wallenstein, zijn geheime
vijand, noopte hem ertoe een veldtocht n. Holland to ondernernen en a. hem d. vervolging v.
d. Deenschen koning over to laten. HU kwam
echter weldra terug en, met Wallenstein samenwerkende, drong hij Christiaan tot d. schandelijken vrede v. Liibeck. In 't volgend jaar moest
Wallenstein zijn bevel nederleggen en werd
TILLY tot generalissimus der keizerl Uke lagers
benoemd. Zijn belangrijkste daad was toen
't beleg v. Maagdenburg, dat 10 Mrt 1631
stormenderhand werd ingenomen, terwijl d.
ongehoorde wreedheden, door zijn soldaten
daarbij gepleegd, een srnet op zijn leven wierpen. Sedert dien tijd scheen TILLY'S gelukster
to dalen. d. Zweedsche koning Gustaaf Adolf
sloeg hem 7 Sept. 1631 bij Breitenfeld zoo
volkomeu, dat hij met moeite Halle kon
bereiken. In dien slag had hij drie wonden
ontvangen. Door d. keurvorst v. Beieren
teruggeroepen om diens erfstaten to ver-
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dedigen, verdreef hij d. Zweedschen generaal
Horn uit Bamberg en daarna sloeg hij zich in
d. verschanste legerplaats bij Rain neder, ten
einde d. Z weden to beletten d. Lech over to
trekken. Gustaaf Adolf evenwel misleidde
hem en trok op een ander punt d. rivier over.
Er ontstond nu een bloedige veldslag, waarin
TILLY door een kanonskogel zoodanig gek wetst
wend, dat hij eenige dagen later, 30 Apr.1632,
te Ingolstadt overl. HO was een ijverig aanhanger v. d. R.-Kath. kerk, vol ijver on geestdrift, maar ruw en strong. Gustaaf Adolf gaf
hem d. bijnaam OUDE KORPORAAL. Zie: Hormayr, „Oestreichischer Plutarch" (1807—'14),
von Reilly, „Skizzirte Biographien der beruhmtesten Feldherren Oesterreichs" (1813), en
Klopp, „Tilly im Dreiszigjahrigen Kriege
dln, 1861).
Tilsit, een stad in d. Pruis. prov. OostPruisen, regeeringsdistrict Gumbinnen, met
laken., wol- on lienenweverij, ijzergieterij en
machinevervaardiging, suikerrafonadertien,
belangrijke aal• on zalmvisscherij, drukke
rivierscheepvaart en 25 000 inw., die levendigen handel drijven. 4 KM. ten W. v. Tilsit
begint d. vruciitbare Tilsiter laagvlakte. —
Historisch bekend is d. stad door d. vrede v.
Tilsit, die 7 en 9 Juli 1807 tuss. Frankrijk a.
d. eene on Rusiand en Pruisen a. d. andere
zijde gesloten gesloten werd, tengevolge v. d.
verloren slag bij Friedland (14 Juni).
Timaeus Locrus ( of VAN LOCRI, in GrootGriekenland) was een Pythagoraeer uit d.
Socratischen tijd, die in zijn vaderstad aanzienlijke eereambten bekleedde en v. wiens
onderricht ook Plato op zijn eerste reis gebruik zal hebben gemaakt. Daarom schijnt
daze wijsgeer hem in zijn beroemde samenspraak „Timaeus" of Over d. Natuur" vereeuwigd to hebben, waarin hij TIMAEUS met
Socrates e. a. personen, over d. oorsprong der
dingen sprekende, invoert. Er is a. 11.1,1AEITS
zelf eon geschrift 7. diagelijken inhoud, dat
nog veerhaaiden is, toegeschreven en dat tot
titel heeft „Over d. wereldziel en d. natuur";
maar dit geschrift heeft tot veel wi,jsgeerigen
en letterkundigen strijd aanleiding gegeven.
Vergelijkt men 't met J. bovengenoemde
Platonische samenspraak, dan komt d. inhoud
v. beide zoozeer overeen, dat men aanstonds
op d. gedachte komt, dat 't een naar 't andere
is gevolgd. Daarom hebben sommigen vermoed, dat Plato zijn samenspraak, ofschoon
anders ingekleed, naar 't geschrift v. TIMAEUS
opgesteld zou hebben. Anderen daarentegen
hielden staande, dat dit geenszins v. d. PythagoraeIschen wijsgeer afkomstig, maar
slechts een later ondergeschoven stukje is,
waarbij d. inhoud v. 't bedoelde gesprek in
een verkort uittreksel is sarnengevat en dit
voor 't work v. TIMAEUS is uitgegeven.
Er zijn nog andere schrijvers der Oudheid
onder d. naam TIMAEUS bekend: o. a. een
grammaticus en sophist, die waarschijnlijk
in d. 3e eeuw onzer jaartelling leefde en als
vervaardiger v. een Platonisch woordenboek
bekend is, en d. geschiedschrijver TIMAEUS
v. Tauromenium, op Sicilia. welke waarschijnlijk ten tijele v. d. eerste Ptolomae6n leefde.
Deze laatste heeft ook over Pythagoras on zijn
school geschreven, maar zijn onpartijdigheid
is zeer verdacht; v. zijn geschiedwerk zijn
slechts eenige fragmenten overgebleven.
Timboaktoe of Toemboektoe, een belangrijke Afrikaansche handelsstad a. d. zuidelijken rand der Sahara, 15 KM. t. N. v. 't
noordelijkste punt v. d. Niger gelegen, waar
Kabara haar haven en voorstad is. Zij ligt op
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16 45' N.-Br. en 3° W.-L. v. Greenw., 245 M.
boven d. zee. Timboektoe is een kruispunt
v. d. karavaanwegen n. Marokko, Tripolis,
senegambie, 't gebied V. 't Tsadmeer, d. H aussalanden en Opper-Guinea. In naam behoort 't
tot d. staat Massina, toch tevens staat 't
onder d. macht v. een sjeik der Toeareg. d.
Stad is ruim een uur in omvang en telt omstr.
20 000 inw., waarbij echter v. Nov. tot Jan.
ongeveer 10 000 vreemdelingen komen. Staatkundig is Timboektoe nooit belangrijk geweest,
doch reeds sedert eeuwen is 't een belangrijke handelsplaats, die niet ten onrechte d.
naam „koningin der woestijn" ontving. Hier
toch werden en worden d. Europeesche en
Noord-Afrikaansche handelswaren, die door
d. woesttln vervoerd worden, bi,jeengebracht
en geruild voor stofgoud, ivoor, slaven, gummi,
struisveeren e. a. handelsartikelen. d. Industrie
is er tevens v. belang, vooral die v. leder. —
Tim boektoe ward in 1100 door d. Toeareg gesticht, in 1326 a. 't Mohammedaansche negerrijk
Melli onderworpen, in 1329 door d. koning v. d.
heidenschen negerstaat Mossi verwoest, doch
in 1355 ward met d. herbouw der stad een aanyang gemaakt. Van 1591-1780 behoorde 't a.
Marokko, daarna a. 't rijk Haussa en in d.19e
eeuw was 't bestendig een twistappel tuss.
d. Toeareg on d. Foelbes. Mungo Park zag in
1805 d. havenstad, maar Timboektoe zelf ward
voor 't eerst in 1826 door een Europeaan bezocht
en wel door d. Engelschman Laing; daarna
(in 1828) door Caillie, in 1853 door Barth, in
1880 door O. Lenz. In 1886 kwamen d. Franschen met een kanonneerboot tot Kabara. Zie
O. Lenz, „Timbuktu. Reise durch Marokko,
die Sahara and den Sudan" (2 dln, 1884).
Timbre is in d. heraldiek een algemeene
benaming voor d. helm met al zijn versierselen
tevens, o. a. zijn kroon, wrong, cimier, lam.
brequins en vlucht; zelfs made voor verschill.
helmen, die boven een on 'tzelfde wapenschild staan.
Timeo Danaos et dona ferentes, een
veel gebezigde aanhaling uit Virgilius' Aeneis
(II. 49), beteekenende : „Ik vreos d. Grieken, ook
al brengen ztj geschenken". 't Is een zinspeling
op d. waarschuwing v. baokotin, toen deze
't reusachtige paard voor d. muren v. Troje
had ontdekt.
Times (d. i. d. tijden) is d. naam, waaronder 't grootste Engelsche dagblact sedert
1 Jan. 1788 verschijnt. 't Werd opgericht door
John Walter to London on behoort tot d.
invloedrijkste bladen der wereld.
Timide (v. 't Lat. timidus), vreesachtig,
beschroomd, moedeloos. — Nec timide nec
tumide, een Lat. gezegde: Noch laf, noch vermetel. — Timiditeit, schroomvalligheid, bedeesdheid.
Tirnocratie (v. 't Grieksche time, schatting, en kratein, heerschen), een staat, waarin
d. bedieningen on eereposten naar schatting
v. 't vermogen, dus a. d. rijksten worden opgedragen; een fortuinregeering.
Timoer, d. i. ijzer, ook TIMOER-BEG of TIMOERLENG, d. i. d. lamme TIMOER (omdat hij hinkte),
verbasterd in TAMERLAN, was een vermaard
veroveraar in Azie, die in 1336 geb. ward on in
1405 op een krijgstocht tegen China overl.'t Is
onzeker of hij d. zoon was v. eon Mongoolsch
opperhoofd dan wel v. eon herder, zooals
door sommigen beweerd is; hij zelf rekende
zijn afkomst• v. d. beroemden Gengiskhan.
Toen d. Mongoolsche dynastie Gaggathai in
verval geraakte, maakte TIMOER zich v. d. teugels des bewinds meester; hij verhief Samarkand tot 't hoofdkwartier zijner heerschappij
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en overmeesterde een groot gedeelte v. 'Alidden-

Azie, v. d. Chineeschen muur tot in Europeesch
Rusland, daarna ook Hindostan v. d. Indus
tot a. d. mond v. d. Ganges. Ofschoon blood
on verwoesting hem op zijn schreden volgden,
maakte hij grooten naam als veldheer en
zochten onderscheidene vorsten. bij hem hun
toevlucht tegen d. veroveringen v. sultan
Bajazeth, die dan ook door TIMOER in d. vlakte
v. Ancrya in Klein-Azie, 20 Juli 1402, geheel
geslagen ward. Bajazeth zelf vial in handen
v. zijn overwinnaar, die hem in een kooi opsloot; doch TIMOER overleefde deze overwinning
slechts weinige jaren. Na zijn dood spatte zijn
rijk v. lieverleo uiteen; een zijner nakomelingen echter, Baboer, veroverde in 't laatst
der 15e on in 't begin der 16e eeuw Hindostan
en stichtte 't rijk v. d. grooten Mogol. TIMOER,
ofschoon woest veroveraar, was echter ook
een beschermer v. kunsten en wetenschappen,
dat ten deele hierin zijn verklaring vindt,dat
zijn secretaris een Europeaan was, met name
Scbiltberger uit Miinchen, die zijn eigen en
ten deele ook TIMOER'S lotgevallen beschreven
heeft in: „Schiltberger der vil Wunders
erfahren hat" (1473). 'Lie bangles, „Instituts
politiques et militaires de Tamerlan (1787),
O. Wolff, „Geschichte der Mongolen oder Tataren" (1872), on Howorth, „History of the
Mongols" (1876—'80).
Timok (d.), een rechter zijrivier v. d.
Beneden-Donau op 't Balkan-schiereil., ontstaat uit d. bronrivieren Zrni- of Mali-Timok
(d. i. Kleine) en Weliki-Timok (d. i. Groote
Timok), die zich beneden Saitschar, in Servie,
vereenigen en in haar benedenloop d. ServischBoelgaarsche grens vormen. Ten N. v. Widdin
bereikt d. Timok d. Donau.
Timoleon stamde of uit een der edelste
geslachten v. Corinthe en word omstr. 410 v.
Chr. geb. Reeds als jongeling trok hij d. aandacht zijner landslieden tot zich door zijn
dapperheid in d. oorlog, zijn wijsheid in d.
raadsvergaderingen en zijn onbegrensden haat
tegen elke dwingelandij. Toen zijn broeder
Timophanes, die 't .opperste gezag in Corinthe
uitoetende, door heersch zucht geleid, misbruik
v. dat gezag wilde maken, spoorde TIMOLEON

hem a. tot 't veranderen v. zijn gedragslijn
en list deze, toen Timophanes daaraan geen
gehoor wilde geven, dezen in zijn bijztjn.
vermoorden. Hoe nuttig deze daad ook voor
Corinthe was, veroordeelde men toch TIMOLEON'S handelwijze algemeen; zijn eigen moeder vervloekte hem on hij ging vrijwillig
in ballingschap, waarin hij 20 jaren
totdat d. inw. v. Syracuse d. hulp der Corinthiers tegen d. wreede onderdrukking v.
Dionysius d. Jonge inriepen. d. Corinthiers
zonden een hulpleger en benoemden eenparig tot bevelhebber daaraan TIMOLEON, die
't vertrouwen zijner landgenooten volkomen
rechtvaardigde. In 't jaar 343 v. Chr. landde
htj in Sicilia; htj veroverde 't kasteel v.
Syracuse en spoedig daarna d. stad zelf,
terwijl- hij Dionysius n. Corinthe zond. Nadat
hij ook d. Carthagers, welke hun macht op
Sicili6 aanzienlijk vermeerderd hadden, beslissend geslagen on tot vrede gedwongen had,
schonk htj d. burgers hun verloren vrijheid
terug on verbeterde hij d. staatsregeling. Hij
weigerde echter 't hem aangeboden hoogste
gezag on leefde tot a. zijn dood (337 v. Chr.)
in stills afzondering, als een zeldzaam voorbeeld v. republikeinsche deugd.
Timon of Timo v. Phlius, een sceptisch
wijsgeer on hekeldichter, leerling v. Pyrrho
(zie Pyrrho), leefde omstr. 280 of 270 v. Chr.
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Men moet hem dus niet verwarren met d.
misanthroop of menschenhater v. gelijken
naam, een tijdgenoot v. Socrates, die ook door
sommigen met d. titel wijsgeer is vereerd,
maar zich noch mondeling noch schritteltjk
met d. philosophie heeft ingelaten en wiens
menschenhaat slechts uit zijn persoonlijke
ondervinding en onvoorzichtige handelingen
voortkwam. Zooals Pyrrho v. d. schilderkunst,
ging TIMON v. d. danskunst tot d. beoefening
der wijsbegeerte over. Nadat hij eenigen tijd
't onderwijs v. Stilpo, een scherpzinnig dialecticus, genoten had, ging hij v. Athene naar
zijn vaderland terug, waar hij zich in 't huwelijk
begat. Doch d. roep, die v. Pyrrho uitging,
bracht hem weder to Elis om dien wijsgeer
to hooren, waar hij zich langen tijd ophield
en to gelijker tijd d. geneeskunst schijnt uitgeoefend to hebben. TIMON begaf zich vervolgens
n. Chalcedon in Klein-Azie en gaf daar lessen
in d. philosophie en welsprekendheid, waardoor hij veel roem en vermogen verkreeg.
Eindeltjk ging hij n. Thebe, in Boeoth_, , on
vestigde hij zich voor good to Athene, waar
hij in hoogen ouderdom overl. Van zijn menigvuldige geschriften in proza en in verzen,
waaronder 30 blijspelen on 60 treurspelen,
is er geen enkel in zijn geheel tot ons gekw-nen; v. sommige zijner hekeldichten vindt
men fragmenten bij Sextus Empiricus on Diogenes Laertius bewaard. d. Satirische vorm,
waarin TIMON zijn sceptische en polemische
wijsgeerige geschriften inkleedde on met vele
toespelingen op persoonlijke bijzonderheden
on 't karakter en d. handelingen v. zijn tegenpartij met bijtende scherts vermengde, was
weinig geschikt om eon grondig wijsgeerig
onderzoek to bevorderen. TIMON schreef o. a.
een wijsgeerig gedicht v. sceptisehen
in een elegischen vorm en tevens
work
in proza tegen d. natuurkundigen (adversus
physicos, d. i. tegen d. bespiegelende w tjsgeeren,
in tegenstelling v. d. ethische of moraalphilosophen). Wat d. sceptische wijsbegeerte
v. TIMON zelf betreft, schijnt hij d. dogmatici vooral daarom aangevallen to hebben,
omdat zij hun leerstellingen meenden to kunnen bewtjzen uit hun aangenomen beginsel,
dat wij d. dingen door onze voorstellingen
kunnen kennen zooals zij zijn; wat een hypothese zonder grond is, omdat wij niet zeggen
kunnen wat d. dingen zijn, maar slechts wat
zij ons schijnen to zijn. Hoe TIMON met zijn
denkwijs nog v. d. natuur v. 't goddelijke en
't goede spreken kon, is moeilijk to begrtjpen,
als men niet aanneemt, dat hij daardoor slechts
d. goddeltjke gemoedsrust verstond, die uit d.
onverschilligheid voor alle stellige overtuiging
voortspruit, en men zich alleen met d. waarschijnlijkheid vergenoegt. TIMON had vele leerlingen, die d. sceptische richting in d. philosophie aankleefden, waarmee echter niet
overeenstemt wat Diogenes Laertius daarop
volgen laat, dat TIMON geen navolgers zou
gehad hebben en daarom d. Pyrrhonische
school met hem zou uitgestorven zijn, totdat
zekere Ptolemaeus v. Cyrene doze weder zou
hersteld hebben. Daar echter Ptolemaeus een
toehoorder v. Eubulus, deze een leerling v.
Euphranor en d. laatste weer een leerling v.
TIMON zelf was, kan men niet zeggen, dat d.
rij der sceptische wijsgeeren verbroken word,
ofschoon sommigen dozer mannen niet openlijk als leeraar optraden of als zoodanig geen
grooten robin behaalden en daardoor niet
algemeen bekend werden. Men vindt d. fragmenten v. d. gedichten v. TIMON in „Steph.
pros. philos." en vollediger in Brunck's
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„Analecten" (dl 2 on dl 3) en ook in Is. Frd.
Langheinrich, „Dins. III de Timonis vita, doctrina, scriptis" (1720).
Timor, 't oostelijkste en grootste der Kleine
Soenda-eilanden in d. Oost-Indischen Archipel,
gelegen tuss. 8° 23' en 10. 22' Z.-Br. en 123' 23'
en 127') 10' O.-L. v. Greenw. 't Oostelijk deel
v. 't eiland met 't kleine eilandje Kambing is
Portugeesch; 't grootere zuidwestelijk deel
beh oort evenals Soembawa, een deel v. Flores,
Soemba, d. Solar , Alor- en Savoe-eilanden en
Rotti tot d. Nederl. residentie Timor en olderhoorigh, den (1042,6 vk. mijien). 't Eiland Timor
is zeer bergachtig; bijna nergens reiken d.
bergen echter hooger dan 700 M.; als hoogste
verheffing geldt d. Alas, op Portugeesch gebied, niet ver v. d. Nederl. grens, terwijl d.
berg v. Atapoepoe, ongeveer op d. grens, d.
hoogte v. 2000 M. bereikt. Langs d. kust,
o. a. langs d. Golf v. Koepang in 't uiterste
Z.-W., liggen kleine vlakten. 't Droge klimaat der kleine Soenda-eilanden komt vooral
op dit eiland uit; gedurende onze zomermaanden — d. drogen moesson — valt er
soms geen droppel regen en voor dit regenlooze jaargetijde geldt d. volgende beschrijving v. Wallace: „d. Plantenbekleeding is op
Timor even schraal als eentonig. d. Lagere
heuvelreeksen zijn bedekt met dwergachtige
eucalypti, die slechts nu en dan tot hooge
woudboomen oprijzen. Daartusschen groeien
in geringe hoeveelheden acacia's on 't geurige sandelhout, terwijl d. hoogere bergen of
met grove grassoorten begroeid Of geheel
kaal zijn. Op d. lage gronden vindt men een
verscheidenheid v. nietswaardig struikgewas,
terwijl d. opene woeste plekken overal bedekt
zijn met een op netels gelijkende soort v.
muni,. IIl sommige vaiieien, waar a. plantengroei weliger is, zijn doornen en heesters en
slingerplanten zoo overvloedig, dat 't niet
mogelijk is, zich een pad door 't kreupelhout
to banen. d. Dorheid v. 't heete seizoen is zoo
groot, dat d. meeste rivieren in d. vlakte opdrogen, eer zij d. zee bereiken; alles wordt
verschroeid en d. bladeren der groote boomen
vallen even volledig of als bij ons in d. winter."
Van een eigenlijken tropischen plantengroei
bemerkt men hier alleen lets in d. schaduw - rijke, besproeide dalen; karakteristieke boomen
zijn d. eucalypten on casnarinen, d. lontar- en
d. gewangpalm. 't Hoofdvoedsel der Timoreezen is d. djagoeng; d. voorn. producten v.
't eiland zijn paarden, sandelhout, was v. d.
wilde bijen en uien. In't Portugeesch gedeelte
wordt met vrucht d. koffiecultuur beoefend;
in 't Nederl. gedeelte treft men slechts enkele
koffieplantages aan. d. Inboorlingen onderscheidt men in 2 stammen : d. Timoreezen in
't Z.-W. en d. Beloeneezen in 't N.-0.; zij alien
komen d. Papoea's 't meest nabij. In d. meeste
kustplaatsen hebben zich Chineezen gevestigd,
die er d. handel in hander hebben. Hoofdplaats v. 't Nederl. gedeelte is Koepang, tevens
d. zetel v. d. resident en d. voornaamste
havenplaats, met 8-574 inw., onder wie 147 Europeanen; die v. 't Portugeesche gebied is Dilli,
eveneens met een goede haven, doch overigens
vrij onaanzienlijk. Zie uitvoeriger een opstel
v. dr. H. F. C. Ten Kate in 't Tijdschrift v.
't Nederl. Aardr. Genootschap, jaargang 1891,
getiteld „Verslag eener reis n. Timor", alsmode Veth, „'t Eiland Timor" (1855).
Timor-la,oet-eilanden
of Tanembareilanden, een groep v. d. Zuid-Oostereilanden,
die tot d. Nederl. residentie Amboina behooren; ze zijn bijna alle laag en onbewoond.
Men vindt er klapperboomen en hout in over-
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vloed en fokt er varkens en geiten. d. Bevolking beloopt ongeveer 13 000 zielen. 't Grootste
eiland der groep is Jamdena, dat door straat
Egeron v. 't veel kleinere Selaroe is gescheiden, ten W. en N.-W. v. Jamdena liggen
een aantal kleine eilandjes.
Timotheus, een veldheer der Atheners,
was d. zoon v. Conon, die beroemd is door
zijn tochten en vele diensten, a. 't vaderland
bewezen. Hij ontaardde niet v. zijn vader en
voegde bij diens deugden verschill. talenten,
voornamelijk dat der welsprekendheid en d.
smaak voor d. wetenschappen; hij was zOO
gelukkig in zijn overwinningen, dat zijn benijders hem slapende afschilderden, terwijl d.
fortuin voor hem steden in netten wegnam.
Hij lachte daarmee en zeide koeltjes: „als ik
slapende steden wegneem, wat zal ik dan
doen, als ik wakker ben". In 376 v. Chr. tijdens
d. oorlog tuss. Thebe en Sparta vernielde hij
bij 't voorgebergte Leucas de Spartaansche
vloot, terwijl Chabrias bij Naxos d. overwinning behaalde, zoodat door deze beide zeeslagen d. Atheners d. heersehappij ter zee
verkregen. Vervolgens beoorloogde hij d. Olynthiers en verkreeg hij na d. dood v. Chabrias in
d. oorlog der bondgenooten (356 v. Chr.) 't opperbevel. Door Chares, een ander legerhoofd, werd
hij beschuldigd en aangeklaagd, omdat hij met
1phicrates hem tot 't vernielen der vijandelijke
vloot voor Byzantium geen huip had willen
verleenen; daarop riep 't yolk die twee bevelhebbers terug en veroordeelde men TIMON tot
een boete v. honderd talenten; doch buiten
staat om deze to betalen, verliet hij Athene
en ging hij n. Chalcis, waar hij kort daarna
overl. Na zijn dood verminderde men die boete
tot tien talenten, welke men zijn zoon Conon
deed betalen. Cornelius Nepos heeft in zijn
bekend work een levensschets v. TIMOTHEUS
gegeven.
Timotheus, bekend als medehelper en
reisgenoot v. Paulus, was afkomstig v. Derbe,
een stad in Lycaonie. Zijn vader was een
hoiden, zijn moeder een jodin, met name
Eunyce; door deze ward hij in d. Joodschen
godsdienst onderwezen. Bij d. verkondiging
v. 't christendom to Lystre, mode een stad in
Lycaonie, deed hij beltjdeins als christen.
Paulus leerde hem Vervolgens kennen on nam
hem als reisgezel met zich, om ter uitbreiding
v. 't evangelie zich v. hem to bedienen. Nadat
hij Paulus op verscheidene reizen vergezeld
had. liet deze hem eindelijk bij d. gemeente
to Ephese als opziener achter. d. Echtheid der
a. hem gerichte brieven v. Paulus in 't N. T.
is meermalen betwist.
Tin is een metallolde, dat tot dezelfde groep
als koolstof en silicium behoort on dus vierwaardig is; 't heeft tot atoomgewicht 117,5.
't Heeft echter reeds eigenschappen der metalen on wordt daarom meestal als een metaal
beschouwd; d. tinhydroxyden zijn zwakke
zuren, die met d. alkalien slechts weinig bestendige, basisch reageerende metaalzouten
geven. Tin komt in d. natuur hoofdzakelijk
voor als tinoxyde (tinsteen, Sn0 2) en wel
voornamelijk in Engeland (Cornwall), Saksen
en India. Om tin to bereiden wordt tinsteen
geroost, geslibd on met kool in een vlamoven
verhit. 't Zoo verkregen tin bevat gewoonlijk
ijzer, arsenicum on andere metalen; om 't to
zuiveren smelt men 't bij lage temperatuur,
waarbij 't zuivere tin afvloeit. 't In Indic gewonnen tin is bijna scheikundig zuiver, terwijl Engelsche sporen v. arsenicum en koper
bevat.
Tin is een bijna zilverwit, stark glanzend
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metaal, dat tot soort. gew. 7,3 heeft. 't Heed
een kristallijne structuur; buigt men een tinstaaf, dan hoort men een eigenaardig geruisch
(tingeschrei), dat v. d. wrijving der kristalletjes over elk. afkomstig is. Door een gladde
tinvlakte met zoutzuur to bevochtigen merkt
men d. kristallijne structuur op aan d. optredende, eigenaardige strepen. Tin is tameltjk
week en zeer rekbaar on laat zich tot dunne
blaadjes pletten (bladtin). Bij 200° C. wordt
't bros en laat 't zich tot poeder wrijven.
't Smelt bij 228° C. en wordt in d. witgloeihitte (bij ongev. 1700° C.) dampvormig; aan
d. lucht verhit, verbrandt 't met intensief
wit licht tot tinoxyde (Sn02); bij d. gewone
temperatuur wordt 't a. d. lucht niet geoxydeerd on weerstaat 't d. inwerking v. vele
stollen, waarom 't ook voor 't vertinnen v.
koperen en tjzeren keukengerei gebruikt wordt.
Tin vindt toepassing bij 't vervaardigen v.
verseheidene legeeringen, vooral met lood,
antimonium en koper. In heet zoutzuur lost
tin onder waterstofontwikkeling tot tinchloruur op en door geconcentreerd zwavelzuur
wordt 't bij verhitting tot stannosulfaat opgelost. Door wat verdund salpeterzuur wordt
't tot metatinzuur geoxydeerd, maar watervrij
salpeterzuur laat 't onveranderd. Bij koking
met kali- of natronloog ontstaan zouten v.
tinzuur. Tin vormt twee reeksen v. verbindingen d. stanno- on d. stanniverbindingen;
in d. eerste is 't tweewaardig, in d. laatste
vier waardig.
Tinchloruur (SnC12) ontstaat bij 't oplossen
v. tin in geconcentreerd zoutzuur. Bij indamping der oplossing kristalliseert 't met 2 moleculen water, die 't bij 100° C. verliest. Onder
d. naam tinzout wordt dit tout in d. ververij
als bijtmiddel gebezigd. 't Watervrije tinchloruur, dat ook door verhitting v. tin in
droog chloorwaterstofgas verkregen kan worden, smelt bij 250° C. on gaat bij 620° zonder
ontleding in damp over. In water is tinchloruur
gemakkeltjk oplosbaar; deze oplossing werkt
stark reduceerend en absorbeert uit d. lucht
zuurstof onder vorming v. basisch tinchloruur.
Met chloor verbindt tinchloruur zich tot tinchloride on met vele metaalchloriden vereenigt 't zich tot dubbelzouten, bijy. met chloorkalium en chloorammonium.
Tinoxyduul (SnO) ontstaat bij verhitting v.
stannohydroxyde (Sn02) in een atmospheer
v. koolzuur en vormt een zwartbruin poeder,
dat, a. d. lucht verhit, ontvlamt en tot tinoxyde verbrandt. Voegt men bij een oplossing v. tinchloruur een oplossing v. soda, dan
ontstaat een wit neerslag v. stannohydroxyde.
Bij 't oplossen in zuren vormt dit zouten.
Stannosulfide (SnS) wordt uit oplossingen
v. stannozouten (Mrs,. SnC12) door zwavelwaterstof als een donkerbruin, amorph neerslag neergeslagen. Door samensmelting v. tin
en zwavel verkregen. vormt 't een blauwgrauwe, kristallijne massa.
Tinchloride (Sn C14) ontstaat bij d. inwerking
v. chloor op verhit tin of op tinchloruur. 't Is
een lrleurlooze, a. vochtige lucht stark rookende vloeistof (spiritus fumans Libavii), met
't soort. gew. 2,27, die bij 114° C. kookt. Uit
d. lucht trekt 't water aan on daarbij verandert 't in een kristallijne massa (tinboter),
die in water gemakkelijk oplost. Tinchloride
vereenigt zich met eenige chloriden tot zoogenaamde dubbelzouten (bijv. met chloorkalium en chloorammonium, zier ook 't art.
pinkzout).
Tinoxyde (Sn 02) komt in d. natuur als tin-

steen in tetragonale kristallen of in dichte

TIN.

417

bruine massa's voor, die 't soort. gew. 6,8
hebben. Kunstrnatig wordt 't door verhitting
v. tin in d. lucht verkregen en 't vormt dan
een wit, amorph poeder; 't kan gekristalliseerd
verkregen worden, als men d. dampen v. tinchloride en water door een gloeiende buis
leidt. Tinoxyde is niet smeltbaar en lost noch
in zuren, noch in alkalien op. Met natriumof kaliumhydroxyde gesmolten, vormt 't in
water oplosbare zouten v. tinzuur.
Voegt men 14 een oplossing v. tinchloride
in water ammoniak of bij een oplossing v.
kaliumstannaat (Sn0 3 1( 2 ) zoutzuur, dan ontstaat een wit neerslag v. tinzuur, dat in
geconcentreerd salpeterzuur of zoutzuur en in
alkalien gemakkelijk oplost. Bij 't bewaren
onder water of in 't luchtledige wordt 't neerslag in zuren en natron onoplosbaar. Beide
modificaties schijnen dezelfde samenstelling
(Sn 0 3 I1 2 ) te bezitten; d. onoplosbare wordt
gewoonlijk metatinzuur genoemd; men verkrijgt deze ook als een wit poeder door tin
met wat verdund salpeterzuur te verwarmen.
d. Zouten v. tinoxyde met zuren, bijv. 't
stanni-sulfaat, zijn weinig bestendig en worden
reeds door warm water ontleed. Bestendiger
zijn d. metaalzouten v. 't tinzuur (zie Praepa-

reerzout).
Tinsulfide (SnS 2 ) wordt uit zure oplossingen

v. stannizouten door zwavelwaterstof als een
amorph geel poeder neergeslagen. Zie ook 't
art. musiefgoud.
Tinctuur. Zoo noemt men d. alcoholische,
soms aetherische aftreksels v. verschill. fijia
gesneden, gekneusde of gestampte plantaardige artsenijen. Vroeger noernde men alleen
licht gekleurde aftreksels tinctuur en heetten
d. donkere essentia. Elixers waren meestal nog
donkerder gekleurd en tevens troebel.
Tindal (RALPH D UND AS, baron), een Nederl.
krijgsman, 24 Febr. 1773 te Deventer geb. Op
12-jarigen leefttjd trad hij als cadet bij 't
infanterie-regiment v. Stuart in dienst; twee
jaar later werd hij vaandrig, doch htj verliet
spoedig daarna d. gelederen om staatkundige
redenen. In 1794 trad hij andermaal in dienst
bij 't regiment v. Bentinck, waarbij hjj als
vaandrig en luitenant diende. Als zoodanig
werd hij overgeplaatst btj d. jagers v. Bylandt
en maakte hij met deze d. veldtocht v. 1794
mee. Hij •bleef bij dat bataljon, dat na d. on).wenteling v. 1795 't le bataljon jagers v.'t Bataafsche leger werd, tot in 1805 in dienst en
nam daarmee een werkzaam aandeel a. d. strijd
v. 179 in Noord-Holland, waarbij hij in d.
slag v. Bergen gekwetst werd. Tot kapitein
bevorderd, werd TINDAL in dien rang bij d.
garde v. d. raadpensionaris geplaatst, waarbij
hij in 1807 luitenant-kolonel en in 1808 majoor
werd. In dien rang werd hij bij 't regiment
grenadiers v. d. garde ingedeeld en in 1809
kreeg hij als kolonel 't bevel over dat schoone
regiment, dat zelfs bij d. inlijving in Erankrijk
ti. bewondering v. Napoleon wist op te wekken. TINDAL behield ook als generaal-majoor,
waartoe htj in 1812 benoemd werd, 't commando over zijn regiment, nam deel a. d.
Russischen veldtocht onder d. opperste leiding
v. d. maarschalk Lefebvre, hertog v. Dantzig,
en werd bij d. groote wapenschouwing, die d.
keizer 2-5 Apr. te Thorn over d. garde hield,
tot ridder v. 't Legioen v. eer benoemd. Zijn
regiment had alleen bij Krasnoi gelegenheid
om zich te onderscheiden, waar 't d. vijand
tegenhield, maar dan ook geheel ten gronde
ging. TINDAL werd officier v. 't Legioen v.
eer, adjudant-generaal bij d. jagers te voet
-der keizerlUke garde en baron v. 't keizerrijk.
IX.
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In 1813 voerde hij 't bevel over een brigade
v. d. garde en woonde htj d. veldtochten v.
Lutzen, Bautzen en Dresden bij, in welken
laatsten veldslag hij zwaar gekwetst werd.
d. Keizer benoemde hem als blijk zijner
tevredenheid tot commandeur v. 't Legioen
v. eer en tot divisie-generaal v. d. keizerltjke
garde. In Juni 1814 vroeg en verkreeg TINDAL
zijn ontslag uit d. Franschen dienst en keerde
hij n. Nederland terug, waar hij door Willem I
tot luitenant-generaal en inspecteur-generaal
v. d. infanterie benoemd werd, terwijl hij nog
in 'tzelfde jaar met 't bestuur v. oorlog in d.
zuidelijke gewesten belast werd, in welke
betrekking hij groote en gewichtige diensten
bewees. Na d. gebeurtenissen v. 1815 werd
TINDA L opperbevelhebber der reserve-armee
en, nadat d. vrede gesloten was, inspecteurgeneraal der infanterie. 15 Aug. 1818 werd
hem 't bevel over 't 6e groot militair commando opgedragen: later kreeg hij dat v. 't
2e en in 1828 als generaal der infanterie
't bevel over 't le groot militair commando,
waarvan 't hoofdkwartier Utrecht was. Hij
bleef die betrekking vervullen tot zijn dood,
die 4 Aug. 1884 plaats vond. Hij had geen
deel genornen a. d. verrichtingen v. 't leger
tegen Belgi8, omdat, naar men beweert, zijn
denkbeelden omtrent d. wijze v. uitoefening
v. 't commando niet met die v. Willem I
overeenkwamen.

Tinea, Zie Uitslag.
Tinkal, Zie Borium.
Tinne (ALEXANDRINE Of A LEXINE), een be-

roemde Afrika-reizigster, geb. 17 Oct. 1839 in
Den Haag. Zij bezocht schier alle landen v.
Europa, in 18:56 en '58 ook 't Oosten en in 1862
ondernam zij haar eersten tocht naar 't gebied
v. d. Boven-Nijl. In 1863 deed zij andermaal
eon reis naar d. Gazellenrivier en naar d.
Dsjoer; op deze reis verloor zij haar moeder,
die haar op haar meeste tochten tot nu toe
vergezeld had. In 1868 bezocht freule TINNE
Tunis en Algiers en in Jan. v. 't volgend jaar
ging zij n. Tripolis om v. daar over Bornoe
naar d. boven-NU1 door te dringen. Op weg
v. Moerzoek n. Ghat word d. koene reizigster
1 Aug. 1869 bij Scharaba door d. Toearegs en
d. Arabieren, die haar vergezelden, vermoord.
Zie uitvoeriger over haar een opstel v.
N. W. Posthumus in 't Tijdschrift v. 't Nederl.
Aardrtjkskundig Genootschap, 1876, getiteld
„Freule Tinne, d. Nederl. reizigster door
Afrika", alsmede „Die Tinnesche Expedition
im westlichen Nilquell-gebiet 1863 und '64"
(1865) en „Boise in das Gebiet des Weiszen
Nils und seiner westlichen Zufliisse 1862—'64"
(1869), beide door Von Heuglin geschreven,
en d. „Geographical notes of expeditions in
Central Africa" (1864), door John TinnO, d.
stief broeder v. Alexine, uitgegeven (1864).
Tinos of Tino, vroeger Tenos, een der
v. Syra,
Grieksche Cycladen, 3 uur ten N.O.
met Andros en eenige kleinere eilanden een
eigen monarchie uitmakende. 't Is 4 vk. mijlen
groot en heeft circa 12 000 inw., die veel
wijn, marmer, zijde, ooft en honig in d. handel
brengen. d. Voorn. plaatsen zijn Tinos of San
Nicol°, Porto Panormo en Oxomerio.
Tinsteen of kassiteriet is een tetragonaal,
isomorph met rutiel en zirkoon kristalliseerend,
kleurloos of gekleurd mineraal, welks hardheid
tuss. die v. veldspaath en kwarts ligt en dat
tot soort. gew. 6,8 a 7 heeft. 't Bestaat uit
tinoxyde (Sn02) en bevat meestal bijmengselen.
't Komt o. a. voor in Saksen, Bohernen, Cornwall, Devonshire, Galici8 en Bretagne, op
Malakka, Banka en Billiton, in California en
27
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Maine. 't Is 't eenige mineraal, waaruit tin in
't groot bereid wordt, en daarom v. veel
gewicht.
Tintellust, een stad in Midden-Afrika,
woestijn Sahara, op ruim 18° N.-Br. gelegen,
a. d. karavanenwegen v. Moerzoek en Marokko
naar Sokoto. Zij is een der hoofdplaatsen v.
d. oase Air-Asben en voert veel zout uit.
Tintoretto, Zie Robusti.
Tipperary, een Ierscb graafs. in d. prov.
Munster, ter grootte v. 78 vk. mijlen, met
175 000 inw. Men heeft er veel moerassige en
onvruchtbare streken, maar d. streek tuss. d.
stad Tipperary en Cashel wordt wegens haar
vruchtbaarheid the golden Vale" ('t gouden
dal) genoemd. d. Voorn. rivieren zijn d. Shannon, die d. noordwestgrens v. 't graafs. vormt,
en d. bevaarbare Suir. d. Bodem levert veldvruchten, vlas, turf, steenkolen, lood, paarden,
rundvee en schapen. — d. Stad Tipperary ligt
in the golden Vale" en heeft een Latijnsche
school en 8000 inw.
Tippo of Tippoe-Tip, eigenlijk HAMIDBEN-MOHAMMED geheeten, een Arabisch groothandelaar en machtig heerscher in 't binnenland v. Afrika, a. d. boven-Congo. Hij verzekerde
bij een verdrag, in 1887 door Stanley in opdracht v. d. Belgischen koning Leopold II
met hem gesloten, d. instandhouding v. d.
souvereiniteit over d. Congo-staat en werd tot
gouverneur v. 't station Stanley Falls, dat
26 Aug. 1886 door d. Arabieren verwoest was,
aangesteld. Gewoonlijk houdt htj zich in Kassongo a. d. rechteroever v. d. Loealaba op. In
1887 werd hij gouverneur v. d. Congostaat en
in 1890 ondernam TIPPOE-TIP, die zich onderscheidt door veel moed en beleid, een pelgrimstocht n. Mekka.
Tippo Saib, ook TIPPO SAHEB, sultan v.
Mysore en een zoon v. Hyder-Ali (zie HYDERALI), was in 1751 gob. en beklom d. troon
10 Dec. 1782. Op verlangen zijns vaders had
hij d. Engelschen een onverzoenlijken haat
gezworen. Daarom zette hij d. oorlog tegen
d. Engelschen voort, doch hij moest na
korten tijd, omdat d. beloofde Fransche hulp
achterwege bleef en d. Maratten zich a. d.
zijde v. Engeland gevoegd hadden, dien eindigen. Hij sloot zonder verlies d. vrede v.
Mangalaro, Mrt 1784. Zijn rijk bevatte toen
een oppervlakte v. 4600 vk. mijlen en 20 millioen daalders a. inkomsten; terwijl zijn leger
tot ettelijke honderd duizend man kon vermeerderd worden, 't land voortreffeltlk bebouwd on 't yolk (ofschoon tot d. stam der
Hindoes behoorende) met d. Mohammedaansche regeering tevreden was. Om d. Engelschen, zijn doodvtjanden, die in 't geheim zijn
val zochten, uit Oost-India to verdrijven on
d. Mohammedaanschen godsdienst uit to
breiden, wilde htj d. macht v. d. Groot-Mogol
weer herstellen; doch d. koning v. Kandabar,
Zemaoen-Sjah, niet kunnende bewegen om
met hem gemeene zaak to maken, tastte hij
een bondgenoot der Britten, d. rajah v. Travancore, aan, waarop d. Engelschen met d.
Maratten en d. vorst v. Dekan een verbond
tegen TIPPO SAIB sloten on in 1790 en '91 reeds
verscheidene waste plaatsen in Mysore veroverden. In 't volgend jaar drongen hun bevelhebbers, lord Cornwall en Abercromby, tot
Seringapatnam door; zij bestormden 't leger
v. d. sultan en belegerden hem in zijn hoofdstad. Thans zocht TIPPO SAIB d. vrede, die
21 Febr. 1794 tot stand kwam en waarbij hij
voor d. oorlogskosten 33 millioen ropjjen a.
d. bondgenooten betalen en hun d. kleinste
Ihelft ztjner staten, benevens d. grensvestin-

TIP.

gen en bergpassen moest afstaan. d. Maratten kregen hiervan 300, d. Nizam 612 en d.
Engelschen 352 vk. mijlen, welke laatste gedeeltelijk bij Madras en gedeeltelijk bij Bornbay getrokken werden. TIPPO SAIB kon dit
verlies niet velen on poogde d. Indische vorsten
tegen Engeland op to zetten en zijn natuurlijke bondgenooten, d. Maratten en d. Nizam,
v. dit land of to trekken. Ook zocht hij d.
oude verbintenis met Frankrijk weer to herstollen ; doch d. Engelsche regeering, v. zijn
plan genoegzaam onderricht, wilde hem voorkomen on verklaarde in 't begin v. 1799, met
d. Maratten on d. Nizam, a. TIPPO SAIB d.
oorlog. Evenwel moesten d. Engelschen, daar
hun bondgenooten, uithoofde v. binnenlandsche onlusten, hun troepen zelf noodig hadden, d. strijd alleen voeren. Twee legers,
't oostelijke v. Bombay onder Stuart, on 't
westelijke v. Madras onder Harris, drongen
in d. landen v. d. sultan en sloegen hem op
4 en 6 Mrt, waarop hij in zijn vesting Seringapatnam vluchtte; maar ook deze sterkte,
door 't geheele Oosten voor onoverwinnelijk
gehouden, werd 4 Mei stormenderhand veroverd. d. Sultan sneuvelde strijdend op d.
wal on sir Arthur Wellesley (Wellington)
werd tot gouverneur der stad benoemd,
waarna d. Britten uit staatkunde 't rijk v.
Mysore met hun bondgenooten deelden. d.
Maratten kregen voor hun aandeel 228, d. vorst
v. Dekan verkreeg 480 en d. Engelschen behielden voor zich 784 vk. mijlen, waarvan 321
met d. hoofdstad Seringapatam a. Bombay,
doch 440 a. Madras getrokken werden; terwiji
d. overige 1190 vk. mijlen ten deel vielen a.
d. jongen rajah Kisna, d. eenigen zoon v. d.
laatsten rajah, wien 't oude Mysore als erfgood zijner familie had toebehoord, doch die
nu staatsgevangene was en die voortaan
Britsch vazal bleef. Men vond in 't paleis v.
TIPPO SAIB een verbazenden schat v. goud,
juweelen, zilver en stollen, waarmee btjna
alle vertrekken gevuld waren. Zijn boekertj
is naar Londen gebracht, zooals ook zijn
tijger, die een Britsch officier verscheurt, een
automaat, waarmee hij zich na d. maaltijd
verlustigde.
TIPPO SAIB was een der koenste en 't moest
volhardende vorstelijke legerhoofden v. 't
Oosten, die, ook ten gevolge v. d. lessen zijns
vaders, d. schandelijke politiek en winzuchtige veroveringsplannen der Eng.-Oost-Ind.
Compagnie geheel doorzag en, voor zoover
't hem gegeven was, met d. uiterste dapperheid eon dam zocht op to werpen, die haar
in bedwang kon houden: Zijn plannen waren
diep doordacht, zijn ondernemingen grootsch,
zijn volharding onuitputtelijk. Maar d. vijand
was hem to machtig, hij verloor zijn rijk en
stierf d. heldendood.
Tipton, een stad in 't Engelsche graafs.
Stafford, met kolen- en ijzerbergwerken,ijzergietertjen, machinefabrieken en 29 000 inw.
Tiraboschi (GIROLAMO), een geleerd Italiaansch letterkundige, die 28 Dec. 1731 to
Bergamo gab. werd on zich al vroeg door
uitmuntende gaven v. verstand on hart
onderscheidde. Op 20-jarigen leeftijd hoogl.
in d. welsprekendheid to Milaan, a. d.-universiteit Brera, geworden, trad hij tevens
als schrijver met verscheidene werken op
on werd hij door d. hertog Frans II v. Este
tot bibliothecaris to Modena beroepen. TIRABosom aanvaardde dezen post on maakte
een vlijtig gebruik v. d. aanzienlijke letterkundige hulpmiddelen, walks hem thans ten
dienste stonden, ter bearbeiding v. zijn be-
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Tiresias was volgens d. Grieksche mythoroemde „Storia della letteratura Italiana", in 13
dln. Dit werk, dat in veelomvattende geleerdlogie een zoon v. Eueres en d. nimf Chariclo.
heid, nauwkeurigheid en schoonheid v. stijl
Hij was niet alleen gedurende zijn leven,
nauwelijks zijn weerga vindt, loopt v. 't begin
maar ook na zijn dood in d. onderwereld,
der wetenschappelijke beschaving in Itali6 tot
vermaard als voorspeller. Deze gave was
170 en verwekte door zijn rijken inhoud des
hem geschonken, toen hij met blindheid geto meer bewondering, daar hij 't binnen 10
slagen werd. d. Aanleiding hiertoe wordt op
jaar tijds tot stand bracht en bovendien nog
verschill. wijzen verhaald. Volgens sommigen
tijd vond om verschill. andere werken to bewerd hij door d. goden met blindheid gestraft,
arbeiden, o. a. d. „Bibliotheca Modenese". Hij
omdat hij, meer dan zij gedoogden, a. d. menoverl. to Modena 3 Juni 1794 in d. ouderdom ' schen verhaalde aangaande d. toekomst. In
v. 62 jaar.
deze lezing ligt opgesloten, dat hij niet, gelijk
Tirailleeren. Hieronder verstaat men
anderen verhalen, d. gave der voorspelling
't strijden in geopende of verstrooide orde,
kreeg als vergoeding your zijn blindheid.
waarbij d. enkele man vrijer in zijn bewegingen
Anders wordt 't voorgesteld in d. mythe, dat
is, v. elk dekkend voorwerp gebruik kan
hij Minerva ongekleed had gezien, terwijl deze
maken en meer zelfstandig optreedt. d. Schutzich in gezelscliap zijner moeder in een bron
tors der Oudheid streden als tirailleurs; evenbaadde. d. Vertoornde godin strafte horn voor
zeer d. handschutters v. d. nieuweren tijd na
zijn gebrek a. eerbied en schaamte met 't verd. uitvinding der vuurwapens. Doch in d. 17e
lies zijner oogen. Nog anders luidt een derde
verhaal. TIRESIAS zou nl. twee slangen hebben
en 18e eeuw kwam 't tirailleeren geheel in
onbruik; eerst d. groote voordeelen, die d.
zien paren en haar met zijn stok geslagen
NoordAmerikanen in hun vrijheidsoorlogen
hebben, waarop hij in een vrouw veranderd
daarrnee behaaiden, maakten d. aandacht
werd. Zeven jaar later opnieuw een paar
weder gaande. d. Franschen voerden in hun
slangen in denzelfden toestand aanschouomwentelingsoorlogen 't tirailleeren weder op
wende, sloeg hij die andermaal. bij onderd. Europeesche slagvelden in, aanvankelijk
vinding wetende, dat dit eon geslachtsvermisschien hierdoor, dat hun weinig geoefende
andering te weeg bracht, gelijk ook geschiedde.
bataillons zich onwillekeurig verspreidden,
Daar hij dus 't geslachtsleven der beide
zoodra zij in gevecht k wamen, later doordien
kunnen bij ervaring kende, riep Jupiter hem
't geheel in een behoorlijk stelsel gebracht
als scheidsrechter te hulp bij een geschil
word.
met Juno over 't aandeel v. d. man en d.
Tiran, Zie Tyran.
vrouw a,. 't genot der geslachtsgemeenschap.
TIRESIAS sprak als zijn meening uit, dat
Tirana, een stad in 't Turksche ejalet
Skoetari, in Midden-Albanie, met een Kath.
dit aandeel voor d. vrouw grooter was,
kerk, vele moskeee'n, een groote bazar en
waarover Juno zoo vertoornd werd, dat zij
ongeveer 22 000 inw., die voor 't grootste deel
TIRESIAS met blindheid sloeg. Bij al de verMohammedanen zijn.
halen erlangt hij tevens een uiterst scherp
Tirard (PIERRE EMANUEL), een Fransch
gehoor, een lang leven en een staf, die hem
staatsman, 27 Sept. 1827 te Geneve uit Fran.
overal leidt, als vergoeding voor 't gemis
sche ouders geb. Hij ging in 1846 n. Parts,
zijner oogen. Met al zijn wetenschap wist hij
waar hij in 1851 een uitgebreide zaak in
echter niet, dat de bron Tilphossa vergiftigd
juweelen en goudwerken opzette, en in 1870
was, zoodat hij, door d. Epigonen na d. verwerd hij maire v. 't zesde arrondissement
overing v. Thebe gevankelijk weggevoerd,
in Frankrijks hoofdstad. Sedert 8 Febr. 1871
stierf, toen ht eruit gedronken had. Te
lid v. d. Nationale Vergadering, stemde hij
Orchomenos had hij een vermaard orakel,
hier met d. uiterste linkerzijde, doch als lid
dat echter gedurende een pestziekte to
v. d. Kamer v. Afgevaardigden — sedert 20
niet ging.
Febr. 1876 — nam hij spoedig een meer geTirlemont, Zie Thienen.
matigde houding aan. Van 4 Mrt tot 15 Nov.
Tirnau, ook Tyrnau (in 't Magyaarsch
1879 was hij onder Waddington minister v.
Nagy-Szombat), een koninklijke vrtstad in 't
Handel en Landbouw en v. 10 Aug. 1882 tot
Hongaarsche gespanschap Presburg, a. d.
31 Mrt 1885 minister v. Financien; 12 Dec.
Tyrnau, met 9 Kath. kerken, waaronder d. a.
1887 belastte hij zich met 't voorzitterschap
't eind der 14e eeuw gebouwde kathedraal;
v. 't ministerie en d. portefeuille v. Financien,
verder een evangelische kerk, een synagoge
doch reeds 20 Mrt v. 't volgend jaar moest
en een suikerfabriek. De 11 000 inw., uit Duithij aftreden. 21 Febr. 1889 kwam Tirard
schers, Magyaren en Slaven bestaande, houwederom a. d. spits v. 't ministerie, deze keer
den zich o. a. bezig met tuin. on wijnbouw,
als minister v. Handel; hij bleef premier tot
d. vervaardiging v. laken on katoen en leven14 Mrt 1890, toen Freycinet een nieuw kabinet
digen handel. Merkwaardig is voorts d. groote
vormde; in 1892 werd hem wederom d.portewijnkelder v. Szulini, met een reuzenvat, dat
feuille v. Financien opgedragen en hij overl.
't Heidelbergsche meer dan 2 maal in grootte
4 Nov. 1893 te Parijs.
overtreft.
Tiraspol, een stad in 't Russische gouv.
Tirnova (Tarnova), een stad in 't vorstenCherson, a. d. bevaarbaren Dnjestr, met 25 000
dom Boelgarije, a. d. Jantra. 't uitgangspunt
inw., voornamelijk uit Joden bestaande. Hoofdvormende v. vele straten over d. Balkan,
bezigheden zijn tuin- en tabaksbouw.
met 21 moskeeen, verscheidene Byzantijnsche
Tire a quatre epingles, een Fransche
kerken on 11 000 inw. (voornameltjk Boelzegswtze voor zeer netjes, als een popje
garen), die laken en zijde vervaardigen en
gekleed ; ook overdrachtelijk : al to sierlijk,
voorts doen a. landbouw on veeteelt.
gemaakt.
Tiro, meerv. drones, een Lat. woord, jong
soldaat beteekenende; ook leerling, beginner
Tireh, in d. Oudheid Tyrrha, een stad in
Klein-A Me, in 't Turksche ejalet Aidin, a. d.
op gebied v. kunst of Wetenschap. — Tironium,
Kutschilk-Menderes; zij is door een spoorweg
d. eerste veldtocht; d. leerjaren; ook een
met Smyrna verbonden en heeft twee Griekproefstuk on voorts een leerboek voor eerstsche kerken en ongeveer 20 000 inw., die zich
beginnenden.
bezighouden met d. vervaardiging v. tapijten
Tirol of Tyrol, een kroonland der Oostenen katoenwevert.
rijksch-Hongaarsche monarchie, 't bergach-
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tigste v. d. geheelen staat, daar 't deel heeft
a. d. drie reusachtige Alpenketens. d. Oppervl.
bedraagt 533 vk. mijlen, waarvan 48 tot
' Vorarlberg behooren. d. Noordel. Balk-Alpen ,
beginnen a. d. Bodensee en d. Rijn en strekken
zich als Algauer-Alpen naar 't 0. tot d. Lech
uit, v. d. centraalketen door 't Kloster- en
Stanterdal gescheiden. Dan volgen d. NoordTiroler Alpea tuss. Lech en Inn, met d.
:Zugspitze (2960 M.). Aan gene zijde der Inn
iliggen in Tirol nog deelen v. d. Salzburger
Alpen: 't Keizergebergte en d. Kitzbilehler
Alpen. d. Centraalketen der Alpen begint in
Tirol met d. Silvrettagroep en d. Rhaetikon en
zet zich a. gene zijde v. d. Inn in d. gletscherrijke Oetzthaler en Stubaier Alpen voort
(Wildspitze 3776 M.; ZuckerhUtl 3508 M.). Dan
volgen t. 0. v. d. Brenner d. Zillerthaler
Alpen (Hochfeiler 3506 M.) en a. d. grens v.
Tirol behooren v. d. keten der Hohe Tauern
nog d. Dreiherrenspitze en d. Grosz-Venediger
ertoe. d. Zuidel. Kalk-Alpen beginnen met
d. groep v. d. Ortler, d. hoogste top v. Tirol
en d. geheele monarchie (3905 M.), en d. Adamellos (3547 M.) t. W. v. d. Etsch. Ten 0. v.
deze rivier strekken zich in noordoostelOke
richting d. Dolomiet-Alpen (Marmolada 3494
M.) uit, die a. d. grens in d. Karnische Alpen
overgaan. Tirol behoort tot drie stroomgebieden. Vorarlberg behoort tot dat v. d.
_Rijn, die hier d. westgrens vormt en d. Ill
opneemt. Geheel Noord-Tirol wordtIngenomen
door 't stroomgebied v. d. Donau; behalve
d. Lech en d. Isar, die weldra op Beiersch
grondgebied overgaan, ontspringt hier d.Iun,
die bij Finstermunz 't land betreedt om bij
Kufstein te verlaten en wier dal evenwijdig
loopt a. d. hoofdkam en eon aantal zeer lange
zijdalen opneemt (Oetzthal, Wippthal en Zillerthal). — Zuid-Tirol wordt door d. Etsch en
haar ztjrivieren besproeid; 't Gardameer met
d. Sarca behoort tot 't gebied v. d. Po; bovendien heeft men t. 0. v. d. Etsch nog d. brongebieden v. d. Brenta en d. Piave, terwijl 't
uiterste oosten met d. Drau en d. Isel weer
tot Donaugebied behoort. d. Voorn. overgangen tuss. d. stroomgebieden ztjn d. Ehrenberger Klause, d. Scharnitz- en d. Aschenpas
(n. Beieren), d. Arlberg, d. Reschenscheideck,
d. Brenner (op d. hoofdkam), 't Stilfser Joch
(in Veltlin), d. Stroeb-, Thum- en Gerlospas
(n. Salzburg). Van d. grootere meren behooren
tot Tirol gedeeltelijk 't Boden- en 't Gardameer.
Groot is 't getal der minerale bronnen, 't meest
bekend 't Brennerbad. 't Klimaat t. N. v. d.
centraalketen is ruw en koud; t. Z. daarvan,
vooral in 't Eschdal, some onverdragelUk
warm. d. Gemiddelde jaarlijksche temperatuur
to Innsbruck is 8° C., to Bludenz
to
Lienz 7 1/.0 en te Trento 12 1 !2° C.
d. Bevolking bedroeg in 1890 929 000 inw.
(in Tirol alleen 812 800), uitsluitend Kath.,
v. wie 61 pct Duitschers, d. andere Romanen
e. a. vreemdelingen zijn. d. Eerste bewonen
't Rijn- en 't Inngebied, d. Vintschgau en
't Etschdal tot beneden Botzen. Als Duitsche
spraakgrens wordt Mezzo Tedesco, 40 KM. ten
N. v. Trento, aangegeven; 't overige deel v.
Tirol wordt bewoond door Italianen on Ladinen. d. Tyrolers zijn een werkzaam yolk en
voorzichtige handelaars; runderteelt, bevorderd door heerlUke bergweiden, en boechcultnur
bun hoofdbezigheden. BUna 't 114 deel
v. d. geheele oppervl. is weiland. Men heeft er
hoornvee v. een uit§tekend ma; paarden gin
er slechts weinig, muilezels vooral in 't Z. In
d. nabijheid v. Trento en Roveredo doet men
veal a. ztjdeteelt, in Vorarlberg meer a. bUen-
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teelt. 't Wild is in d. laatsten tijd zeer verminderd; alleen hazen en vogels zijn nog in
overvloed voorhanden. In d. vele bergmeren
heeft men heerlijken visch, vooral forellen.
d. Landbouw is voor d. behoeften niet toereikend en kan slechts op 1 6 v. d. bodem
worden uitgeoefend, inzonderheid in 't BenedenInndal. Men teelt tar we, mais, rogge, boekweit, gerst, haver en aardappelen. In 't Inn-,
Puster- en Oetzthal verbouwt men vlas, in
Voralberg hennep en in d. omstreken v. Trento
on Roveredo tabak. Van belang is ook d. oatteelt, evenals d. wijncultuur, die ongeveer
114 pct v. d. oppervl. inneemt en vooral in
't Etschgebied gedreven wordt. Onge veer 37 pet
is met woud bedekt. In Zuid-Tirol gedtjen
sinaasappelen, abrikozen, perziken, oltjven,
vijgen, amandelen en citroenen. d. Minerale
schatten zijn onbelangrUk; slechts lood en
zout heeft men in groote menigte, voorts eon
weinig koper, goud, zilver, lood en kobalt. d.
NUverheid is 't belangrijkst in Vorarlberg,
waar men katoenen stollen fabriceert. Vlasspinnertj en -weverij wordt in geheelTirol
uitgeoefend. Grove tapijten weeft men in 't
Pusterdal; d. zUdevervaardiging wordt moor
in 't Z. aangetroffen; lederwaren levert Roveredo; handschoenen worden op vele plaatsen
vervaardigd. d. Houtwarenfabricage heeft haar
hoofdzetel in 't GrOdnerdal. d. Metaalverwerking bepaalt zich tot d. tjzer-industrie, geweermakerij, machinevervaardiging (te Innsbruck)
en fabricage v. naalden (te Ftigen). d. Ligging v.
Tirol op d. grens v. Duitschland en Itali6 on d.
geringe verdiensten in 't eigen land hebben ten
gevolge, dat vele inw. jaarl ijks naar d. vreemde
trekken. d. Vele passen en goede wegen over
d. Alpen bevorderen vooral in d. laatsten tijd
aanzienlijk verkeer. — Voor d. volksontwikkeling wordt goad zorg gedragen; men
heeft er talrUke inrichtingen v. onderwijs op
verschillend gebied. d. Landdag v. Tirol telt
68 laden; Voralberg, ofschoon met Tirol een
gemeenschappeltjk kroonland vormend, heeft
zijn eigen landdag v. 20 laden. 't Wapen v.
't land is eon gekroonde adelaar in eon
zilver veld.
d. Rhaetische bewoners v. Tirol treden voor
eerst in d. geschiedenis op, nadat onder
keizer Augustus hun A.lpengebied onderworpen was geworden en als eon deel der
prov. Rhaetia bU d. Romeinschen staat was
ingelUfd. Na d. ondergang v. 't West-Romeinsche rijk (476 n. Ohr.) werd Tirol bezet door
d. Bojaren, later door d. Oost-Gothen onder
Theoderik d. Groote ; vervolgensjkwam noorden - des lands in d, handen der Franken (539),
terwijI 't Z. in 569 een Longobardisch hertogdom Trient werd. Door d. afzetting v. koning
Desiderius in 774 en v. d. hertog Tassilo in
788 kwam geheel Tirol onder d. heerschappij
v. Karel d. Groote, doch d. bisdommen en
graafschappen maakten zich in d. lle eeuw.
zelfstandig. Reeds sedert 't begin der 11e eeuw
worden graven v. Tirol vermeld, maar d. regelmatige opvolging begint eerst met Albrecht I
omstreeks 1050. Toen Albrecht III in 1253
overl., volgde hem zijn schoonzoon Meinhard
v. GOrz op, wiens zoon Meinhard II door
Rudolf v. Habsburg in 1286 tot hertog v.
Karinthio verheven werd. Toen ztjn kinderlooze kleindochter Margaretha Maultasch door
Bohemen en Beieren tegelUk bedreigd ward,
stood zu 't geheele land a. haar neef Rudolf IV
v. Oostenrijk of (1363). Na hem kwam Tirol
door erfopvolging a. Sigismund, die 't in 1490
in handen stelde v. zijn neef Hagimi1issn d.
lateren keizer, en in 1496 kinderloos overl.
,
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Sedert deelt Tirol in d. geschiedenis v. Oostenrijk, al werd 't ook langeren tijd door een
zUlinie der Habsburgers geregeerd (v. 1564 t.
1621 on v. 1625—'65). Tweemaal bewees 't op
roemvolle wijze zijn onafhankelbkheid a. 't
Habsburgsche vorstenhuis. In 1703 werden d.
Beiersche keurvorst Max Emanuel en d. maarschalk VendOme, die zich in d. Spaanschen
successie-oorlog met elkander wilden vereenigen, teruggedreven. In 1809 nam geheel
Tirol, dat door d. vrede v. Presburg in 1805
a. Beieren was gekomen, onder Andreas
Hofer en Speckbacher deel a. d. oorlog tegen
Oostenrijk, om in 1814 weer onder d. heerschappij v. dit land terug to keeren. —
Thaler, „Geschichte Tirols" (3 dln. 1854—'55),
Schneller, „Landeskunde v. Tirol" (1872), alsmode Egger, „Geschichte Tirols" (3 dln, 1872
t. 1879).
Tironische noten of teekens, zoo genoemd naar een vrtjgelaten slaaf v. Cicero,
a. wien men deze uitvinding v. een bijzonder
letterschrift ter verkorting v. 't gewone toeschrUft; zie Stenographie.
Tiryns, een zeer oude stad in 't Grieksche
landschap Argolis, ten Z.-0. v. Argos, volgens
d. Grieksche heldensagen weleer d. zetel v.
Perseus en Heracles en door cyclopen uit
Lycie met reusachtige, gedeeltelijk nog onderhouden muren omgeven.
In 465 v. Chr. werd ztj door d. Argiven
verwoest. Schliemann ontdekte door zijn
opgravingen d. fondamenten v. een burcht
uit d. tijd v. Homerus. d. Bouwvallen zijn
bekend onder d. naam Palaea Nauplia. —
Zie Schliemann's „Tiryns" (1886).

Tischbein

(JOHANN FRIEDRICH AUGUST),

lid eener talrUke kunstenaarsfamilie, word 9
Mrt 1750 to Maastricht geb. en door zijn oom
Johann Heinrich Tischbein in d. kunst onderwezen. Daarna begaf hij zich op reis; hij
studeerde to Paris, to Rome en to Napels en
kwam vervolgens to Weenen, waar hij door
d. vorst v. Waldeck tot hofschilder benoemd
word. Herhaaldelijk begaf hij zich naar Nederland, totdat in 1795 hier d. omwenteling
plaats vond. In 1800 werd hij tot hoogl. on
directeur der academie to Leipzig benoemd,
maar zelden was hij op zijn post, daar hij gedurig her- on derwaarts reisde om portretten
to schilderen, die niet onverdienstelijk behandeld zijn, maar toch ook meermalen de critiek onbevredigd laten. Een aantal vorstelijke on beroemde personen hebben voor
TISCHBEIN geposeerd. Ook schilderde hij enkele genre- on historieele voorstellingen. Hij
overl. to Heidelberg 21 Juni 1812.

Tischbein

(JOHANN HEINRICH), DE OUDERE

kunstenaar V. dien naam, werd in 1722 to
Hayna gob., genoot to Kassel kunstonderwijs
v. d. hofschilder Freese on ging vervolgens n.
Parijs, waar hij onder d. leiding kwam v. C.
v. Loo. Na zich verder to Venetie on to Rome
geoefend to hebben, vestigde hij zich to Kassel,
waar hij, in d. geest des tUds zijn klassieke
studien Qp cl, voorstelling v. meestal herolsche
onderwerpen toepassende, een moor of minder
gemaniereerd karakter in zijn werken vertoonde. Tot hofschilder v. d. landgraaf v.
Hessen-Kassel en directeur der academie to
Kassel benoemd, was hij zeer productief in
historisch-mythologische voorstellingen en
schilderde hij ook eenige portretten en genrestukken. Hij overl. 22 Aug. 1789.

Tischbein

(JOHANN HEINRICH), DE JONGERE,

werd in 1742 to Hayna geb., door zijn bovengenoemden oom Johann Heinrich onderwezen
en reisde vervolgens in Nederland, Italie en
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Zwitserland, totdat hij in 1773 inspecteur der
galerij to Kassel werd. Hij schilderde weinig,
maar was een verdienstelijk etser on graveur;
hij bootste zeer gelukkig verschill. manieren
na en schreef een uitmuntende verhandeling
over 't etsen („Abhandlung fiber die Aetzkunst", met 84 geetste prenten). Hij overl. to
Kassel in 1808.

Tischbein

(JOHANN HEINRICH WILHELM),

d. Napolitaansche schilder bijgenaamd, werd
15 Febr. 1751 to Hayna geb. on eerst door zijn
vader, Johann Konrad Tischbein, en later door
zijn oom Johann Heinrich Tischbein to Kassel
in d. kunst onderwezen. Na zijn voorloopige
studien gemaakt to hebben , bezocht hij Amsterdam on eenige andere Hollandsche steden,
waar d. aanschouwing der Oud-Hollandsche
kunst een merkbaren invloed op zijn richting uitoefende. In 1772 to Kassel teruggekeerd, schilderde hij er onderscheidene portretten on landschappen. Hij won d. gunst
v. eenige grooten en vorsten, die horn ertoe in
staat stelden n. Rome to reizen. Na eenig oponthoud in Zwitserland, waar hij met Lavater zich in physionomische phantasieen verdiepte, kwam hij to Rome en studeerde hij ernstig naar d. beste meesters. Hij waagde zich
nu ook a. historische voorstellingen on ontleende bovendien menig onderwerp a. d. werken v. Goethe, wiens portret hij ook schilderde. In 1787 kwam hij to Napels, waar hij
al spoedig, door een good geslaagd portret
v. d. kroonprins, d. gunst v. diens moeder
en een grooten naam verwierf. In 1790 word
hij er zelfs directeur der academie en vervolgens vervaardigde hij een aantal uitmuntende
teekeningen naar overblUfselen der antieke
kunst, benevens gezichten op rumen, landschappen enz. In 1796 gat hij to Napels eon
serie dierenstudien uit. In 1799, na 't uitbroken der revolutie, pakte hij zooveel mogelUk
zijn kunstschatten bijeen en vertrok hij met
Hackert en Haigelin to scheep n. Livorno; hij
Teed schipbreuk, vial met 't schip in handen
v. kapers, maar behield toch genoeg om, na
zijn kunstwerken a. d. hertog van Oldenburg
verkocht to hebben, to Eutin rustig to kunnen
leven. Hij schilderde nog onderscheidene portretten van meestal beroetnde personen (die
echter zelden gelukkig slaagden), benevens
mythologische e. a. schilderijen, terwijl hij
bovendien een aantal geschriften over zijn
kunst on d. wijsgeerige opvatting daarin en
ook een wijsgeerig romantische geschiedenis
v. zijn eigen leven vervaardigde. Hij overl.
to Eutin 26 Juli 1829.

Tischendorf

(LOBEGOTT FRIEDRICH YON-

een Duitsch Luthersch theoloog
en zeer verdienstelijk bijbelcriticus, geb. 18
Jan. 1815 to Lengenfeld in 't Vogtland. Reeds
in 1840 gaf hij to Leipzig d. grondtekst v.
't N. T. met een critische verhandeling in
't licht. Vast ervan overtuigd, dat d. opstelling v. d. oorspronkelUken tekst v. d. BUbel
slechts door een zeer zorgvuldige vergelbking der oudste handschriften to bereiken
is wijdde hij zich voortaan a. 't onderzoek
dier manuscripten; ten behoove hiervan
begat hij zich in 1844 n. Egypte, Palestina,
Syrie en Klein-Azie en hij bracht v. daar
een zeer belangr(jke verzameling v. bijbelhandschriften mode. Reeds in d. herfst v.
1840 was hem d. ontcijfering v. d. „Codex
Ephraemi" gelukt. Sedert 1845 hoogl. to Leipzig, ondernam hij in 1853 een tweede reis n.'t
Oosten en in 1859 een derde, daartoe in staat
gesteld door d. Russische regeering. Op doze
reis ontdekte hij in 't SinaIklooster 't wereldSTANTIN VON),
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beroemd geworden handschrift v. d. Griekschen Bijbel uit d. 4e eeuw, dat hij voor d.
Russische regeering verwierf en als „Codex
Sinaiticus" (4 dln, 1862) in 't licht gaf; tot
belooning zag TISCHENDORF zich in d. erfeltjken
Russischen adelstand opgenomen. Hij overl.
7 Dec. 1874 to Leipzig. Van zijn talrijke uitgaven
v. btjbelsche handschriften noemen we die v.
d. „Codex Ephraemi Syri" (2 dln, 1843—'45),
d. „Codex Amiatinus" (1850), d. „Claramontanus"
(1852), d. „Sinaiticus" en d. „Vaticanus" (1867).
Een groot aantal fragmenten gaf hij uit in d.
„111onumenta sacra inedita" (10 dln, 1846—'70).
Ook bezorgde TISCHENDORF 21 uitgaven v. 't
Nieuwe Testament en maakte hij zich o. a.
nog verdienstelijk door d. uitgave v. d. zoogen.
„Septuaginta" (1850, 7e dr., 2 din, 1888). Over
hem schreef Volbeding (1862).
Tisiphone, Zie Furien.
Tissaphernes, een Perzische satraap,
veldheer onder koning Artaxerxes II Mnemon
en onderstadhouder in Ionia, heeft in 401 v.
Chr. een veldslag, waarin de koning gewond
werd, tegen Cyrus, 's konings broader, volgehouden on dezen overwonnen. Tot belooning
ontving hij v. d. worst 't bestuur over alle
gewesten, waarover vroeger Cyrus stedehouder was geweest, voorts een v. 's konings
dochters ten huwelijk, eindelijk d. eersten
rang onder d. satrapen. Toen evenwel later
d. Ioniers wegens hun deelgenootschap a. d.
opstand v. Cyrus getuchtigd moesten worden
en zij v. d. Spartanen bijstand erlangden, werd
TISSAPHERNES door Agesilaus, koning v. Sparta,
in Lycie volkomen geslagen, waarop hij v.
rang en macht ontzet on volgens 't verlangen
v. Parysatis, 's konings moeder, in Phrygie
onthoofd werd.
Tisserand (FRANcois FELix), geb. 15 Jan.
1845, studeerde en promoveerde in d. wis- en
sterrenkunde en werd achtereenvolgens verbonden a. d. sterrenwacht to Parijs en aangesteld tot directeur der sterrenwacht en
hoogl. in d. sterrenkunde to Toulouse (1873).
In 1874 werd hem en Janssen opgedragen d.
overgang v. Venus over d. zon waar to nemen
en in 1878 word hij lid v. d. Academie en v.
't Bureau des Longitudes. Hij schreef o. a.
Note sur l'interpolation" (1869), „Determination des orbites des planetes 116 en 117"(1871),
„Sur la recherche de la planate perdue 99"
(met Loevy, 1872), „Sur le mouvement des
planetes" (1872), „Sur les etoiles filantes"
(1873) on „Observations des taches du soleil
a Toulouse on 1874 et 1875" (1876).
Tissot (simort ANDRE), een beroemd geneeskundige, werd 20 Mrt 1728 to Grancy geb.,
studeerde to Montpellier on vestigde zich, na
met lof zijn studien volbracht to hebben, als
geneesheer to Lausanne. Hij gal verscheidene
werken in 't licht, die hem een jaargeld v. d.
republiek Geneve, een eerepenning v. d. gezondheidsraad v. 't kanton Bern, 't hoogleeraarsambt in d. geneeskunde to Lausanne,
d. titel lid der Royal Society to Londen en
d. vereerendste aanbiedingen v. d. kant der
koningen v. Polen deden verwerven. In 1780
werd htj door keizer Jozef II tot hoogl. a.
d. universiteit to Pavia benoemd; hij was
daar in 't begin v. zijn nieuwen werkkring
weinig in aanzien, doch weldra werden zijn
verdiensten btj 't heerschen oener epidemie
in Lombardije op hoogen prijs gesteld. Nadat
TISSOT drie jaren 't hoogleeraarsambt had
vervuld, keerde hij n. Lausanne terug, waar
htj 13 Juni 1797 overl.
Van zijn werken zijn d. voornaamste „Dissertatio de febribus biliosis s. historia epide-
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miae Lausannensis anni 1755. Acc. Tentamen
de morbis ex manustupratione ortis" (1758),
„Avis au peuple sur sa sante (1761), „Avis
aux gens de lettre sur leur sante" (1768),
„Ouvrages divers" (1769, 10 dln), „Traits de
Pepilepsie" (1770) en „Essai sur les maladies
des gens du monde" (1761).
Tissot (CLEMENT JOSEPH) was een bloedverwant v. d. vorige on eveneens geneesheer. Hij werd in 1750 geb. to Ornans en bekleedde gedurende ruim 20 jaren d. betrekking
v. militair arts. In 1787 was hij door toedoen
v. zijn landgenoot Tronchin tot adjunctgeneesheer v. 't huis v. d. hertog v. Orleans
benoemd. Na verscheidene andere betrekkingen vervuld to hebben, stond hij a. 't hoofd
v. d. geneeskundigen dienst a. 't hospitaal to
Lyon gedurende 't beleg v. daze stad, waarna
htj in 1793 v. zijn post ontzet on gevangen
genomen werd. Htj werd ter verantwoording
geroepen wegens een geschrift, door hem
uitgegeven, handelende over d. ware oorzaken
der sterfte onder d. door schietgeweer gekwetsten op 27 Mei, en omdat hij d. bevelen
v. d. graaf de Percy had opgevolgd. Hij ontsnapte nauwelijks a. d. doodstraf evenals na
zijn arrestatie in 1795, '97, '98 en '99. In actieven
dienst hersteld, woonde hij d. veldtochten bij
in Oostenrijk, Pruisen, Polen on Italie. Hij
maakte zich btj 't lager to velde zeer verdienstelijk, vooral door 't nemen v. doeltreffende maatregelen tot 't beteugelen v. d.
veelvuldige ziekten, in d. hospitalen en gevangenissen uitgebroken. d. Aartshertog Karel
v. Oostenrijk bood horn daarom 't honoraire
diploma der keizerlijke academie v. geneeskunde to Weenen aan.
Tissot (PIERRE FRANcOIS), een Fransch
schrijver, geb. 10 Mrt 1768 to Versailles, onder
Napoleon keizerlijk censor, later prof. a. 't College de France, overl. 7 Apr.1854 to Parijs. Hij
schreef „Etudes sur Virgile" (4 din, 1825—'29),
„Histoire de la revolution francaise" (6 dln,
1833—'36), „TrophOes des armees francaises
depuis 1782 jusque 1815" (6 dln, 1819) en
„Memoires historiques sur Carnot" (1824).
Tissot (CLAUDE JOSEPH), een' Fransch geleerde, geb. 26 Nov. 1801 to Les Fourgs in 't dep.
Doubs, sedert 1837 prof. in d. philosophie to
Dyon, overl. aldaar 17 Oct. 1876, bekend o. a.
door d. veptaling v. Kants werken on door zijn
„Histoire abregee de la philosophie" (1840),
„Mania du suicide" (2 dln, 1841—'42), „Le droit
penal dans sos principes" (2 dln, 1859—'60),
„La vie dans l'homme" (2 dln, 1861) en „L'animisme" (2 dln, 1863—'65). — Zijn zoon, CHARLES
JOSEPH TISSOT, een Fransch diplomaat, geb.
29 Aug. 1828 to Parijs, sedert 1871 gezant to
Tanger, sedert 1876 to Athens, sedert 1880
to Constantinopel, v. 1882—'83 to Londen, overl.
5 Mrt 1884 to Parijs, heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt door verschill. archaeologische
en geographische werken, waarvan „Geographic) de la province romaine d'Afrique" (1884)
wel 't voornaamste is.
Tissot (VICTOR), een Fransch schrijver, geb.
in 1845 to Freiburg in Zwitserland. Aanvankeltjk redigeerde hij d. „Gazette de Lausanne"
en, vooral nadat hij zich in 1874 n. Parijs begeven had, maakte htj zich bekend door zijn
wonderltike reisbeschrijvingen, o. a. door
„Voyage an pays des milliards" (1875), „Les
Prussians on Allemagne" (1876), „Voyage aux
pays annexes" (1876), „L'Allemagne amoureuse" (1884) en „De Paris a Berlin" (1886),
die vol hateltjkheden op Duitschland zijn.
Tisza (BOLOMAN VON), een Hongaarsch
staatsman, uit een Protestantsche, adelltike
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familie, geb. 16 Dec. 1830 to Geszt in 't gespanschap Bihar. In 1848 werd hij bij 't ministerie
v. Onderwijs aangesteld, doch na 't uitbreken
der revolutie trok hij zich uit 't staatsleven
terug. Sedert 1861 lid v. d. Rijksdag, werd hij
hier na d. dood v. Teleki d. aanvoerder v.
't linker centrum en na 't verval v. d. Peakpartij vormde TISZA in Febr. 1875 een nieuwe
liberale partij, als wier hoofd hij 1 Mrt v.
't zelfde jaar minister-president en minister
v. Binnenl. Zaken werd. Als zoodanig voerde
hij belangrijke onderhandelingen over een
schikking met Oostenrijk en nam hij ingrijpende maatregelen om Hongarije geheel
en al a. d. Magyaren to onderw erpen. In Febr.
1887 ruilde hij d. portefeuille v. Binnenl. Zaken
met die v. Financien en in 1890 trad hij af
als minister-president.
Titaanijzererts, Zie _Men
Titan, een zoon v. Uranus en Gaea. Als
d. oudsten zijner brooders behoorde hem 't rijk;
doch op d. bede zijner moeder en zusters
stood hij 't rijk a. zijn jongsten broeder, Saturnus, af, onder voorwaarde, dat hij geen zijner
kinderen in 't leven zou laten, opdat d. beerschappij, na zijn dood, weer a. d. kinderen v.
TITAN mocht terugkeeren; doch Rhea, d. gemalin v. Saturnus, wist heimelijk eenige v.
haar zonen (Jupiter, Neptunus en Plutus) in
't leven to behouden, wat TITAN ontdekte,
waarop hij aanstonds met zijn zonen d. wapens
aangordde, Saturnus overwon en hem met zijn
gemalin gevangen nam. Maar Jupiter, d. zoon
des laatsten, die zich in Creta ophield, overviel TITAN met een leger Cretensers, behaalde
d. overwinning on gal a. zijn vader d. troon
terug. Men vindt dit verhaal bij Ovidius,
Virgilius en Juvenalis, doch d. oudere mythologic spreekt niet v. dezen TITAN, maar vermeldt echter wel d. volgende
Titanen, zonen v. Uranus on Gaea of v.
hemel on aarde, onder welke zes bijzonder
genoemd worden, nl.; Caeus, Creus, Hyperion,
Japetus, Oceanus en, Cronos ; latere schrijvers
tellen 18 Titanen, wellicht, omdat zij eenige
v. d. Cyclopen on Centauren, die ook zonen v.
Uranus waren, er onder rekenden. Over 't
geheel is d. fabel der TITA NEN met vele
denkbeelden uit d. Phoenicische cosmogonie
vermengd, waartoe inzonderheid d. verhalen
behooren, dat door verscheidene der Titanen
nuttige uitvindingen zouden zijn gedaan en
ztj d. eerste kunstenaars, bouwmeesters, veehoeders en jagers zouden geweest zijn.
Titaniet is een monoklien kristalliseerend,
geel, groen, bruin of rood mineraal, dat iets
harder is dan apatiet, 't soort. gew. 3,4 a 3,6
heeft en uit een verbinding v. een silicaat on
v. een titanaat v. calcium bestaat. 't Komt
o. a. voor in Zwitserland, Tirol on Canada
(bij Eganville, kristallen v. 10 a 40 KG.).
Titanium is een in d. natuur vrij algemeen verspreid metalloIde, dat evenwel nooit
in groote hoeveelheden tegelijk wordt aangetroffen. 't Werd in 1791 ontdekt door Gregor,
een Engelschen geesteltjke, die 't, met zuurstof verbonden, in een mineraal aantrof, door
hem naar d. plaats v. herkomst in Cornwall
menachaniet genoemd. Klapproth, die 3 jaren
later in 't mineraal rutiel insgelijks dit element vond, noemde 't titanium, welke benaming d. door Kirwan voorgestelde verdrongen
heeft. In d. natuur komen drie mineralen
voor, die uit titaniumoxyde (Ti 0 2 ) bestaan,
on wel rutiel. anataas on brookiet, en verder
zouten v. titaniumzuur.
't Vrije titanium, door verhitting v. fluoortitaankalium (Ti F16 K2) met kalium verkregen,
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is een grauw, metallisch poeder. 't Verbrandt
bij verhitting a. d. lucht en ontleedt water
bij koking. In verdund zoutzuur en zwavelzuur lost 't op onder uitscheiding v. waterstof.
Titanium is een vierwaardig element. d.
Chloorverbinding (TiC1 4) is een kleurlooze
v-loeistof; d. fluoorverbinding is in vrijen toestand niet bekend, maar vormt schoon kristalliseerende dubbelzouten. Titaanzuur (T1O4H4)
scheidt zich als een wit, amorph poeder af,
als men bij d. zoutzure oplossing v. een zout
v. 't titaanzuur ammoniak voegt. Over zwavelzuur gedroogd, verliest 't een molecuul
water en gaat 't over in Ti 0(OH)2.
Evenals kiezelzuur on tinzuur vormt titaanzuur polyzuren. In alkalien en in sterke
zuren zijn d. hydroxyden tot zouten oplosbaar. Bij gloeiing geven d. hydroxyden wit
amorph titaniumoxyde (TiO 2), dat ook gekristalliseerd als rutiel, brookiet en anataas
verkregen kan worden. Titaniumoxyde is in
zuren bijna onoplosbaar; bij smelting met
alkalien vormt 't titanaten. Tegen sterke
zuren verhouden zich d. hydroxyden TiO 4 114,
Ti 0 3 112 enz. als zwakko basen. Met stikstof kan titanium verscheidene verbindingen
geven.
Titiaan, Zie
Titicacameer (Laguna de Chucuito), 't
grootste meer v. Zuid-Amerika, 3824 M. boven
d. zee gelegen, op een boomlooze, met gras
begroeide hoogvlakte, op d. grens tuss. ZuidPeru en Bolivia. 't Is een zoetwatermeer, heeft
een oppervl. v. 150 vk. mijlen, is 218 M. diep
en zeer vischrijk. Aan d. noordzijde ontvangt
't verscheidene rivieren; d. eenige afvoer in
't Z. vormt d. Desaguadero. Van d. talrijke
eilanden is dat v. Titicaca, in 't zuidelijk
gedeelte gelegen en tot Bolivia behoorend,
't grootst; men heeft er d. prachtige ruInen
v. een Oud-Peruaanschen zonnetempel. Een
tweede, 't Maaneiland, bevat o. a. d. overblijfselen v. d. maantempel. Aan d. oevers
v. 't meer vindt men een menigte prachtige
graven met d. lijken v. een uitgestorven
menschenras. Thans wordt 't Titicacameer
door stoombooten bevaren. d. Grootste steden
a. z(jn oevers zijn Puno, in Peru, en Hachacacha, in Bolivia. Aan d. oostkust v. 't meer
verheffen zich d. hoogste bergtoppen v.
Amerika, d. Sorata en d. Illimani, meer dan
6000 M. boven d. zee. — Zie Pentland The
Laguna de Titicaca" (1848).
Tittmann (JOHANN AUGUST HEINRICH), een
Duitsch godgeleerde, 1 Aug. 1773 to Langensalza geb., waar zijn vader, later superintendent to Dresden en hoogl. in d. godgeleerdheid to Wittenberg, destijds predikant was.
Na a. d. hoogeschool v. laatstgenoemde stad
to hebben gestudeerd, vestigde hij zich to
Leipzig, waar hem in 1796 't buitengewoon
hoogleeraarsambt in d. wijsbegeerte en in
1800 dat in d. godgeleerdheid werd opgedragen. In 1805 werd hij gewoon hoogl. in laatstgenoemde wetenschap en hij overl. 31 Dec.
1831. Als academisch leeraar genoot hij grooten roem om zijn geleerdheid, scherpzinnigheid, duidelijkheid en aangename voordracht.
Zijn geschriften, die in navolging v. zijn
vader, blijkens diens „Meletemata S. in Evang.
Johannis" (1816), zich, voor zoover zij in d.
taal der geleerden vervaardigd zijn, door
keurig Latijn onderscheiden, loopen over
versehill. gedeelten der godgeleerde wetenschap. d. Voorn. zijn „Encyclopaedie der the°.
logischen Wissenschaften" (1798); „Pragmatische Geschichte der Theologie and Religion
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in der Protestantische Kirche wahrend der
zweiten Halfte des XVIII Jahrhunderts"
(1805); „Institutio symbolica ad sententiam
ecclesiae evangelicae" (1811); „Lieber Supranaturalismus, Rationalismus und Atheismus"
(1816); „Theocles, fiber den Glauben an Gott"
(1799); en „Theon, fiber unsere Hoffnungen
nach dem Tode" (1801). Voorts bezorgde hij
uitgaven v. „Zonaras" (1808), d. „Libri symbolici" (1817) en 't Grieksche N. T. (1824).
Onderscheidene zijner academische programmata zijn na zijn dood door Hahn verzameld
uitgegeven onder d. titel „Opuscula" (1833),
terwtjt Becher zijn dissertatie „De synonymis
in N. T." in 't licht zond (1832).
Tittn2ann (KARL AUGUST), broader v. d.
voorg., was een beroemd rechtsgeleerde, geb.
to Wittenberg 12 Sept. 1775. klij studeerde
sedert 1793 to Leipzig en to Gottingen en
vestigde zich in 1797 to Leipzig. Voornamelijk
beoetende hij 't strafrecht, zoodat hij ook
onder d. criminalisten een eerste plaats innam.
Hij schreef „Versuch 'nor die wissenschaftliche Behandlung des peinlichen Rechts"
(1798) en „Grundlinien der Strafrechtswissenschaft und der deutschen Strafgesetzkunde"
(1800.( In 1801 werd hij n. Dresden als consistorieraad beroepen, in 1807 tot hof- en justitie
raad en in 1812 tot geheim referendaris aangesteid. Tegen Feuerbach, met wiens systeem
v. strafrecht hij zich niet vereenigen kon,
schreef 134 „Ueber die Grenzen. des Philosophirens in einem Systeme der Strafrechtswissenschaft und Strafrechtskunde" (1802).
Onder zijn overige geschriften bekleedt een
eerste plaats „Handbuch der Strafrechtswissenschaft und Strafrechtskunde" (1807, 4 din);
voorts nog „Rechtliche Bemerkungen -nor
die Grenzen des Buchhandlerrechts in Beziehung auf den Vertrieb der Bticher durch
Commissars, Antiquare u. s. w." (1804), waarop
later „Erorterungen" (1806) volgden; „Beitrag
zur Lehre von den Verbrechen gegen die
Freiheit, ins besondere von dem Menschenraub und der Entfiihrung (1806); „Ueber Gestindnisse und Widerruf in Strafsachen und
das dabei zu beobachtende Verfahren" (1810);
en „Entwurf eines Strafgesetzbuchs fur das
Konigreich Sachsen" (1813, 2 din). BU het jubile
v. an vader gaf hij nit „Die Strafrechtspflege
in Volkerrechtlicher Rucksicht mit besonderer Beziehung auf die deutschen Bundesstaaten" (1817). Herhaalde reizen n. d. baden
v. Pyrmont gaven hem aanleiding tot d. uitgave v. een „Taschenbuch far Badegaste"
(1825). Sedert 1831 gepensionneerd, overl. hij
14 Juni 1834. Nog verdienen vern3elding zijn
„Handbuch fiir angehende Juristen" (1828) en
„Die Homoopathie in Staatspolizeirechtlicher
Hinsicht" (1829).
Titulus, 't Lat. woord voor titel. Salvo
titulo, verkort S. T., zie S. — Titulo gratioso,
bij wijze v. schenking, om niet. Titulo honoTitulo justo, op rechtmatige
rabili,
wtize. Titulo pleno, met volledigen titel.
Titus, een leerling on medehelper v.
Paulus, die hem v. 't heidendom tot d. christelijken godsdienst bekeerde. Hij vergezelde
Paulus n. Jeruzalem on Ephese, reisde hero.
n. Macedonia vooruit en begaf zich in 't belang v. d, zending ook naar Creta en Dalmatie. d. KerkelUke overlevering maakt hem
tot eersten bisschop v. Creta. Paulus schreef
hem een brief, die in d. canon des N. V.
is opgenonien. Sommige geleerden hebben
evenwel d. echtheid van dit geschrift in twtjfel
getrokken.
Titus Flavius Vespasianus, een Ro-
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meinsch keizer v. 79-81, waardige zoon en

opvolger zijns waders Vespasianus (zie Vespasianus). Htj werd in 't jaar 40 onzer tijd-

rekening geb. on was een der voortreftelijkste
Romeinsche imperators, niettegenstaande zijn
vroeger ongeregeld, zedeloos gedrag geenszins
geschikt was om veel goads v. hem to voorspellen. Onder zijn vader tribuun in d. oorlog
tegen d. Germanen on naderhand in Britannia, vergezelde hij Vespasianus, toen daze
n. Syrie afgezonden werd om d. opstand der
Joden, die in 't jaar 65 uitgebroken was, to
dempen en zette hij, toen daze Romeinsch
keizer werd (in 69), d. belegering v. Jeruzalem
vuort, die, gelijk bekend is, een der verschrikkelijkste en gedenkwaardigste was. d.
Halsstarrigheid der belegerde on opgeruide
Joden had een verschrikkelijken hongersnood
ten gevolge, zoodat men een moeder haar
eigen zoon zag verslinden; d. stad werd verwoest en d. tempel, schoon TITUS dien nog
poogde to behouden, in d. asch gelegd; d.
afschuweiijkste moorden en gruwelen werden
gepleegd. Ofschoon 't nu wel schijnt, dat
TITUS, onder al daze omstandigheden, zooveel
mogelijk menschelijkheid a. d. dag legde, ging
toch d. kruisiging v. eenige honderden gevangenen d. maatstaf eener rechtvaardige
gestrengheid to boven. TITUS kwam na d.
verwoesting v. Jeruzalem to Rome terug en
deed aldaar met zijn vader een luisterrijken
intocht. In 't jaar 79, na d. dood zijns waders,
verkreeg hij d. keizerlijke waardigheid en tegelijk met daze troonsverheffing veranderde
hij ztjn geheel gedrag. Tweemaal gehuwd en
Y. zijn laatste vrouw gescheiden, werd hij
in d. Joodschen oorlog verliefd op Berenice,
d. dochter v. Agrippa I, koning der Joden.
Zij volgde hem n. Rome, doch 't Romeinsche
yolk was over zijn verknochtheid a. een
vorstin v. een zoodanigen roep zeer ontevreden on men verwachtte toenmaals (volgens
Suetonius), dat hij een tweeds Nero zou geworden zijn. Zijn gedrag was echter geheel
veranderd: hij verwijderde Berenice oogenblikkelijk v. 't hof, schafte alle overdaad op
zijn tafel af, koos alleen waardige vrienden on
onderscheidde zich door edelmoedigheid, goedheid on rechtvaardigheid, zoodat hij terecht
d. btjnaam amor et deliciae humani generis (d.
liefde on wellust v. 't menschdom) verdiende.
Met d. aanvang Miner regeering bekrachtigde
htj al d. verleende voorrechten en gedane
giften zijner voorgangers; hij kwam zijn gegeven woord, als Pontifex Maximus, nimmer
zjn handen met burgerbloed to bezoedelen,
getrouw na on niemand werd gedurende z(jn
bestuur ter dood veroordeeld. Zijn vergevensgezindheid was een treffend voorbeeld voor
alien. Toen twee Patriciers tegen hem een
samenzwering hadden tot stand gebracht,
hield htj hun 't dwaze v. hun gedrag voor
oogen; hij Verzekerde hen in alle andere opzichten v. gin goedwilligheid on noodigde
hen d. volgenden dag bij een openbaar
schouwspel naast zich. Ook d. wetten tegen
d. misdaad v. majesteitschennis, welke onder
d. vorige regeeringen een bron v. ongeluk en
verderf voor vele aanzienitike famili6n geweest
waren, werden door hem vernietigd. „Wanneer ik onverdiend gelasterd word", zeide
hij, „kan dit voor mij geen beleediging zijn;
en, is . d. laster gegrond, dan zou 't d. grootste
dwingelandtj zijn, menschen to straffen, the
voor d. waarheid uitkomen". Geen dag ging
er voorbij, zonder dat hij d. een of anderen
fats goads bewezen had; en, wanneer zich des
avonds daartoe nog geen gelegenheid had
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aangeboden, zeide hij gewoonlijk : Diem perdidi
(Ik heb een dag verloren). Hij zorgde tevens
voor d. genoegens zijner onderdanen, terwijl
hij ook 't door zijn vader reeds begonnen,
beroemde amphitheater voltooide. Ondertusschen kenmerkte zich zijn regeering ook door
verscheidene gewichtige onheilen, o. a. door
d. verwoesting v. een gedeelte v. Campania on
't bedelven der steden Herculanum en Pompeii
onder d. asch v. d. Vesuvius, een vernielende
pest on een verwoestenden brand in Rome,
waarbij o. a. d. schouwburg v. Pompejus
en een gedeelte v. 't Kapitool in d. asch
werden gelegd, onder welke verschrikkelijke
gebeurtenissen zich d. goedhartigheid v. TITUS
in haar vollen glans vertoonde, terwijl hij
met opotlering v. zijn eigen, atzonderltjk vermogen overal zonder onderscheid zijn hulp
betoonde, waar hij kon. d. Romeinen genoten
echter zijn weldadig bestuur niet lang; na
een regeering v. drie jaren werd hij op een
reis naar 't landschap der Sabijnen door een
doodelijke koorts aangetast, die hem op
'tzelfde landgoed, waar zijn vader gestorven
was, 13 Sept. 81, uit 't leven wegnam, zonder
dat hij mannelijke nakomelingen naliet. Zijn
dood word to Rome algemeen betreurd en
hij zelf onder d. goden opgenomen.
Tityus, zoon v. Gaea (d. aarde) of volgens
anderen v. Zeus en Elara, was een reus op
Euboea, die, daar hij zich a. Latone vergrepen
had, door Apollo met pijlen werd gedood
of (weder volgens anderen) door Jupiter in
d. onderwereld nedergebliksemd. Daar ligt
hij, naar d. mythe ons meedeelt, a. d. rotsachtigen bodem vastgeketend en bedekt hij 9
morgen lands met zijn lichaam, terwijl een
gier zich voortdurend voedt met zijn lever,
die met elke nieuwe maan weer aangroeit.
Tiverton, een stad in 't Engelsche graafs.
Devon, a. d. Ex, met 11 000 inw., die zich
bezighouden met industrie, visscherij en
levendigen handel.
Tivoli, een stad en bisschopszetel in d.
Ital. prov. Rome, 25 KM. t. O. v. Rome, bekoorltjk gelegen a. d. linkeroever v. d. Teverone
of Anio, met een kathedraal, talrijke villa's
en 9000 inw. — Tivoli staat op d. plaats v.
't oude Tibur en v. deze oude Romeinsche
stad zijn nog vele puinhoopen aanwezig,
o. a. d. rondo tempel Sibylle op een steilen
rotswand ; voorts d. grootsche bouwvallen
eener villa v. Hadrianus en d. villa v. Maecenas. d. Groote waterval v. Tivoli is een work
v. d. nieuweren tijd en sedert 7 Oct. 1835
voltooid. — d. Naam Tivoli wordt ook gebezigd
voor fraaie villa's on lusthuizen.
Tjilatjap, een afdeeling v. d. Nederl.
residentie Banjoemas op Java. d. Hoofdplaats,
eveneens Tjilatjap geheeten, is d. belangrijkste
haven a. d. zuidkust v. Java en ligt tegenover 't rotsachtige eiland Noesa-Kembangan,
welks nabijheid voor Tjilatjap v. hooge waarde
is, daar d. kusc v. 't eiland als met een hoorn
ombuigt on d. reede der stad tot een der veiligste v. geheel Java maakt. 't Binnenloopen in
d. haven is echter zeer lastig, omdat d. toegang door een groote zandbank gedeeltelijk is
afgesloten, en zonder d. aanwijzingen zouden
d. meeste schepen stranden; vandaar, dat
Tjilatjap zoo gemakkelijk v. d. zeezijde to
verdedigen is en dat 't 't belangrijkste verdedigingspunt v. Java's zuidkust is. Tjilatjap
is 't eindpunt v. d. grooten zuidel. weg en zal
't weldra ook v. d. spoorweg v. Batavia zijn;
d. stad telt 12 300 inw., onder wie 216 Europeanen, on gaat voor zeer ongezond door; zij
heeft belangrijke pasars (markten) en voert
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zeer veal producten uit v. d. vruchtbaree
residentie Banjoemas.
Tjoemen of Tjumen, een stad in 't N.-W.
v. Siberia, gouvern. Tobolsk, a. d. Toera en a.
d. handelsweg n. Tomsk, lrkoetsk en Peking,
met 33 000 inw., veal leerindustrie en levendigen doorvoerhandel.
Tjonger, Zie Kuinder.
Tlascala (d. i. „graanland") of Tlaxcala,
een staat in d. republiek Mexico, ter grootte
v. 71 vk. mijlen, met 148 000 inw., grootendeels
Indianan. 't Is gelegen a. d. oostrand v. d.
hoogvlakte v. Anahuac, komt, wat natuurlijke gesteldheid betreft, met Puebla overeen
en is rijk a. ijzer, zilver, koper en steenkolen. — d. Gelijknamige hoofdstad ligt 2225
M. boven d. zeespiegel a. d. Rio Altoyae en
telt 4000 inw. Vroeger was Tlascala d. hoofdstad v. een vrijstaat; 't telde toen 100 uOu inw.
en was een der eerste steden, die zich bij d.
Spanjaarden onder Cortez aansloten.
Tlemsen of Tlemcen, een stad in Algeria, .
in 't depart. Oran, met 20 000 inw., prachtig
gelegen in 't binnenland op een 700 M. hoog
plateau, a. d. voet v. d. 1300 M. hoogen Dschebel
Tierra. Zij is ommuurd en heeft een citadel, verscheidene groote moskeeen, een goad ingericht
hospitaal, kazernen on artilleriemagaztjnen in
d. Mechouar (vroeger residentie en paleis
Abd-el-Kader) en iabrieken v. wollen en katoenen stoffen en v. beroemd gouden borduursel. Ook drijven d. bewoners levendigen
handel met 't binnenland en Marokko. In d.
bekoorlijke omstreken der stad liggen fraaie
tuinen en boomgaarden en overbltjfselen der
oudheid. — In d. 13e on 14e eeuw was Tlemsen
d. hoofdstad v. 't Moorsche rijk der Zianeten
on telde 't 90 000 inw. In 1836 werd 't voor
't eerst door d. Franschen bezet, die 't tot,
1841 behielden.
Toast (spr. toost), een Engelsch woord (afgeleid v. 't Lat. tostus en dit v. torrere, roosten),
eigenlijk geroost brood beteekenende workwoord to toast beteekent in 't Engelsch ook
roosten). Langzamerhand kreeg 't ook d. beteekenis v. heildronk. Men placht nl. v. oudsher
in Engeland in elken bowlpunch een stukjegeroosterd brood to werpen en wie nu bij
't vullen der glazen dit stukje in 't zijne kreeg,
moest met een korten speech een heildronk
instellen.
Tobelbad, eon badplaats in 't Oostenrijksche hertogdom Stiermarken, 10 KM. v. Graz,
in een breed, door woud omgeven dal, met 2
zwavelbronnen.
To be or not to be, that is the quaestion,,
een Engelsch vers (uit Shakespeares „Hamlet",
III. 1), beteekent: Bestaan of niet bestaan, dat
is d. vraag.
Tobias, een vermogend Isra6liet uit d.
starn Naftali, die na d. verwoesting v. 't rijk
der tien stammen to Ninive zijn verblijf
Meld en a. 't hof v. Salmanassar een hoog
ambt bekleedde, dat hem door d. wispelturigen Sanherib ontnomen werd. Op zekeren
Pinksterdag vernemende, dat 't lijk v. eon
zijner geloofsgenooten onbegraven op straat
lag, bewees hij na 't vallen v. d. avond d.
laatste eer a. dozen doode, die op rechterlijk
gezag was omgebracht, waarna hij, door 't
aanraken van een wettelijk onreine, zich
under een afdak to slapen legde en blind
werd, doordien zwaluwendrek horn op d.
oogen vie!. Terwig TOBIAS, door zijn vrouw
Anna hardgevallen, in zijn treurigen toestand
om d. dood bad, roes insgelijks een gebed om
d. dood ten home! uit d. mond eener jonge
maagd, Sara, een bloedverwante v. TOBIAS,
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die te Ecbatana, in Medie, woonde en reeds
zevenmaal weduwe was geworden, eer ztj
vrouw werd, daar een booze geest, Asmodeus, telkenmale haar bruidegom om 't leven
bracht.
Inmiddels herinnerde zich TOBIAS, dat hij
bij zekeren Gabail to Rages, in Medie, golden
in bewaring had gegeven en zond hij zijn zoon,
insgelijks TOBIAS heetende, n. Medie, om die
in ontvangst te nemon. Doze wordt op dien
tocht vergezeld door een angel, Rafael, die
zich in d. gedaante v. zekeren Azarias had
onkenbaar gemaakt. Onderweg vangen d.
reizigers een visch, waarvan TOBIAS op last
v. Azarias d. lever, 't hart en d. gal bewaart.
Nabij Ecbatana gekomen, geeft Azarias a.
TOBIAS to kennen, dat ztj hun intrek zullen
nemen bij Raguel, d. wader v. Sara, welke
TOBIAS huwen moest. Doze maakt daartegen
bezwaar uit hoofde v. 't hem bekende lot der
zeven omgebrachte bruidegoms, doch Azarias
verzekert hem, dat 't hart en d. lever v. d.
visch d. boozen geest voor altijd verdrOven
zullen. Dit alles gebeurt ook. TOBIAS vraagt
en bekomt Sara ten huwelijk en d. booze
geest, in 't bruidsvertrek wederom gereed
om ztjn slachtoffer te dooden, wordt door d.
stank v. hart en lever v. d. visch, met wierook verbrand, verdreven; d. jonge echtgenooten begeven zich, nadat Azarias 't geld
heeft afgehaald, n. Ninive, waar d. jonge
TOBIAS d. oogen zijns vaders geneest met d.
gal v. d. visch en Azarias, na zich als d.
angel Rafael te hebben kenbaar gemaakt,
verdwijnt.
Gelijk dit verhaal aldus in d. apocryphe
boeken des 0. V. voorkomt, behoort 't zeker
tot diegene, welke d. verdichte inkleeding zijn
v. zedelijke waarheden, en 't zal waarschijnlijk wel altijd onbeslist blijven, of er al dan
niet een historisch feit bij ten grondslag ligt.
Wie er d. schrtjver v. is, weet men niet, doch,
dat 't verhaal eerst lang na d. Babylonische
ballingschap moet zijn opgesteld, blijkt hieruit, dat d. Joden niet vroeger 't begraven v.
lijken als een bepaalden godsdienstplicht hebben aangemerkt. 't Verhaal is intusschen ook
in verdichting v. belang voor d. kennis v.
verschill. bijzonderheden uit 't volksleven der
uit hun vaderland verdreven Israelieten.
Er zijn v. dit geschrift twee teksten: een
Grieksche, die d. oudste is en in d. gewone
Nederl. overzetting gevolgd wordt, en een
Latijnsche, naar een Chaldeeuwsch handschrift gevolgd. d. Beide Hebreeuwsche teksten, die er mede v. bestaan, zijn blijkbaar
vertalingen uit 't Grieksch. Fritsche heeft
in 1853 een critisch• uitgave v. 't boek Tobias
geleverd.
Tobler (=us), een verdienstelijk Zwitsersch Palestina-reiziger, geb. 25 Juni 1806 te
Stein, in Appenzell, waar hij aanvankelijk arts
was. Viermaal ondemam hij een reis n.Palestina; zijn laatste jaren bracht hij door in
Munchen, waar hij 21 Jan. 1877 overl. Behalve
d. beschrijvingen v. zijn reizen schreef hij o. a.
„Zwei BUcher Topographie von Jerusalem"
(1853—'54), „Bibliographia geographica Palaestinae" (1867) en „Descriptiones terrae sanctae"
(1874). ZUn leven beschreef Heim (1879).
Tobler (Amax), een Romaansch philoloog,
geb. 24 Mei 1835 to Hirzel, in 't kanton ZUrich,
als zoon v. d. dichter SALOMON TOBLER (geb.
1794, overl. 1875 to ZUrich). Hij werd in 1867
hoogl. a. d. universiteit to BerlUn en in 1881 ook
lid v. d. Berlijnsche Academie v. Wetenschap.
pen. ZUn voornaamste werken zijn „Mitteilungen aus altfranzOsischen Handschriften" (1870),
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„Die Parabel vom echten Ring" (2e dr. 1880),
„Vom franzOsischen Versbau" (2e dr. 1883) en
„Vermischte Beitrage zur franzOsischen Grammatik" (1887). — ZUn broeder LUDWIG TOBLER,
bekend als germanist en taalonderzoeker, geb.
5 Juni 1827, werd in 1866 hoogl. to Bern en in
1872 to Zurich. Hij geeft sedert 1885 met Staub
't „Schweizerische Idiotikon" uit en schreef
alleen o. a. „Schweizerische Voltslieder"
(2 dln, 1882—'84).
Tobolsk, een gouvern. in 't N.-W. v. Siberia
ter grootte v. 25 050 vk. mijlen, met 1 313 400
inw. 't Omvat 't grootste deel v. 't Obgebied
on vormt een glooiende vlakte, die in 't Z. uit
vruchtbaar bouw- en weiland, in 't midden
uit ondoordringbare wouden en alleen in 't N.
uit onvruchtbaar gebied bestaat. Van groot
belang voor d. handel is er d. Ob met zijn
bijrivieren d. Irtysj, d. lsjim en d. Tobol. d.
Vischvangst is zeer winstgevend, ook d.
uitvoer v. pelswaren is v. belang, terwijl d.
nijverheid nog op lagen trap staat. — d. Hoofdstad, ook Tobolsk, met :23 000 inw., ligt a. d.
Tobol en d. Irtysj, is regelmatig gebouwd,
heeft grootendeels houten huizen en breede
straten en bestaat uit een boven- en een
benedenstad. d. Eerste, a. d. oostelijken
oever v. d. Irtysj, bereikt men door een trap
v. 290 treden; zij biedt met haar vestingwerken
on kathedraal een grootschen aanblik. Tobolsk
word in 1587 gesticht, is d. zetel v. een aartsbisschop en heeft 20 Grieksche kerken, twee
Itloosters, een geologische school en een gymnasium. d. Bevolking, grootendeels Russen,
drijft handel, vooral in Europeesche waren,
on houdt zich voorts bezig met vischvangst,
scheopsbouw on industrie.
Tocantins (d.), een der reuzenstroomen v.
Zuid-Amerika, ontspringt in d. Braziliaansche
prov. Goyaz, stroomt n. 't N. on rnondt beneden
Para in d. Atlantischen Oceaan uit. Zij is 2612
KM. lang en over d. holft v. haar loop bevaarbaar.
Toce of Tosa, een 76 KM. lange rivier in
Italie, die uitvloeit in 't Lago Maggiore. Zij
ontspringt niet ver v. d. bronnen der Ticino
a. d. Zwitsersche grens in d. Lepontische
Alpen (prov. Novara) en vormt boven Pornmat d. schoonsten waterval der Alpen. In drie
terrassen daalt doze waterval ter hoogte v.
100 M. on ter breedte v. 20 M. af.
Tocqueville

(ALEXIS CHARLES HENRI MAU-

eon Fransch staatsman en
schrijver, geb. 29 Juli 1805 to Verneuil. Hij
kreeg in 1830 een rechterlijke betrekking in
Versailles en werd in 18-31 door d. regeering
n. Noord-Amerika gezonden om 't gevangeniswezen in dat land to bestudeeren. d. Vruchten
zijner onderzoekingen on waarnemingen legde
hij neer in 't geschrift „Du systeme penitentiaire aux Etats-Unis et de son application on
France" (1832, 3e dr. 1845). Ook schreef hij in
Amerika zijn voorn. work, getiteld „La democratic, on Amerique" (2 dln, 1835, 150 dr.1868),
dat door d. Academie bekroond werd. In 1841
nam dit lichaam TOCQUEVILLE onder zijn laden
op. Sedert 18.39 in d. Kamer v. Afgevaardigden
a. d. zijde der gematigde oppositie, werd hij
in 1848 ook in d. Constitueerende Vergadering
gekozen on v. Juni tot eind Oct. 1849 was hij
minister v. Buitenl. Zaken. In 1852 trok hij
zich terug op zijn slot in Normandie on Kier
schreef hij zijn tweede hoofdwerk, „L'ancien
regime et la revolution" (1855, 7e dr. 1866).
Hij overl. 16 Apr. 1859 to Cannes. ZUn „Oeuvres
completes" zijn vervat in 9 dln (1866). ZUn
leven beschreef Jacques (1876).
Todi, een stad in d. Ital. landstreek Umbrie,
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prov. Perugia, op een hoogte a. d. Tiber, met
16 000 inw. Zij is omgeven door olijfboomen
en wijnbergen, is d. zetel v. een bisschop,
heeft een Gothische kathedraal met fresco's
en een grooten toren, vele andere fraaie kerken
en talrijke bouwvallen v. Estruscischen of
Romeinschen oorsprong (o. a. v. een schouwburg en een amphitheater).
Todleben (EDUARD IWANOWITS.J, graaf v.),
een Russisch generaal, geb. 21 Mei 1818 te
Mitau. Hij onderscheidde zich eerst in d. oorlog
in d. Kaukasus, vervolgens bij d. belegering
v. Silistria en maakte zich beroemd door zijn
beleidvolle verdediging v. Sebastopol. Naderhand tot luitenant-generaal en adjudantgeneraal bevorderd, werd hij in 1860 directeur
v. 't departement genie in 't ministerie v.
Oorlog. In d. jongsten Russisch-Turkschen
oorlog werd TODLEBEN in Sept. 1877 n. Bulgarije gezonden en met d. belegering v. Plewna
belast. Na d. inneming der stad omsingelde
hij d. Bulgaarsche vestingen en in Apr. 1878
werd hij opperbevelhebber v. alle Russische
troepen in Bulgarije en Roemelie. Inmiddels
in d. Russischen rijksgravenstand verheven,
ging TODLEBEN in 1879 met uitgebreide volmacht n. Odessa, om als gouverneur-generaal
d. nihilistische samenzweringen te onderdrukken, doch hij bleek voor doze opdracht
niet opgewassen te zijn en werd daarom in
1880 n. verplaatst. Hij overl. 1 Juli
1884 in Bad Soden bij Frankfort a M.; zijn
leven is beschreven door Brialmont (1884) en
Krahmer (1888). Zie ook Rieger, „Todleben
and seine Bedeutung fur die Kriegskunst der
Zukunft" (1885).
een stad in 't Engelsche
Todmorden,
graafs. York, a. d. Calder, met groote steenkolenwerken in d. nabijheid en 24 000 inw.,
die zich bezighouden met weverij en machinenbouw.
Todtliegendes, een der oudste zandsteenformaties, die men in d. geologie met dozen
zonderlingen naam of ook wel met dien v.
Roth-Todt-Liegendes en Rothliegendes bestempeld heeft. Deze vrij algemeen gebezigde
benaming, welke wij in onze taal als Doodliggende of Doode vloer zouden kunnen vertalen, is a. 't taaleigen v. d. Thilringer en
liarsfelder mijnwerkers ontleend, die daarmee
d. onderlaag v. 't door hen bewerkte koperschiefervlot wilden aanduiden, waarin geen
erts meer te vinden was en dat voor hen
daarom als dood kon beschouwd worden,
zoodat zij volgens hun mooning d. grenzen
v. d. ertsbevattende gesteenten hadden bereikt; ook wilden zij daarmee nog een bepaalde
verhonding, nl. d. onderlaag (das Liegende), te
kennen geven, waarin d. formatie tot d. naastvolgende, tot 't koperschiefer, staat, aangezien
't laatstgenoemde zijn plaats onmiddellijk
boven 't todtliegendes inneemt en er als door
gedragen wordt. d. Mijnwerkers-benaming
heeft zich vervolgens tot een geheele vlotformatie uitgestrekt, die vroeger ook wel oude
roode zandsteen werd genoemd.
In deze formatie — die gewoonlijk boven
d. steenkolen-formatie ligt of op grauwacke,
thonschiefer, graniet of micaschiefer rust,
maar vooral dikwerf met veldsteen-porfier
in nauw verband staat — ontwaart men
veelal een zeer grof conglomeraat. bestaande
uit een groote opeenhooping v. verbrijzelde,
scherphoekige en scherpkantige of in mindere
of ineerdere mate gerolde en afgeronde stukken en brokken v. graniet, gneis, syeniet,
dioriet, porfier, mica- en thonschiefer. Dit
alles vertoont zich onregelmatig of ordeloos,
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alsof 't door een stormachtig bewogen zee door
elk. is geworpen. Deze verbrijzelde stukken
en brokken staan doorgaans in betrekking
tot d. gesteenten der naastgelegen of omringende bergen; vandaar die verscheidenheid
in d. samenstelling v. 't todtliegendes op
verschill. plaatsen. d. Gebroken rotsstukken
zijn gewoonlijk door een bruinrood, rijk met
ijzer bezwangerd thon en zand of met een
wit of grijs met kalk en zand gemengd deeg
zeer vast verbonden of als 't ware samengelijmd. d. Hieruit samengestelde rotsmassa's,
sedert duizenden v. iaren d. lucht en haar verstorenden invloed trotseerende, komen soms
met haar grootsche vormen boven d. grond
uit. Naar d. kleur v. 't binlend deeg onderscheidt men rood en wit of g qjs todtliegendes.
Er komen versteende varens en calamieten
in voor en tot hoornsteen overgegaan of verkiezeld hout; men treft er zelfs boomstammen in aan v. 10 11I. lengte.
tilt d. onverwoestbaarheid v. sommige verscheidenheden v. dit gesteente wist men
reeds vroeg nut te trekken voor kunstmatige
doeleinden. In d. Portugeesche stad Setuval
staat voor een kerk, die men voor d. oudste
v. die streken houdt, een groot •kruis, uit
gepolijste massa's v. todtliegendes vervaardigd. Ook 't portaal der kerk en 't inwendige
daarvan bevatten vele pilaren, uit deze rotssoort gemaakt.
Toeamotoe-eilanden,
Zie Paumotoe-

eilanden.

Toeareg, Tawarek, Targi of Tergi
is d. gemeenschappelijke naam, waarmee
verscheidene volksstammen worden aangeduid, die zich in 't midden der woestijn Sahara,
tuss. d. Barbarijsche staten en Soedan, t.
westen v. d. Tibboe ophouden. Hun gelaatskleur is zeer uiteenloopend, daar sommigen
bijna zwart zijn als negers, anderen geelachtig bruin als d. Arabieren en nog anderen
zoo blank als 't klimaat dit gedoogt. Naar
men meent, zijn d. Tibboe, omtrent wier geschiedenis slechts weinig bekend is, meer of
minder verwant met d. oude bewoners der
kust v. Barbarije. Opmerking verdient, dat zij
allen, evenals d. vrouwen fangs d. kust, 't
onderste gedeelte v. hun gelaat, tot halverwege d. neus, voortdurend bedekt houden.
`Naar d. gelegenheid zich aanbiedt, drijven
zij handel of houden zij zich met d. landbouw
bezig, doch verreweg d. meesten leiden een
zwervend leven en bedreigen aanhoudend
d. streken, welke d. woestijn omringen, vooral
Fezzan in 't noorden en Timboctoe in 't zuiden. Zij zijn v. een krijgshaftigen aard en altijd
gewapend en weten 't geweer uitmuntend
te gebruiken. Velen leven v. roof, doch maken
zich niet a. verregaande wreedheden schuldig,
wanneer d. karavanen, die zij over vallen,
zich niet te weer stellen. In 't gebied der
Hagara, een stam, die nabij Fezzan woont,
bevindt zich een der steden, door Toearegs
bewoond. Zij bevat ecbter slechts een klein
aantal huizen en levert alleen, wanneer honderden v. elders toestroomen om er markten
te bezoeken, zekere bedrijvigheid op; want
zelfs d. zwervende Toearegs onderhouden d.
handelsbetrekkingen tuss. Fezzan, Soedan en
Rhadames. Dergelijke plaatsen, door Toearegs
bewoond, treft men ook in Sokna, Aoedsjila
en zelfs in Siwa aan, waar d. inlandsche
bevolking door haar taal d. verwantschap
met d. Toearegs verraadt. Opmerkelijk is, dat
al d. plaatsen in 't noorden der woestijn,
waar die taal gesproken wordt, handel drijven, terwijl d. Toearegs toch a. hun noma-
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disch leven in lederen tenten boven 't verblijf als kooplieden in waste woonplaatsen d.
voorkeur geven. d. Oorspronkeltjke zetel hunner macht schijnt in 't oosten v. Soedan en
in 't zuiden v. d. landstreken der Tibboe
gezocht to moeten worden. Sommigen meenen,
dat er eenige betrekking bestaat tuss. d.
Toearegs en d. bewoners v. Abessynie. 't
Targhia of d. taal der Toearegs heeft veal
overeenkomst met d. landtaal op d. kust on
is v. die der Kabylen in Algiers bijna alleen
door d. uitspraak onderscheiden. Hun letterschrift, dat eerst in . d. laatste jaren bekend
geworden is, wordt op vele plaatsen langs
d. noordkust v. Afrika op rotswanden on
monumenten aangetroffen. 't Is met uitzondering der hieroglyphen 't eenige zelfstandige letterschrift, dat men tot dusver btj een
zuiver Afrikaansch yolk heat gevonden. Men
heeft een twintigtal verschill. karakters opgespoord, welke hun alphabet uitmaken on
die gewoonitjk v. d. rechter- naar d. linkerzijde, doch ook wel in andere volgorde geschreven worden. 't Bestuur der stammen
berust bij een raad v. oudsten, onder een
zoogenoemden sultan, die echter weinig gezag
heeft on geen belastingen ontvangt, zoodat
hij weinig meer dan d. titel en een schaduw
v. macht boven ztjn stamgenooten voor heeft.
d. Meesten zijn Mohammedanen en uiterst
btjgeloovig. Men heeft er aangetroffen, wier
geheele lichaam letterlijk overdekt was met
voorbehoedmiddelen tegen allerlei soort v.
kwalen. — Zie Bissuel, „Les Touareg de
l'ouest" (1889).
Toeat, een oasengroep in 't Z.-0. v. Marokko,
bestaande uit d. eigenlijke Toeat in 't Z.-W.,
Tidikelt in 't Z.-O. en Goerara in 't N. en besproeid door d. wadi Saurma en eenige andere
wadi's. 't Voornaamste product zijn dadels;
voorts een weinig graan (gerst en tarwe),
katoen en kruiden. Men teelt kameelen,
schapen, geiten, ezels en paarden. De 300 000
bewoners zijn deels Arabieren, deels Schellah's
(een Berberstam), beiden met negers vermengd.
Zij zijn dweepzieke Mohammedanen, die d.
Christenen d. toegang tot hun land ontzeggen,
doch Rohlfs onderzocht 't in 1864, als Mohammedaan verkleed, evenals Soleillet in 1874.
Ingevoerd worden graan, thee, wol, katoen,
stofgoud, ivoor en slaven, uitgevoerd dadels,
wolwaren en tabak. d. Hoofdplaats is Ain
Salah in Tidikelt. Zie Soleillet „Exploration
du Sahara" (1874).
Toeboea-eilanden (d.) of _Australische
eilanden, een eilandengroep v. Polynesia, in 't
oostelijk deel v. d. Stillen Oceaan, tuss. 22-28°
Z.-B. en 142-154° 0.-L. v. Greenw., met een oppervl. v. 4 vk. mtjlen en 875 inw., bestaande uit
7 eilanden: Toeboeai, Raewawai of Wawitao,
Oparo of Rapa, Morotori of Bas, Roeroertoe,
Rimitara en Hull of Naroerota (onbewoond);
alle ztjn bergachtig. d. Voornaamste producten
ztjn kokosnoten, tabak en arrowroot. d. Bewoners zijn Polynesia's on werden in 1822 door
Engelsche zendelingen tot 't Christendom bekeerd. d. Eilanden werden in 1769en 1777 door
Cook ontdekt, waren sedert staatkundig v.
d. Gezelschapseilanden afhankeltlk on staan
onder Fransche beschermheerschappij.
Toe.kans, Zie Pepervreters.
Toela, een gouvernement in 't midden v.
Rusland, in 't brongebied v. d. Don on d. Upa,
een zijrivier v. d. Oka, ten Z. v. 't gouv.
Moskou gelegen, met 1 475 200 inw. op 563 vk.
(d. i. 47 op 1 vk. 't Wordt goad
besproeid door d. Oka, die d. grens in 't N.
vormt, en haar ztjrivieren en door d. Don en
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haar ztjrivier d. Metscha. 't Klimaat is gezond,
d. bodem (gedeeltelijk Zwarte Aarde) zeer
vruchtbaar. 37 pct v. d. geheele oppervl. is
bouwland, 10 pct weiden, 10 pct bosch en 't
overige ligt ongebruikt. d. Industrie is zeer
belangrilk, men vervaardigt vooral beetwortelsuiker, brandewijn, meal, stijfsel, leder,
koperwaren, geweren on muziekinstrumenten
(harmonica's). d. Hoofdstad, ook Toela, ter
hoogte v. 250 M. a. d. samenvloeiing v. d.
Tuliza en d. Upa gelegen, heeft 65 000 inw., is
d. zetel v. een bisschop en bezit vele kerken,
een schouwburg en een museum. d. In 1712
hier gestichte keizerlijke geweerfabriek,
waarin 7000 man werkzaam zijn, heeft een
levendige metaalindustrie in 't leven geroepen.
Men vervaardigt uitmuntende ijzer- on staalwaren; d. zoogenaamde Toelawaren, zwart
email met zilver, worden ook in d. gouvernementen Wologda on Moskou vervaardigd.
Voorts heeft men er leerlooierijen, talkkokerijen on zeepziederijen.
Toeltsja (Tulcea), een stad in Roemenie
(Dobroedsja), a. d. rechteroever v. d. Donau
gelegen, a. 't begin v. d. delta, met 20 000
inw. en een veilige haven. 9 Juni 1791 zegevierden in d. nabOheid dezer stad d. Russen
onder Repnin over d. Turken.
Toendsja (d.), een rivier in Europeesch
Turkije, ontspringt btj Kalifer a. d. zuidelijke
helling v. d. Balkan, stroomt grootendeels
door Oost-Roemeli, eerst tuss. d. Balkan on
't Oost-Roemelische middelgebergte n. 't O.,.
vervolgens n. 't Z. on mondt btj Adrianopel
links in d. Maritza uit.
Toengoesische Zee, Zie Zee v. Ochotsk.
Toengoezen, een Siberisch visschers- en
jagersvolk, v. Mongoolsch ras. Ten getale v.
circa 7000 wonen ze v. 't Amoerland tot a. d.
Jenissel, d. Noordel. IJszee en 't schiereiland
Kamtsjatka; ze houden rendieren en maken
jacht op pelsdieren; een klein deel behoort
tot d. Grieksch-Kath. Kerk; 't grootste deel
belijdt 't Sjamanisme.
Toeran noemt men dat deel v. Azig,
'twelk in 't Z. door 't randgebergte v. Iran,
in 't W. door d. Kaspische Zee, in 't O. door
't Pamirplateau en in 't N. door d. Kirgiezensteppe en 't Aralmeer begrensd wordt. 't Gebied
bestaat grootendeels uit steppen en zandwoestijnen; langs d. rivieren liggen hier en
daar uiterst vruchtbare streken, waar druiven,
vijgen en katoen gekweekt worden. d. Voorn.
stroomen ztjn d. A moe-Darja en d. Syr-Darja.
't Land heeft langdurige, strenge winters en
dikwills gloeiend heete zomers. Verreweg 't
grootste deel v. Toeran behoort tegenwoordig
tot 't Russische gouvern. Toerkestan.
Toerfan (Oost-Toerkestan, Oost-Dsjagatai of
Hoog-Tatarije), door d. Chineezen ThiansjanNanloe (d. i. weg t. Z. v. d. Thian-sjan), door
d. Turken Altisjahar of Dsjitisjahar en ook
wel Kasjgarije geheeten, is een nevenland v.
't Chineesche rijk, strekt zich uit tuss. 36° en
43° N.-Br. en 73°-92° 0.-L. v. Greenw. (hoogland v. Pamir tot a. d. woestijn Gobi), wordt
begrensd in 't N. door Russisch Turkestan
en Dsjoengartje, in 't O. door d. Chineesche
prov. Kansoe, in 't Z. door Tibet on in 't O. door
Afghanistan on beslaat een oppervl. v. 20 340
vk. mijlen, met ongev. 680 000 inw. Over d.
omringende hooggebergten leiden passen, die
nergens lager liggen dan 3400 M. 't Binnenland bestaat grootendeels uit steppen en zandwoestijnen. In 't midden stroomt d. Tarim,
die ontstaat d. Karakasj of Khotan, d.
Jarkand, d. Kasjgar en d. Kisilkoengii of
Aksoe, links d. Sjargar en d. Kaidoegol op-
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:neemt en in d. Lob-Nor uitmondt. Klimaat
is 's zomers heet en droog (gem. temp. in Aug.
26° C.), in d. winter zeer koud (tot — 25° C.).
Jarkand heeft een jaartemp. v. 12'2, C. Aan
nuttige mineralen bevat 't land goud, steenkolen, ijzer, lood, koper, aluin en 't in d. oudheid zoo hoog geschatte nephriet. d. Bodem
is 't vruchtbaarst a. d. voet der bergen; in d.
vlakte is hij slechts daar bebouwd, waar hij
kunstmatig besproeid wordt; men verbouwt
er tarwe, mals, rijst, katoen, gierst, vlas,
hennep, ooft, vijgen, granaatappels en druiven
en teelt ossen, kameelen, schapen, zwijnen,
paarden, ezels, hoenders en zijderupsen. d.
Nijverheid verschaft er vilt, tapijten en katoenen stoffen; d. eens beroemde zijdeweverij
is vervallen. Ook d. handel is v. belang. In
d. Middeleeuwen liep door Toerkistan langs
d. voet der bergen d. belangrijke handelsweg
v. China naar d. West-Aziatische landen. d.
Bevolking is v. Mongoolsch ras; Tataren,
Mandsjoes, Kalmukken en Kirgiezen ztjn er
, dooreengemengd; in d. dalen der hooggebergten wonen nog Ariers, die in 't W. met 't Mongoolsche ras vermengd zijn. d. Taal is d. Turksche, d. heerschende godsdienst. d. Islam. —
d. Hooldstad, Toerfan, met circa 20 000 inw.,
ligt a. d. zuidelijke helling v. d. oostelijke ,
keten der Thian-sjan, in een vruchtbare streek, '
waar vooral katoen, peulvruchten, meloenen
en druiven uitstekend gedijen. Reeds sedert
overoude tijden is 't een zeer belangrijk karavanenstation a. d. weg, die v. d. bovenloop
der Hoangho door d. woestijn Gobi t. N. v.
't Tarimbekken loopt. — In d. 2e eeuw v.Chr.
onderwierpen d. Chineezen Oost•Toerkestan;
d. godsdienst was toen 't Boeddhisme; later
werd 't Nestoriaansche Christendom ingevoerd.
In d. 8e eeuw n. Ch. drongen d. Arabieren
hier over d. Terekpas door, maar eerst in
't midden der 10e eeuw vond d. Islam er
ingang. In 1218 werd 't land door Dsjengiskhan
a. 't Mongolenrijk onderworpen. In 1757 bezetten d. Chineezen Oost-Toerkestan, a. wie d.
khan v. Khokand 't tevergeefs trachtte te
ontnemen. Sedert 1857 braken herhaaldelijk
opstanden in 't binnenland uit; d. opstand
der Doenganen gelukte zoo goed, dat d.
Chineezen zich in 1863 nog slechts op drie
plaatsen konden staande houden, en in 1864
was d. bevrijding v. Kasjgarije voltooid. In
d. partijtwisten, die nu ontvlamden. plaatste
Jakoeb Beg, die in 1864 v. Khokand n. OostToerkestan was gekomen, zich a. 't hoofd der
beweging en v. Kasjgar uit, welks citadel hij
in 1865 in bezit had genomen, breidde hij ztjn
macht over geheel Oost-Toerkestan uit. In
1876 plaatste China zich echter vijandig tegenover hem; Jakoeb Beg overl. plotseling 29 Mei
1877 en Oost-Toerkestan stond nu onder drie
beeren: in Kasjgar en Aksoe regeerden Jakoeb
Begs zonen, Bik Koely Beg en Chakim Chan
Tjurja, in Khotanregeerde Nias Beg; doch reeds
in Oct. werd Bik Kuly Beg, na d. beide anderen
overwonnen te hebben, alleenheerscher. Toen
echter in Dec. 1877 d. Chineezen tegen Kasjgar
optrokken, vluchtte hij uit 't land en daarmee
werd Oost-Toerkestan wederom een deel v.
't Chineesche rijk. Zie Forsyth, „Report of a
Mission to Yarkand" (1875).
Toergenjew, een Russisch adellijk geslacht, dat uit d. Gouden Horde stamt. ALEXANDER IWANOWITSJ TOERGENJEW,
een
Russisch geschiedvorscher, gab. in 1784 to
Moskou, overl. 17 Dec. 1845 als geheim staatsraad aldaar. De door hem verzamelde oorkonden gaf 't archaeologische genootschap to
Petersburg uit onder d. titel „Historica Rus-
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siae monumenta" (2 dln, 1841 e. v.. supplem.
1848). — NICOLAI TOERGENJEW, een broader v.
d. voorgaande, gab. in 1790, maakte als staatsraad en adjunct v. d. staatssecretaris v. 't
ministerie v. Landbouw on Binnenl. Zaken
d. boerenemancipatie tot zijn voorn. streven
on sloot zich in 't belang daarvan in 1819 bij
d. „Bond v. openbaar Welztjn" aan. Dientengevolge werd hij gewikkeld in d. samenzwering v. 1825 en in contumaciam" ter
dood veroordeeld. Hij overl. 13 Nov. 1871 to
Parijs. TOERGENJEW heeft o. a. geschreven
„La Russia et les Busses". — IWAN SERGEJEWITSJ TOERGENJEW, d. invloedrijkste Russische
dichter v. d. nieuweren tijd, gab. 9 Nov.
(nieuwe stip) 1818 to Orel, overl. 3 Sept. 1883
to Bougival, bij Parijs. Meer dan iemand
vOOr of na horn in Rusland heeft hij d. zeden
on toestanden v. zijn land geschilderd, o. a.
in d. socialen roman „Vaders en zonen" (1862),
eon voortretielijk beeld v. d. strjjd der ideeen
v. d. tegenwoordigen tijd, zooals die gevoerd
wordt tuss. d. jongere generatie on d. oude;
voorts noemen we „Tooneelen uit 't Russische
le ven" (1838 on '63), „Twee nieuwe novellen",
d. novelle „Klara Militsch" (1883), d. vertellingen „Lentegolven", ,Eerste liefde", d.
romans „Rudin"Rook", „'t Uurwerk" on
„Nieuwland" (1877). In laatstgenoemden roman
legt TOERGENJEW ons 't nihilism° als d. heerschende wereldbeschouwing der jeugd voor. In
1883 verschenen nog v. hem „Gedichten in
proza" on een verzameling zijner werken werd
in 10 dln uitgeg. (2e dr. 1884). Wijd on zijd
beroemd maakte TOERGENJEW zich 't eerst
door zijn work „Dagboek eons jagers" (1852).
Zie over hem Glagan„Die russische Litteratur and Turgenjew" (1872), alsmede d. biographieen v. dozen dichter en schrtiver door
Zabel (1884) en Thorsch (1886).
Toerkistan of Turkestan (d. i. Land
der Turken), ook Dsjagatai geheeten, is een
gebied in 't W. v. Midden-Azie, dat v. d.
Kaspische Zee in 't W. tot a. d. woestijn
Gobi in 't 0. reikt. v. d. noordrand v. Perzie,
Afghanistan en Tibet in 't Z. tot a. d. Kirgiezensteppe, Dsjoengarije on Mongolia in
't N., on dat d. Aralo-Kaspische laagvlakte
met 't Aral- en 't Balkasjmeer on d. rivieren,
die erheen vloeien, alsmede 't bekken v.
Tarim en d. bergen, die 't insluiten, bevat.
't Wordt onderscheiden in Oost- en WestToerkistan, welke beide deelen door 't noordwestelijk deel v. 't Pamir-plateau gescheiden zijn.
West-Toerkistan bestaat uit d. Aralo-Kaspische laagvlakte on d. noordelijke hellingen
v. 't Iransche tafelland, benevens d. westel.
on noordwestel. ketens en uitloopers v. d.
Thian-sjan en heet ook wen Toeran, in tegenstelling met 't tafelland Iran. Staatkundig
behoort 't voor 't grootste deel als Transkaspisch gebied tot 't Russ. gouvernement
Kaukasus; een kleiner deel behoort als generaal.gouvernement Toerkistan tot Russisch
Centraal-Azie . ; een nog kleiner deel wordt
ingenomen door d. khanaten Khiwa on
Bokhara. Tot laatstgenoemd khanaat behoort
sedert 1869 ook Hissar on 't khanaat Derwas
a. d. bovenloop v. d. Amoer Darja, terwijl
d. gebieden Badachsjan en Koendoes, die men
eveneens tot Toerkistan rekent, onderdeelen
v. Afghanistan zijn.
Over Oost-Toerkistan zie Toerfan.
Toerkmenen of Turkmenen, ook Turkomanen en Truchmenen geheeten, een yolk,
dat tot d. Turksch-Tataarsche famine v. 't
Mongoolsche ras behoort. Zij bewonen, onge-
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veer 1 millioen in getal, 't gebied tuss. d.
Kaspische. Zee on d. Amoe-Darja, dus d.
zandwoestijn Karakoem en d. vruchtbare
streken daaromheen, met name d. landschappen a. d. noordel. voet v. 't hoogland v. Iran,
en staan onder heerschapptj v. Rusland,
Chiwa en PerziEl. Men onderscheidt hen in
nomaden of Tsjorwa en gezetenen of Tsjomri. d.
Machtigsten, volkrijksten en dappersten stain
vormen d. Tekke-Toerkmenen, die n. hun woonplaatsen, d. oases Achal en Merw, nader
onderscheiden worden in Achal- en MerwTekken. d. Eersten werden na heldhaftigen
tegenstand in 1881 door d. Russen onderworpen, d. laatsten onderwierpen zich in 1883
vrijwillig. d. Overige stammen zijn d. Jomoeden en Goklanen tuss. d. rivieren A trek en
Gurgen en in Chiwa, d. Orgoerdsjalen, d.
Sjichzen en d. Igdyr op d. schiereilanden en
eilanden v. 't oostel. deel der Kaspische Zee,
d. Tsjoudoren in d. grensstreken v. Chiwa, d.
Sakars en Erssary's a. d. linkeroever v. d.
Amoe-Darja en d. Saryk's in d. landschappen
a. d. Murghab. Aan d. rooftochten, die d.
Turkmenen in d. omliggende landen ondernamen en waarop ze vooral menschen roofden, is door d. Russische macht een eind gemaakt en daardoor moeten ze zich hoe langer hoe meer a. een gezeten leven wennen.
d. Turkmenen erkennen slechts een recht,
't adaat, 't overoude gewoonterecht; hun
godsdienst is d. Sunnitische Islam en zij
koesteren een hevige vijandschap jegens d.
Sjiitsche Perzen. Matigheid en gastvrijheid
zijn a. 't karakter v. 't yolk eigen; hun voornaamste bezigheden zijn land- en tuinbouw,
visscherij en wat industrie.
Toermalijn, Zie Tourmalijn.
Toestel v. karsh, Zie Marsh.
Toetssteen of Lydische steen, in d. delfstofkunde ook kiezelschiefer genoemd, is een
dichte, zware soort kwarts met een gehalte
v. aluminiumoxyde, ijzeroxyde en koolstof,
die niet door zuren wordt aangedaan, met 't
soort. gewicht 2,415. 't Gesteente wordt gebezigd om goud en zilver, ruw en gestempeld of op een andere wijde bewerkt, to onderzoeken en to bepalen, hoeveel edel metaal en
hoeveel alliage of btjgemengde vreemde stof
een to beproeven massa bevat. Goud en zilver laten namelijk, door wrijving op d. gepolijste oppervlakte v. 't zwarte kiezelschiefer of d. toetssteen, eon streep achter, welke,
met die v. d. proefnaalden — zijnde goud- of
zilverstiften, waarvan 't gehalte nauwkeurig
bepaald is — vergeleken, een geoefend oog
in staat stelt tot 't bepalen v. 't gehalte v.
't to onderzoeken metaal. In oude tijden kwam
dit gesteente uit LydiS en Klein-Azie, waar
't in 't bed v. d. rivier Tmolus gevonden
word; thans verkrtjgt men 't uit Bohemen,
Silezio en Saksen.
Toga heette 't opperkleed, dat over d.
tunica of ook in vroegeren tijd, in plaats v.
daze, door d. Romeinsche burgers buiten d.
krijgsdienst gedragen werd. Daar 't recht tot
't dragen v. dit kleedingstuk a. 't burgerrecht
was verbonden, heetten d. Romeinen ook Bens
togata (d. toga-dragende natie), geltjk mode d.
Gallitirs a. d. zuidade der Alpen, voor zoover
zij 't Romeinsche burgerrecht genoten, togati
on hun land Gallia togata genoemd werden.
Onder d. keizers werd d. toga v. lieverlee beperkt tot plechtgewaad en later in 't geheel
niet meer gebruikt. Zij werd zoo omgeslagen,
dat d. linkerarm erdoor bedekt word en a. d.
voorztjde een soort zak (sinus) ontstond.d.
Stof was wol, d. kleur wit; alleen in d. rouw
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droeg _men d. toga zwart. Zij, die naar .eenig
ambt dongen, zorgden er zooveel mogeltjk voor
een zeer zindelijke (candida) toga to dragen,
waarnaar zij candidati werden genoemd. d.
Hoogere staatsambtenaren droegen een toga
praetexta (met purperen boordsel); d. veldheer,
wien d, eer v. een zegepralenden intocht
(triumphus) wedervoer, droeg een toga pitta
(met goud gestikt). Eerst op 17-jarigen leefttjd
mochten d. Romeinsche jongelingen d. manstoga (toga virilis) dragen en dan ook deelnemen
a. volksvergaderingen en krijgsdienst.
d. Vrouwen droegen in plaats v. d. toga een
palla; v.'t eerste gewaad bedienden zich echter
ook vrouwen v. verdachte zeden.
In lateren tijd werd d. naam toga ook gegeven a. d, ruimen, tot op d. voeten afhangenden en met wijde mouwen voorzienen tabbaard, waarvan zich d. laden der rechterlijke
macht bij hun terechtzittingen, alsmede vele
godsdienstleeraars der verschill. Protestantsche kerkgenootschappen bij hun voorgaan
in d. godsdienstoefening bedienen.
Togeaneilanden,
Zie
Schildpaddeneilanclen.
Toggenburg, een ongeveer 60 KM. lang,

door d. Thur besproeid dal in 't Zwitsersche
kanton s. Gallen, ter grootte v. 10 vk. mijlen

met 53 000 inw. (voor d. helft Kath.). In 't
bovenland heeft men schoone Alpenweiden,

in 't benedenland oefenen d. bewoners landen tuinbouw uit. Van d. nijvere dorpen zijn
d. voorn. Kappel, Ebnat, Wattwijl, Ober- en

Nieder-Uzwijl. Naast 't stadje Lichtensteig
liggen d. puinhoopen v. 't eons bloeiende
Nieuw-Toggenburg.
Nadat d. graven v. Toggenburg in 1436 uitgestorven waren, viel 't graafs. ten deel a.
hun erfgenamen, d. vrijheeren v. Raron, die
't in 1469 a. d. abdtj s. Gallen verkochten.
Toen in d. 18e eeuw 't graafs. zich tegen d.
stadhouder v. d. abt verzette, riep daze d.
hulp in v. d. Kath. kantonnen, terwij1 d.
Toggenburgers werden bijgestaan door d. kantonnen Zurich on Bern (d. Toggenburger oorlog v. 1712—'18). Na dien tijd bleef Toggenburg

wel in 't bezit v. d. abt, maar kreeg 't meer
vrijheden. In 1803 kwam 't a. 't kanton
s. Gallen. — Zie Hagmann „Das Toggenburg"
(1872).
Togo-gebied, een Duitsche koloniale bezitting a. d. Slavenkust v. West-Afrika, tuss.
1° 10' en 1. 40' 0.-L. v. Greenw., met een
oppervl. v. 231,, vk. mijl. Aan zee liggen d.
handelsplaatsen Lome, Bageida, Porto Seguro
on Little Popo of Ancho, in een .smalle, zandige
en onvruchtbare kaststree)c, waarachter zich
een groot zoetwaterhaf uitstrekt. d. Hoofdplaats, Togo, a. d. oostel. oever der gelijknamige
lagune, telt 2000 a 3000 inw. 't Binnenland produceert bataten, ananas e. a. vruchten en is
op vele plaatsen met weelderige palmen
bedekt; 't grootste gedoelte v.'t land is echter
met riot, gras on struiken begroeid. d. Circa
40 000 inw. — schier uitsluitend negers —
drijven hoofdzakeltjk handel on vervaardigen
ook kunstvol vaatwerk. 't Klimaat, dat gedurende d. regentild — eind Apr. tot Aug. en
midden Oct. tot Dec. — zeer vochtig is, is
voor Europeanen ongezond. 5 Juli 1884 verklaarde Nachtigal als keizerlijk commissaris
in Bageida 't land onder Duitsche bescherming
gesteld.
Toise (d.) was d. eenheid der vroegere
Fransche lengternaten, Naar lengte was gelijk
a. 1,949086 4 M. en zij werd onderverdeeld in
6 Panache voeten, elk v. 12 duim.
To.kat, een aanzienitjke stad in Aziatisch
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Turkije, stadhouderschap Siwas, a. d. grooten
weg, die v. Erzeroem naar 't Westen loopt.
Volgens sommigen lag op deze plaats 't oude
Talaura, waar Pompejus d. schatten v. Mithridates vond. In d. 5e eeuw komt d. stad onder
d. naam Eudonia voor. Thans is zij voor d.
handel en d. industrie in Aziatiscli Turkije
zeer belangrijk. Haar uiterlijk voorkomen is,
evenals dat v. vele Oostersche steden, zeer
bekoorlijk. Aan d. oevers v. d. Tosanlu is zij
amphitheatersgewijs In een dal tegen d. helling
v. een berg gebouwd en zij levert met haar
talrijke koepeldaken, minarets en fraaie tuinen
een verrukkelijk schouwspel op. 't Inwendige
beantwoordt echter geenszins a. d. verwachting, daar d. stad, hoewel in d. nabijheid v. kostbare marmergroeven gelegen, v. slechte materialen, met nauwe straten, gebouwd is. Men
vindt er vele moskee6n, kerken, bazars en
tuinen, die overvloed v. vruchten, groenten en
wijn opleveren. Handel en nijverheid zijn er
zeer levendig. d. Eerste wordt begunstigd door
d. ligging a. d. grooten weg, die 't oosten met
't westen verbindt. d. Laatste bestaat voornamelijk in 't vervaardigen v. wollen, zijden
en katoenen stoffen, tapijten en een groote
hoeveelheid koperwerk, waarvan d. grondstof
gevonden wordt in d. rijke kopermijnen v.
Kaban Madan, die twaalf of veertien dagreizen
t. Z.-0. der stad liggen.
Tokay of Tokaj, een vlek in 't Hongaarsche gespanschap Zemplin, niet ver v. d.
uitmonding v. d. Bodrog in d. Theisz, met een
gymnasium, een priesterseminariurn en 4800
inw., die a. ooft- en wijnbouw en a. veeteelt
doen. d. Omstreken leveren d. wereldberoemden Tokajer wijn.
Tokely (EMMERICH graaf voa), een Hongaarsch magnaat, die een groote rol gespeeld
heeft in d. strijd zijner landslieden tegen d.
Oostenrijksche overheersching, werd in 1656
geb. en ontving een goede opvoeding. Ztjn
vader, een Protestantsch edelman, in 1671
beschuldigd v. deelgenomen te hebben a. d.
samenzwering v. Zriny, werd door d. Oostenrijkschen generaal Heister in zijn kasteel
Likawa belegerd. Hij overl. gedurende 't beleg,
doch ztjn zoon wist te ontkomen en begaf
zich n. Zevenburgen, waar hij zich onder d.
bescherming v. d. grootvorst Apasy stelde.
Deze, die sedert 1675 met d. Hongaarsche
muitelingen gemeene zaak maakte, vond
zooveel behagen in d. mood v. d. jongen
TOKELY, dat hij hem 't opperbevel over 't
Zevenburgsche leger opdroeg. Toen d. aanvoerder der Hongaren Vesseleny in 1678
overl., verkozen deze TOKELY tot opperbevelbobber. Aan 't hoofd v. 12000 man drong hij
tot Presburg door; hij nam verscneidene plaatsen in en sloeg herhaalde malen d.keizerltIke
legers, die tegen hem afgezonden waren. In
't volgend jaar geraakte htj in strijd met
Vesseleny, neef v. d. bovengemelde, die hem.
't gezag betwisten wilde en door TOKELY gevangen genomen werd. Gedurig in strijd met
Oostenrijk, trad TOKELY in 1682 in verbond
met Turkije en werd hij door sultan Mohammed IV als worst v. Hongarije erkend. In
't volgend jaar sloot hij zich a. bij 't Turksche leger, dat Hongarije overstroomde, en
daarmee belegerde hij Weenen. Daar hij in
dezen veldtocht ongelukkig was, gaven d.
Turken hem d. schuld v. d. nederlaag, die
hun leger voor Weenen leed. d. Grootvizier
schoof alles op TOKELY, doch deze begaf zich
persoonlijk naar d. sultan en wist zijn gedrag
te rechtvaardigen. In 1684 en 1685 streed
.hij in Boven-Hongartje en daar ondervond
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hij wederom gestadig nadeelen, waarop hij
gevangen genomen en n. Constantinopel vervoerd werd. Hoewel hij in 't voorjaar v. 1686
weer in vrijheid gesteld werd en 't vertrouwen
v. d. sultan en v. diens opvolger Soliman II
bleef genieten, kon hij niets meer uitvoeren,
sedert Hongarije zich in 1687 geheel a. d.
keizer had onderworpen. TOKELY zette echter
d. strijd voort en trachtte te vergeefs zijn
gemalin Helena Ravoczy, die in d. vesting
Munkacz belegerd werd, te ontzetten. Deze
moest eindelijk, 17 Jan. 1688, d. vesting na
een driejarig beleg overgeven en werd met
haar kinderen n. Weenen gevoerd. TOKELY
riep nog eens d. Hongaren te wapen, maar
zonder gevolg, en moest d. Turken bij hun
terugtocht n. Bulgarije volgen. Zijn onderneming tegen Zevenburgen in 1690 gelukti3
aanvankelijk, doch leidde tot geen uitkomst.
_Na 't verlies v. d. slag bij Salankemen, waarin
hij d. Turksche cavalerie aanvoerde, ware
hij in Belgrado bijna een otter der volkswoede
geworden. Tot d. vrede v. Carlowitz (1699)
bleef hij bevelhebber der Turksche ruiterij.
Zijn gemalin was in 1692 tegen d. generaal
Heusler uitgewisseld en met haar leefde hij
afwisselend te Constantinopel en te Galathea,
zonder deel te nemen a. d. onlusten, die zijn
stietzoon Frans Ravoczy II in Hongarije verwekte. Hij overl. 13 Sept. 1705 op zijn landgoed Ismid bij Nicomedie, in Klein-A
Tokio (d. i. hoofdstad v. 't Oosten), vroeger
Jedo geheeten, d. hoofdstad v. Japan, gelegen
a. d. oostzijde v. 't eiland Nipon en a. d.
noordwestzijde v. een hoefijzervormige bocht
op 35- 40' N.-Br. en 139- 47' 0.-L. v. Greenw.
d. Kusten zijn hier heuvelachtig, hoogst
vruchtbaar en goed bebouwd; in 't Z.-W. verheft zich op d. achtergrond d. uitgedoofde
vulkaan Foesijama, 3800 M. hoog. Sedert d.
nieuwe staatkundige indeeling v. 't rijk in
1871 vormt Tokio met haar naaste omgeving
een afzonderlijk territorium. d. Stad beslaat
meer dan 70 KM. 2 en is zoo aangelegd, dat
d. straten elkaar rechthoekig snijden. Zij wordt
door d. Sumidagawa in een oostelijk en een
veel grooter westelijk deel verdeeld, terwijl
een zijrivier haar in d. richting v. oost naar
west doorsnijdt en een aantal breede en diepe,
goed onderhouden kanalen in alle richtingen
door d. stad loopen. In 't midden v. 't westelijk
deel, d. stadswijk Siro, dat door een breede
gracht en een hoogen muur omgeven is, verheft zich op een heuvel d. residentie v. d.
mikado, die een oppervl. beslaat v. 2'/, KM. 2 en
eveneens door muren en eon gracht omgeven
is en waar we behalve d. woonhuizen ook
prachtige tuinen on tempels aantreffen. In d.
omtrek v. 't keizerlijk slot liggen d. regeeringsgebouwen en d. paleizen der vroegere rijksvazallen, d. daimio's. Over d. slotgracht leidt
d. beroemde houten brug Nipon — Basi ; v. deze
uit worden alle afstanden in 't land gemeten;
over d. brug gaat d. groote rijksstraat, die
Nipon v. Z. naar N. doorsnijdt en d. hoofdverkeersader der stad vormt. Rondom 't rustige,
aristocratische stadsdeel ligt d. eigenl. stad v.
handel on verkeer met haar smalle, v. menschen wemelende straten, haar tuinen en
rijstvelden, tempels en heilige plaatsen. d.
Straten zijn zindelijk, goed geplaveid en in
't midden eenigszins opgehoogd, om 't regenwater to doen afvloeien. Om 't veelvuldig
voorkomen v. aardbevingen zijn d. huizen
meestal met een, hoogstens met twee verdiepingen opgetrokken; ze bestaan gewoonlijk
slechts uit een ruimte, die door schermen v.
papier is afgedeeld; ook d. vensters zijn v.

TOK.

432

zijn papier voorzien. Vele, huizen gin bestand
tegen d. vernieling v. 't vuur, doordat ze zijn
opgetrokken v. leemmuren, met stukadoorwerk bedekt; d. meeste huizen zijn echter
nog v. hout, weshalve brand in Tokio geen
zeldzaamheid is; in iedere straat bovindt zich
-.een toren, waarop een torenwachter alarm
blaast, zoodra ergens een vlam uitslaat. Eigenaardig voor Tokio zijn d. lichte, tweewielige
wagons, door een man getrokken, die 't verkeer voor d. menschen door d. stad gemakkelijk maken en wier aantal thans circa 20000
bedraagt. Groot is 't aantal theehuizen en
winkels v. artikelen der Japansche kunstntjverheid. d. Wtjk der Europeanen en NoordAmerikanen ligt a. zee, niet ver v. d. mond
-der Soemidagawa. — Tokio word in 1458
gesticht en door d. Shogoenen der laatste
dynastie in d. 17e eeuw tot hoofdstad gemaakt
.in plaats v. Miako, d. vroegere residentie der
mikado's. 't Aantal inw. bedraagt thans (1891)
1 155 290; in 't midden dozer eeuw was 't grooter.
Sedert 1868 is Tokio voor vreemdelingen opengesteld; d. meeste wonen echter in Yokohama, d. eigenlijke havenstad v. Tokio, door
.een spoorweg ermee verbonden.
Tol (DomiNicus VAN), een leerling v. Gerard
Dou, schilderde in diens manier of in die v.
Brekelenkamp, binnenhuizen, die echter lang
niet altijd v. gelijke verdienste waren. d.
Beste zijn voortreffelijk v. toon en behandoling. In d. galerij to Cassel vindt men v.
hem een vrouw, die een doode kip omhoog
houdt en op d. achtergrond een lezend man;
in 't museum to Dresden een vrouw, die garen
windt. Beide deze schilderijen zijn uitvoerig
en fraai gepenseeld. — In sommige catalogi
vindt men nog gewag gemaakt v. eon Peter
of een David en een Nicolaas v. Tol, zonder
dat blijkt of -ztj alien of een van alien schildors zijn geweest, zoodat men hier waarschijnlijk met een niet ongewone verwarring
to doen heeft. VAN TOL werkte in d. tweede
helft der 17e eeuw.
Toldy (FRANZ), eigenlijk SCHEDEL geheeten,
..een verdienstelijk Hongaarsch letterkundige,
gob. 10 Aug. 1805 to Ofen, waar hij aanvankelt* stedelijk arts was. In 1831 werd hij
secretaris der Hongaarsche academie, v.
1833—'43 was hij hoogl. in d. diaetetiek a. d.
universiteit to Pest, in 18-26 richtte hij 't
Kisfaludy-genootschap op en v. 1861 tot aan
zijn dood, 10 Dec. 1875, was hij hoogl. in d.
letterkunde a. d. hoogeschool to Pest. Htj
--schreef o. a. in 't Hongaarsch „Geschiedenis der
Hongaarsche poijzie" (1854) en „Geschiedenis
der Hongaarsche letterkunde in d. Middel-eeuwen" (5 din, 2e dr. 1876). — Zijn zoon,
STEPHAN TOLDY, gob. 4 Juni 1844 to Pest,
overl. 8 Dec. 1879, heeft zich bekend gemaakt
•door verschill. novellen en blijspelen.
Toledo, d. hoofdstad v. d. gelijknamige
Spaansche prov., schilderachtig gelegen op
-een rotsachtigen heuvel, a. d. rechteroever v.
•d. Tajo, met 21 000 inw. Ztj is d. zetel v. een
aartsbisschop en heeft een prachtige Gothischen dom uit d. 6e eeuw, ter lengte v.130 M.
-en ter breedte v. 36 M., met d. grootste klok
v. Spanje (386 centenaar zwaar). Men heeft
.er 5 door 84 zuilen gedragen schepen met
40 ztjkapellen, praalgraven v. verscheidene
koningen en talrijke kunstschatten, terwtjl 't
tot deze kathedraal behoorende kapittelgebouw een bibliotheek bevat met vele zeldzame handschriften. Van d. overige kerken
zijn d. voorn. d. vroegere Jezuietenkerk en d.
door Ferdinand en Isabella gebouwde San
-Juan de los Reyes. In 't hoogste deel der
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stad ligt op d. plaats v. 't oude Moorsche
koningspaleis d. alcazar, in d. 13e eeuw door
Alfons X gebouwd en door Karel V hersteld,
maar nu grootendeels vervallen. Andere be
langrijke gebouwen zijn 't stadhuis, door d.
architect v. 't escoriaal, Herrera, gebouwd en
't collegio militair, vroeger hospitaai Santa
Cruz, met fraaien Bevel. d. Vroeger zoo belangrijke industrie is zeer achteruitgegaan;
men vervaardigt er zijden, gouden on zilveren
stoffen. In, d. nabijheid is d. koninklijke
fabriek v. Toledoklingen, bajonetten, messen
enz. — Toledo word in 192 v. Chr. door -d.
Romeinen genomen en was reeds vroeg vermaard door d. vervaardiging v. metalen voorwerpen. Van 576-711 was 't d. residentie
der West-Gothische koningen en 't kwam in 714
in d. macht der Mooren. In 1085 word 't door
d. Kastiliaanschen koning Alfons VI veroverd, die d. stad bij zijn rijk voegde. Later
was 't d. voorn. zetel v. d. inquisitie. — d.
Prov. Toledo maakt een deel uit v. 't koninkrijk Nieuw-Castilie en telt op 278 vk. mijlen
36U 000 inw. Met uitzondering v. 't zuidelijk
gedeelte is 't gebied heuvelachtig en over 't
geheel vruchtbaar, maar dun bevolkt on
dientengevolge ook slecht bebouwd. d. Taag
doorstroomt d. prov. in een richting v. O. n.
W., doch is hier nog niet bevaarbaar. d.
Bodem levert graan, olie en wijn, zelfs vijgen
en amandelen; schapen, geiten en paarden
heeft men er in menigte; a. ztjdeteelt wordt
veel gedaan ; ook zoutwerken, mineraleibronnen on ijzermijnen zijn voorhanden. Onbelangrijk zijn industrie on handel.
Toledo, een stad in d. Amerikaanschen
bondstaat Ohio, a. beide zijden v. d. Maumee
River, met 40 kerken, een prachtig operagebouw, veelzijdige industrie en 85 000 inw.
Naast Chicago, is Toledo d. belangrijkste
graanmarkt v. d. Vereenigde Staten.
Tolen, ook Tholen on vroeger Thoolne geschreven (eon naam, ontleend a. d. tollen, die
d. hertogen v. Brabant oudtijds op d. ZeeuwschBrabantsche wateren hieven) is thans d.
naam v. een gemeente in d. Nederl. prov.
Zeeland, a. d. Eendracht, met veel visscherij
(ansjovis), landbouw, veeteelt, eenige industrie on 2750 inw. 't Is door middel v. eon
tram met Bergen-op-Zoom verbonden. — 't
Eiland Tolen, door d. Eendracht v. NoordBrabant en door d. Ooster-Schelde, d. Keeton,
't Mastgat, d. Eendracht en d. Mosselkreek v.
Zuid-Beveland, Duiveland en s. Philipsland
gescheiden, heeft een oppervl. v. 2 112 vk. mijl
met een bevolking v. 14000 zielen. 't Bestaat
uit een menigte polders, sedert d. 14e eeuw
gaandeweg bedijkt, en bevat behalve d. gemeente Tolen ook nog d. dorpen Poortvliet,
Scherpenisse, s. Maartensdijk (Smeersdtjk),
Stavenisse, s. Annaland en Oud-Vosmeer.
Tolentino, een Ital. stad in d. prov. Macerata, a. d. Chienti en a. d. oosteltIke helling
der Apenntjnen, in een heerlijke streak gelegen.
Men heeft er een basilica met fresco's, d.
kerk San Catervo met fresco's uit d.15e eeuw,
beroemde paleizen met Romeinsche oudheden,
een steenen brug uit d. 13e eeuw, een technische school en 5000 inw. Tolentino, 't oude
Tolentinum, is merkwaardig door d. vrede v.
19 Febr. 1797 tuss. Frankrijk en paus Pius VI,
waarbij d. paus Avignon, Venaissin, Bologna,
Ferrara en Romagna a. Frankrijk afstond, en
door d. overwinning der Oostenrijkers op
d. Napolitanen onder Murat (2 en 3 Mei 1815),
waarbij doze v. d. troon vervallen werd verklaard.
Toihuis. 't Tolhuis bij Lobith is in d.
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krijgsgeschiedenis merkwaardig door d. overtocht v. d. Rijn, die daar 12 Juni 1672 plaats
vond, een wapenfeit, door Fransche schrijvers
hemelhoog geprezen, doch dat, wel beschouwd,
niets buitengewoons heeft en door Napoleon I
to recht met d. naam Operation militaire du
quatrieme ordre bestempeld is.
Toen 't overmachtige leger v. Lodewijk XIV
in 1672 tegen d. Nederlanden oprukte, had
Willem III met nauweli,jks 20 000 man stelling
genomen achter d. IJsel. Lodewijk, wiens tocht
tot a. d. Rijn een ware zegetocht geweest
was, besloot die stelling niet rechtstreeks
a. te vallen, maar haar om to trekken
en daardoor to doen ontruimen. Ter verdediging v. dit gedeelte v. d. Rijn waren
2000 a 3000 man onder Montbas opgesteld,
die echter bij d. nadering v. 't Fransche leger
hun stelling verlieten, zoodat op 't oogenblik,
dat d. Franschen aan den Rijn verschenen,
hoegenaamd geen Hollandsche macht aanwezig was, om hun d. overtocht te betwisten.
Zoodra Willem III vernam, dat Montbas zijn
stelling had verlaten, zond hij d. veldrnaarschalk Wirtz met een paar regimenten ruiterij
daarheen, terwijl ook eenige infanterie terugkeerde. Toen 't Fransche leger d. overtocht
verrichtte, waren daar v. d. Hollanders een
paar duizend man ruiterij en voetvolk zonder
geschut pas d. avond to voren aangekomen.
d. Rivier was 120 M. breed en zoo laag, dat
zij bijna overal doorwaadbaar was, behalve in
't midden bij een kil v. 20 pas breedte. Eon
gedeelte der pontonbrug was reeds door d.
Franschen voltooid en deze hadden een twaalftal stukken op d. rechteroever geplaatst,
welke een krachtig vuur op d. Hollanders a.
d. overkant openden.
In d. morgen v. d. 12en Juni begint Guiche
d. overtocht a. 't hoofd v. 2000 kurassiers.
Velen hunner worden door d. stroom weggedreven en verdrinken; die, welke d. anderen
never bereiken, worden door d. ruiterij v. Wirtz
teruggedrongen en er ontstaat een onbeduidend
vuurgevecht. Inmiddels trekken d. Franschen
met grootere afdeelingen d. stroom door; zij
scharen zich in slagorde en vallen op d. ruiterij
v. Wirtz aan, die na een kort gevecht door
d. overmacht gedwongen wordt tot 't verlaten
v. 't slagveld. Conde e. a. bevelhebbers doen
zich in schuiten overzetten on d. Fransche
koning zelf vuurt door zijn tegenwoordigheid zijn soldaten tot d. strijd aan.
d. Hollandsche infanterie, door haar ruiterij
verlaten, stond bij 't tolhuis, een gebouw,
omstr. duizend pas v. d. plaats verwijderd,
waar 't Fransche leger d. Rijn was doorgetrokken. Geheel ontmoedigd, is zij ertoe bereid d.
wapenen neder to leggen, toen een jong Fransch
-edelman, De Longueville, pistoolschoten op
haar lost en roept, dat niemand zal gespaard
worden. Daarop vat d. Hollandsche infanterie
4:1. wapenen wader op or opent zij plotseling
haar vuur op d. vijand, waarbtj een aantal Franschen sneuvelen en Conde zelf gekwetst wordt.
Die tegenstand duurt evenwel niet lang en 't
Hollandsche voetvolk wordt doorgebroken en
geheel uiteengeslagen; wie niet sneuvelt wordt
gevangen gemaakt en d. geheele macht, welke
Kier opgesteld was, gaat verloren. Aan d.
Fransche zijde had deze overtocht 300 man
gekost, die meerendeels in d. Rijn verdronken.
Die veelgeprezen overtocht v. d. Rijn bij
't tolhuis heeft dus hierin bestaan, dat een
zeer overmachtige vijand een ri vier, die bijna
geheel doorwaadbaar en noch door geschut,
noch door verschansingen beveiligd was,
, overtrok in 't gezicht eener kleine troepenIX.
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afdeeling, welke eerst aankwam, toen een gedeelte der brug voltooid was, on zich niet of
slechts zeer flauw verdedigde.
Tolima, een staat v. d. Z.-Amerikaanschen
vrijstaat Columbia, ter grootte v. 868 vk.
mijlen met 305 000 inw., die hun bestaan vinden
in landbouw en veeteelt. 't Wordt door d. Rio
Magdalena doorstroomd en is rijk a. natuurproducten on goud- en zilvermijnen. d. Hoofdstad is Neiva.
Toll (graaf KARL VON) werd in 1778 to Royal
gab. en reeds op zijn 5e jaar in 't kadettenkorps te s. Petersburg opgenomen. In 1796
verliet hij dit als officier on in 1799 maakte hij
zijn eersten veldtocht onder Suwarow in Italie.
Na d. slag v. Novi wist htj d. aandacht v. dien
veldhoer op zich to vestigen, die hem tot
kapitein benoemde. Nadat hij d. slag bij Austerlitz had meegestreden, werd hij in 1806 btj
't Moldauleger overgeplaatst, waarmee hij alle
veldtochten tot 1810 en met name d. gevechten
bij Schurscha, Turbat, Ismail en Brailow en d.
bestorming v. die vesting bijwoonde. vox TOLL,
die reeds in 1809 tot majoor bevorderd was,
werd nu in 1812 kolonel en chef v. d. staf v.
Kutusow en bewees als zoodanig d. gewichtigste diensten, waarvoor hij met d. rang v.
generaal-majoor en verschill. ridderorden beloond werd. Op 't slagveld v. Leipzig werd hij
luitenant-generaal en in 1826 generaal der
infanterie. Toen Diebitsch in 1829 't opperbevel
over 't leger in Turkije kreeg, verzocht hij
vox TOLL als chef v. d. staf, welke betrekking
deze, hoewel ouder in dienst, bereidwillig aanvaardde. Ook in d. Poolschen veldtocht v. 1831
was hij chef v. d. staf v. Diebitsch. Na diens
dood nam hij 't bevel ad interim op zich tot
a. d. komst v. d. nieuwen veldhoer on hij leidde
btj d. bestorming v. Warschau, nadat Paskewitsch gekwetst was, d. operation v. dien
laatsten, beslissenden strijd. Na 't einde v. d.
Poolschen oorlog werd VON TOLL lid v. d. rijksraad on in 1833 directeur der water- en landcornmunicatien on der openbare werken. Op
een zijner inspectie-reizen werd hij gevaarlijk
ziek on hij overt. na eon langdurig *len 5 Mei
1842 to s. Petersburg. — Zie Bernhardi, „Donkwurdigkeiten des Russischen Generals Grafen
von Toll" (1856, 4 dln).
Tollens (HENDRIK FREDERIK - welken
laatsten naam hij echter nooit schreef —),
CAROLUSZOON, een populair Nederl. dichter,
of komstig uit 't oude Vlaamsche riddergeslacht
TOLLIN, werd 24 Sept. 1780 to Rotterdam gab.
Sedert zijn derde jaar bij een bloedverwant
to Amsterdam opgevoed, werd hij op zijn
tiende naar een kostschool to Elten gezonden.
Op zijn vijftiende jaar in 't ouderlijk huis
teruggekeerd, werd hij opgeleid in d. zaak v.
zijn vader, een handel in drogerijen en verfwaren. Zijn levendige, vurige geest bracht
hem al spoedig in aanraking met d. ijverige
voorstanders der destijds in zwang zijnde
vrtjheidsbegrippen en, terwijl hij deel nam a.
hun wapenoefeningen, vond hij in hun vereenigingen bewonderaars v. zijn vrijheidlievende, maar meestal nog zeer gebrekkige
verzen, die zich niet tot vaderlandsche uitboezemingen bepaalden, maar zich zelfs tot
geheele WU- on treurspelen uitbreidden. Eerst
nadat d. jonge dichter in 1797 met d.
kunstlievenden on geletterden boekhandelaar
Uylenbroek was bekend geworden, verkreeg
hij d. horn zoo noodige leiding, zoodat hij zich
met ijver op taal en versbouw toelegde,waartoe
hem, nadat hij d. Engelsche en Hoogduitsche
talon had aangeleerd, 't dichtmatig overbrengen v. vreemde dichtvruchten uitnemend
28
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dienstig was. Een weinig later gaf hij een
„Proeve v. sentimenteele geschriften en gedichten" in 't licht (1800), die gelijk ook d.
iets later gevolgde „Proeve v. Minnezangen
en Idyllen" (1805, 3 stukjes) haar oorsprong
verschuldigd was a. 's dichters jeugdige liefde
voor Gerbranda Catharina Rivier, met welke
hij in 1800 in 't huwelijk trad en die hem dat
huiselijk geluk schonk, 'twelk later zoo roerend
door hem bezongen is. Zijn „Dichtlievende
mengelingen" (1802) en „Tuiltje v. geurige
dichtbloemen op Franschen bodem geplukt"
(1803) verbreidden zijn naam en spanden d.
verwachtingen omtrent zijn dichterlijke ontwikkeling. Nog meer word zijn naam bekend,
doordat hij in dienzelfden tijd tweemaal met
Loots in 't strijdperk trad, door to dingen naar
't eeremetaal bij d. Bataafsche Maatschappij
v. taal- en dichtkunst, eerst voor een „Lofdicht
op H. De Groot", waarbij Loots d. gouden en
TOLLENS d. zilveren medaille verwierf (d. laatste
met een stuk, dat hij later te zeer afkeurde,
om 't gedrukt to willen zien), vervolgens voor
een dichtstuk „Op d. dood v. Egmond en
Hoorne", waarbij TOLLENS 't goud, Loots 't
zilver behaalde. Maar grooteren roem nog dan
door dit stuk verwierf TOLLENS zich kort
daarna door een klein dichtstukje, dat eon der
juweelen v. onze letterkunde werd: „Aan een
gevallen meisje", voor 't eerst in d. werken der
zooeven genoemde Maatschappij uitgegeven.
Was daze room dus vooruitgegaan a. d. uitgave v. zijn „Gedichten", waarvan 't eerste
deel te 's-Gravenhage in 1808 't licht zag (later
door twee andere deelen gevolgd), die bundels
deden zijn dichttalent derrnate in d.schatting
der natie stijgen, dat, Wen reeds in 1822 een
vierde uitgave noodig was geworden, niet
minder dan 10 000 exemplaren werden verkocht,
terwijl later nog vele drukken verschenen.
Geen wonder ook; 't volkslied „Wien Neerlands bloed" had 's dichters naam in aller mond
gebracht; zijn in 1819 door d. Hollandsche
Maatschappij v. fraaie kunsten en wetenschappen bekroond dichtstuk „d. Overwintering op Nova Zembla" werd met ongehoorde
toejuiching ontvangen; met Van der Palm
vierde hij 't lijkfeest op Borger en met dozen
zeer vereerden redenaar trad ook d. gevierde
dichter op bij d. viering v. 't vierde eeuwfeest
v. d. uitvinding der boekdrukkunst. Kurt voor
dit laatste hadden zijn „Nieuwe gedichten"
(1821 en 1828) 't licht gezien; na eenige jaren
werden daze gevolgd door „Verstrooide gedichten" (1840) en daze wederom na eenige
jaren door „Laatste gedichten" (1848 en 1853).
Tusschen daze bundels oorspronkeltike gedichten gaf hij herhaaldelijk gelegenheidsstukjes, onder welke d. vaderlandsche, gedurende d. wapening tegenover Belgi6, met
name d. „Bededag 2 Dec. 1832", vooral beroemd
alsmede dichtmatige vertalingen, t. w.
„Romancen, Balladen en Legenden" (1820,
2 dln), „Liedjes v. Claudius" (1832) en „Dichtbloemen bij d. naburen geplukt" (1836), ten
deele een herziene bloemlezing uit 't boven
aangehaalde „Tuiltje". Zijn laatste bundeltje
was „Kinderltjke dichtstukjes" (1856). uitgegeven, als zoovele zijner gelegenheidsstukjes,
met een weldadig doel. Een verzamelde uitgave zijner „Dichtwerken" (1855-1857, 11 dln)
was door d. dichter zelf bezorgd tot a. 't 10e
deel. Bezig met 't verbeteren der drukproef
v. blad 9 v. dat deel over]. hij, na langdurige
verzwakking, 21 Oct. 1856 to Rijswijk, waar
hij zich, na zich v. zijn handelszaak to hebben
ontdaan, in 1846 gevestigd had en waar hem
op zijn graf een gedenkteeken is opgericht.
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Een marmeren standbeeld v. d. gevierden
dichter is geplaatst in 't Park to Rotterdam.
Vraagt men naar d. reden der zoo algemeene
hoogschatting en vereering, als a. TOLLENS
ten deel vial, dan ligt die zeker niet in d.
verheven vlucht of in d. wilsgeerige diepte
en dichterlijke stoutheid zijner potizie, want
hierin werd hij ongetwijfeld ver overtroffen
door Bilderdijk, die toch oneindig minder dan
TOLLENS d. lieveling der natie was en dit ook
zuiver als dichter on zonder 't overige, dat
hem kenmerkte, niet zou geweest zijn. Maar
TOLLENS was nationaal dichter bij uitnemendheid; 't Nederlandsche yolk vond bij hem d.
uitdrukking der haar 't dierbaarste gevoe
lens en dit op een wijze, die smaakvolle welluidendheid a. algemeene verstaanbaarheid
paarde. Zijn poezie ademde eon godsdienstigen
zin, evenzeer verwtjderd v. kerkelijke vormen
als zich openbarende in algemeene menschenliefde. Bij Ain denkwijze wekte 't geen bevreemding, dat hij in 1827, vooral ook onder
d. invloed v. van der Hoevens kanselwelsprekendheid, v. d. R.-Kath. tot d. protestantsche
Kerk overging. Verder had TOLLENS voor
geen goring deel zijn opgang to danken a. zijn
warme vaderlandsliefde, die niet alleen in zijn
volkslied en in een menigte vaderlandsche
gelegenheidsgedichten uitblinkt, maar hem
ook als 't ware d. schepper maakte v.
een eenigermate nieuwe dichtsoort, d. zoogenoemde „vaderlandsche romance", dichterlijke voorstelling v. een loffelijk bedrijf nit
d. vaderlandsche geschiedenis; welke gedichten (meer misschien dan d. overige) TOLLENS tot d. Nederlandschen volksdichter onzer
eeuw hebben gemaakt. Voeg hierbij d. huiselijken geest, die in zijn dichtstukken
spreekt, huwelijksliefde, echtelijk geluk, vadervreugde; — waar TOLLENS voor daze gewaarwordingen d. snaren spant, daar leest
men zijn dichtregelen minder dan dat men
ze onwillekeurig vanbuiten leert. Aan dit
populaire v. d. stof paart zich in een schaars
geevenaarde mate 't populaire v. d. vorm.
Lijden sommige zijner vroegere gedichten a.
eenige gezwollenheid, zijn latere zijn daarvan vrij; d. poezie v. TOLLENS is nergens
duister, altUd verstaanbaar, overal eenvoudig, zonder ooit tot 't onbeduidende of te
dalen, vol verrassende spraakwendingen, 't
dagelijksche kleedende in een nieuw en bevallig gewaad. Bevallig ook door d. grootst
mogelijke zuiverheid v. versbouw, door een
heerschappij over d. taal, die zich ook kennen
doet in een eenvoudig, bevallig proza, in
't bezigen v. dagelijksche woorden en spreekwijzen, door een onnavolgbare naIeveteit en
eenvoudigheid, zoodat men — 't kenmerk der
ware kunst — bijna zeggen zou, 't ook zoo
to kunnen. Daze zijn naar onze meening d.
voornaamste eigenschappen, waardoor TOLLEN'S poezie in Nederland zeer populair en
hij zelf in waarheid een volksdichter geworden is. — Zie Schotel, „Tollens en zijn tijd"
(1860), waar men ook met groote nauwkeurigheid vindt opgegeven wat door en over
TOLLENS geschreven is.
Tolliun (HERMAN), eon beroemd geschieden letterkundige, in Febr. 1742 to Bremen geb.
Na zijn studien to Leiden voitooid ,te hebben,
werd hij in 1767 benoemd tot hoogl. in d.
geschiedenis, welsprekendheid en Grieksche
letteren to Harderwijk. Zich in 1776 ter afleiding v. droefbeid over d. dood zijner echtgenoote to Pans bevindend, ontving hij d.
aanstelling tot hoogl. in d. geschiedenis en
Grieksche letterkunde to Amsterdam, welk
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ambt hij, met toezegging v. bevoegdheid tot
terugkeer bij veranderde omstandigheden, in
1785 verwisselde met d. taak v. opvoeder der
kinderen v. prins Willem V, met wie hij een
langdurige buitenlandsche reis deed, om na
afloop daarvan benoemd te worden tot
raadsheer en rekenmeester der domeinen. d.
Gebeurtenissen v. 1795 verwijderden hem uit
ons vaderland ; hij vertrok eerst n. Osnabrtick,
vervolgens n. Brunswijk, waar hij ten hove
met veel onderscheiding werd ontvangen.
Voor d. prins v. Oranje d. goederen v. vorst
Jablonowsky in Polen aangekocht hebbende,
vertrok hij in 1800 derwaarts om er 't beheer
v. op zich te nemen, doch in 1809 vestigde hij
zich op verlangen v. koning Lodewijk anderrnaal in Nederland en koos hij uit d. hem aangeboden betrekkingen 't hoogleeraarsambt in
d. statistiek en diplomatiek te Leiden, 'twelk
hij, na d. herstelling der hoogeschool in 1815,
met dat der classieke letterkunde verwisselde.
Hij overl. to Leiden, 29 Apr. 1822. Zijn geschriften munten meer uit door gehalte dan
door talrijkheid. Behalve academische oration
en een brochure over d. belangen v. d. gowezen stadhouder (1796) verdienen o. a. vermelding: zijn leven v. N. Paradijs in diens
„Opuscula academica" (1813), een keurige uitgave v. „Apollonii Lexicon Homericum" (1788)
en „Staatkundige geschriften" (1816, 3 'din).
Tolna, een Hongaarsch gespanschap a. d.
overzijde v. d. Donau, telt op 66 vk. mtjlen
252 000 inw. en is in 't Z. bergachtig, in 't O.
zandig, maar voor 't overige zeer vruchtbaar, zoodat tabaks-, land- en wijnbouw rijke
oogsten geven. d. Hoofdplaats is Szegszard.
Tolnai (LuDwie), eigenl. HAGYMASY geheeten, een Hongaarsch dichter, gab. 31 Jan.
1837 to Gyorkony. Hij werd in 1860 leeraar
in d. kiassieke talon a. 't gymnasium to
Boeda-Pest en richtte in 1887 't aesthetischcritische tijdschrift „Irodalom" („letterkunde")
op. Hij heeft een aantal voortretielUke balladen en andere poetische voortbrengselen alsmode een reeks romans, vertellingen on
novellen in 't licht gegeven.
Tolosa, d. oude naam voor Toulouse; zie
dat art.
Tolstoi, een Russisch adellUk geslacht. PETER ANDREJEWITSJ TOLSTOI, gab. in 1645, ging
v. d. parttj v. Sophia tot die v. Peter d. Groote
over, was gezant te Constantinopel en vergezelde daarna d. keizer op diens reizen n.
Holland, Duitschland en Frankrijk. Naar
Napels gezonden, wist hij hier d. ongelukkigen prins Alexis tot d. terugkeer n. Rusland over to halen; hij werd in d. gravenstand verheven in 1724, doch vial onder
Peter II, d. zoon v. Alexis, in ongenade; in
1727 Verloor hij zelfs zijn titels en goederen
en N. dat jaar of moest hij in 't klooster
Solowezk tot a. zijn dood, 17 Febr. 1729, vertoeven. — Zijn achterkleinzoon graaf PETER
ALEXANDROWITSJ TOLSTOI, gab. in 1761, vocht
onder Suwarow tegen d. Turken on tegen d.
Polen, voerde in 1805 't Russische landingscorps in Noord-Duitschland aan, ging in 1808
als gezant n. Parijs, werd in 1812 opperbevelhebber v. d. Moskousche landweer en
voerde in 1813 in Duitschland een Russisch
corps aan, waarmee hij eerst Dresden belegerde
en daarna Hamburg nam, voor welke daad
hij tot generaal der infanterie aangesteld werd.
Kort na d. troonsbeklimming v. keizer Nicolaas word hem 't bestuur der militaire kolonien
toevertrouwd en in 1831 't commando over
't reserveleger voor d. Poolschen oorlog, dien
hij met goed gevolg ten einde bracht. Hij overl.
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in 1844 to Moskou als voorzitter v. d. afdeeling
voor militaire aangelegenheden. — Graaf FEDOR
gab. in 1783 to s. Petersburg, overl. 25 Apr. 1873 aldaar, maakte zich
als beeldhouwer naam. — Graaf DINITRI ANDREJEWITSJ TOLSTOI, een Russisch staatsman, gab.
in 1823, overl. 7 Mei 1889 to s. Petersburg,
was v. 1866—'80 minister v. Onderwijs en
opper-procurator der H. Synode on werd in
1882 minister v. Binnenl. Zaken. — Graaf
ALEXEI CONSTANTINOWITSJ TOLSTOI, bekend als
dichter, gob, 24 Aug. 1818 to s. Petersburg,
overl. 28 Sept. 1875 in 't gouvern. Tsjernigow.
HU schreef d. dramatische trilogie „Dood v.
I wan d. Verschrikkelijke" ,Czaar Feodor Iwanowitsj" en „Czaar Boris" (2'e dr. 1876), d. roman
„Vorst Serebrennyi" (1882), alsmede epische en
lyrische gedichton. Hij bekleedde d. betrekking
v. jagermeester a. 't keizerlijk Hof. Zijn gezamenlijke dichtwerken werdon in 4 dln (1880)
uitgegeven. — Graaf LEO NIKOLAJEWITSJ TOLSTOI, een zeer bekend romanschrtjver, gab.
9 Sept. 1828 in 't gouvern. Toela; tot 1856
was hij officier en sedert 1861 leeft hij op
zijn goederen, HU schreef behalve novellen
en kleine vertellingen een reeks romans (in
't Russisch), o. a. „Oorlog on Vrede" (1865—'68),
„Anna Karenin" (1875—'77), „d. Roman v. 't
huwelijk", Kozakken" (1853), ,,Polikutscha"
(1851), „deschiedenis mijner kindsheid", 't
drama „d, Macht der duisternis" (1887) e. a.,
d. autobiographic „Uit mijn leven", alsmede
paedagogische en theologische geschriften,
waarin zich in d. laatste jaren vooral een
religious mysticisme openbaart („Waarin bestaat mijn geloof?"). Een gezamenlijke uitgave zijner werken verscheen in 12 dln (5e dr.
1887). Zie de Vogue, „Le roman russe" (1886).
Tolteken. Aldus worden, naar d. overleveringen der Azteken, d. oudste bewoners
v. Mexico genoemd, wien men d. 't meest
grootsche monumenten v. bouwkunst toeschrtjft. Zij zouden in d. 4e of 5e eeuw uit
't noorden zich in Anahuac hebben nedergezet
en een rijk gegrondvest hebben, dat vier
eeuwen heeft gebloeid. In 't midden der lle
eeuw smolt dit yolk langzamerhand weg
ten gevolge v. een jaren lang aanhoudende
droogte, die hongersnood en epidemische
ziekten verwekte; 't kleine gedeelte, dat v. d.
Tolteken overbleef, werd later onder d. Chichimeken vermengd en opgenomen, v. wie d.
voormalige beschaving gedeeltelijk op d.
Azteken is overgegaan.
Toluca, d. hoofdstad v. d. Mexicaanschen
staat Mexico, in een 2700 M. hooge, vruchtbare vlakte a. d. voet v. d. gelijknamigen uitgedoofden vulkaan (4570 M.), met een fraaie
kathedraal on 18 000 inw.
Toluol (C 6 1-1 5 CE1 3 ) is een vloeibare koolwaterstof, die 't eerst bereid werd door verhitting v. tolubalsem on ook voorkomt in
steenkolenteerolie. 't Kookt bij 110° C.
Tomaschek (WENZEL JOZEF), gab. to
Skutsch, in Bohemen, 17 Apr. 1774, overl. to
Praag 3 Apr. 1850, was een voortreffelijk
beoefenaar en onderwUzer der toonkunst. Voor
d. pianoforte schreef htj verscheidene sonaten on eclogen, die vele verdiensten hebben;
ook zijn kerkmuziek vond veel goedkeuring.
Onder zijn bekendste composition behoort
een op Burger's „Leonora", die hem d. gunst
v. graaf Bucqoi, sedert zijn beschermer,
deed verwerven.
Tomaschow (Poolsch Tomaszow), een
stad in 't Russ. gouv. Petrokow, a. d. Pilitza,
met talrijke lakenfabrieken on 16 000 inw.
Tombak is een metaalmengsel v. een
PETROWITSJ TOLSTOI,
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Vandaar d, benaming tonnegeld, waarmede
roodachtig gele kleur, dat uit koper en zink
zekere belasting wordt aangeduid, die in d.
bestaat en waarin 't zinkgehalte nooit boven
meeste havens v. d. schippers wordt inge18 pct klimt, maar some tot 8 en zelfs tot
vorderd.
2 pct kan dalen.
Tondern, een klein, maar zeer oud stadje,
Tomboctoe en Tombouktoe, Zie Tima. d. westkust v. 't voormalige hertogdom
boektae.
Sleeswtjk, een paar uur v. d. Noordzee, a. d.
Tomi, een stad der Oudheid a. d. Zwarte
Widaue, met 5000 inw. In meer dan een opzicht
zee in 't zoogenaamde Moesia inferior, 't tegenis dit plaatsje historisch rnerkwaardig. Volgens
woordige Tomiswar in d. Dobroedsja. Deze stad
sommigen zijn d. Anglen on Saksen vandaar
is bekend doordien, volgens d. mythe, Medea
n. Britannia overgestoken. Oudtijds bezat d.
aldaar haar broeder Absyrtus vermoordde en
stad een haven, die echter door verschill.
doordien zij volgens d. geschiedenis 't verbanind(jkingen is verloren gegaan. In d, oorlogen
ningsoord was v. d. dichter Ovidius, die er
met Holstein en d. Duitschen keizer werd
zijn „Elegiean" dichtte.
Tondern veroverd en hernomen. Een zekere
Tommaseo (NIccoLo), een Italiaansch
vermaardheid hebben d. horens v. Tondern
schrijver en patriot v. Croatische afkomst,
gekregen,
waarvan d. eerste in 1639, d. tweede
geb. in 1802 te Sebenico, in Dalmatia. Hij verin 1734 werd gevonden. Dit waren gouden
toefde v. 1824—'39 in 't buitenland,'eerst te
horens uit een overoud tijdvak, v. opschrifPartjs, later op Corsica, waar hij zijn cornmentaar over Dante schreef (3 dln, 4e dr., I ten voorzien, waaraan om der zeldzaamheid
wills groote waarde werd gehecht. Zij werden
1869) en d. omwerking v. zijn „Nuovo diziovoor drink- of jachthorens gehouden, doch
nario dei sinonirni della lingua italiana"
waren volgens latere nasporingen slechts
(7e dr. 1887) tot stand bracht. Vervolgens
voorwerpen v. weelde, die hier of daar tot
leefde TOMMASEO te Venetia en hier nam hij
sieraad werden aangew end. d. Horens zelf
deel a. 't langzaam ontwakende politieke
bestaan niet meer, daar zij in 1802 to Kopenleven; dientengevolge met Manin door d.
hagen uit een museum gestolen en door d.
Oostenrijkers gevangen genomen, werd hij
dieven gesmolten zijn. 't Opschrift v. d. tweeden
door 't yolk be vrijd; in 't Voorloopig Bewind
v. Venetia nam hij in 1848 tweemaal d. por- , horen, vOOr dien tijd onderzocht on gedrukt.
wordt tot d. 4e eeuw teruggebracht en moat
tefeuille v. Eeredienst waar, weshalve hij
tot 't oudste Runenschrift behooren, dat men
zich naderhand v. d. amnestie uitgesloten
kent.
zag; tot 1854 leefde hij op Corfu, daarna te
Tondeur (AiiExANDER), een Duitsch beeldTurijn, sedert 1859 te Florence, waar hij
houwer, geb. 17 Juli 1829 te Berlijn. Hij be1 Mei 1874 overl. Van 's mans talrijke werzocht hier d. academie en vertoefde vervolgens
ken noemen we hier nog „Dizionario estetico"
eenige jaren in Weenen, Parijs en Rome.
(nieuwe dr. 1872), „Dizionario della lingua
Sedert 1858 legt TONDEUR in zijn geboortestad
italiana" (met Bellini), dat eerst vijf jaar
zich vooral toe op allegorische en mytholona zijn dood voltooid was, alsmede zijn vergische beeldhouwwerken, terwijl voorts v.
zameling v. Toscaansche, Corsicaansche, Dalzijn hand zijn d. voortreffelijk bronzen standmatische en Grieksche volksliederen (2 dln,
beelden v. Billow en Blucher op 't voet1843). Zijn leven beschreef Bernardi (1874).
stuk v. 't ruitergedenkteeken v. Friedrich
Tomsk, 't zuidwesteltjkst gou v. v Siberia
Wilhelm III te Keulen, 't marmeren standter grootte v. 15 476 vk. mijlen, met 1 196 000
beeld v. d. archaeoloog Karl Otfried MUller
inw. 't Omvat 't stroomgebied v. d. boven-Ob
in d. voorhal v. 't oude museum to Berlijn
en is in 't Z.-0. als bergbouwland voor Rusen verscheidene borstbeelden.
land v. groot belang. Een reusachtig steenTong (Lingua). d. Tong is een licht gewelfd,
kolengebied bevindt zich bij d. Tom en d.
half elliptisch, door slijmvlies overtrokken,
bergwerken v. d. Altai leveren goud, zilver,
week, zeer beweeglijk spierachtig lichaam, dat
koper, lood en ijzer in groote menigte. Bed. bodem der mondholte helpt vormen on in
langrijk is ook d. handel, die door d. scheepd. opening der onderkaak gelegen is. Bij rust
vaart op d. Ob en d. Irtysj bevorderd wordt.
der deelen is zij naar achteren altijd in aanVeeteelt en landbouw ztin hoofdbronnen v.
raking met 't zachte gehemelte.ZU reikt door
bestaan in 't Z.- W. en in 't midden; 't Noord keelengte tot a. 't slokdarmhoofd, tot dicht
den wordt ingenomen door d. woud- en moeboven 't strotklepje en is a. 't tonKbeen vastrasrjjke Narymsche vlakte. d. Industrie is
gehecht door d. tongbeen-tongspier (Musculus
overal nog gering. — d.Hoofdstad,00k Tomsk,
hyo-glossae). Naar voren ligt zij tegen d. onderste
in 1604 gesticht, met 37 000 inw., na Irkutsk d.
snij tand en.
rtjkste stad v. Siberia, ligt ter hoogte v.105 M.
Aan d. tong onderscheidt men d. wortel, d.
a. d. Tom, is door muren omgeven, heeft een
punt, d. boven- of rugvlakte, d. onder vlakte
universiteit, vele kerken en moskeean en is
en
d. randen. d. Wortel (radix s. basis linguae)
d. zetel v. een Griekschen bisschop. Zij bezit
is 't breede achterste erode, waaraan 2ach d.
zeer fraaie openbare gebouwen, voornameltjk
voorste bogen v. 't zachte gehemelte vaststeenen woonhuizen, een Russische bazaar en
hechten en dat a. 't strotklepje grenst. d. Punt
vele Chineesche winkels. d. Bewoners drjjven
(apex linguae) is 't vrtje, voorste, dunne einde.
handel in graan, leder en pelswaren; ook
d. Grondlaag der tong wordt gevormd door d.
heeft men er zeepziedertjen. Ook d. doorvoerbeide kin-tongspieren (111. geneoglossi), d. tonghandel is belangrtjk.
(M. lingualis), waaraan men drie verschill.
spier
Ton. d. Ton wordt gebezigd als inhoudslagen v. spiervezels kan onderscheiden, die in
maat voor natte waren of als gewicht, meestal
d. tong beginners en eindigen, en 't tongkraakbij bevrachting. Hier to lande bevat een ton
been (cartilago linguae) of Bever 't tongbier 1,5552 vat (hectoliter). d. Scheepston, als
middelschot (septum linguae), een midden in d.
maat der bevrachting, vroeger v. 2000 Amtong, tuss. d. beide kin-tongspieren geplaatste
sterdamache ponden, gelijkstaande met 988,18
vezelachtige plaat, wier weefsel met dat der
KG., wordt tegenwoordig berekend op 1000 SG.
pezen overeenkomt.
Een ton gouds staat gelijk 'met 100 000 gulUitwendig wordt d. tong door eltimvlies
den en in Duitschland met 100 000 thaler.
bekleed, waarmee zij geheel overtrokken is
d. Ton wordt ook nog gebezigd als baken
on waardoor zij met d. omliggende deelen,
in d. zeegaten en vaarwaters in 't algemeen.
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nam. 't zachte gehemelte (door d. arcus
glosso-palatinus), 't strotklepje (door d. lig amenta glosso-epiglottica) en d. grondvlakte der
mondholte (door 't frenulum linguae), in samenhang is. In 't midden v. d. rug der tong
vindt men een zwakke overlangsehe groef
(middellijn, raphe), welke haar in twee zijdelingsche helften verdeelt; d. groef eindigt n.
achteren in 't trechtervormige blinde gat
(foramen coccum). d. Bovenvlakte v. 't slijmvlies is v. een menigte eigenaardige verlengselen voorzien : d. tongtepeltjes. Deze
worden verdeeld in draadvormige (papillae
filiformes), welke door hun groot aantal en
witte kleur gemakkelijk in 't oog vallen en
vooral ter weerszijden v. d. middellijn der
tong aanwezig zijn, knodsvormige (papillae
clavatae s. fungiformes), die bij 't leven door
hun roode kleur gemakkelijk to onderscheiden zijn, in d. voorste helft der tong verstrooid voorkomen en a. d. punt zoo dicht
bijeenstaan, dat zij elk. aanraken, en omwalde tepeltjes (papillae circitmvallatae), die
op 't achterste gedeelte der tong liggen en
in twee rijen geplaatst zijn, welke naar achteren convergeeren en zich tot eon v vereenigen. 't A antal der laatste wisselt of tuss.
8 en 12. Zij zijn grooter dan d. twee andere
soorten en bestaan uit een centraal gewelfd
gedeelte, dat door een ringvormige groef v.
d. omgevenden wal gescheiden is. Zij bieden
velerlei afwijkingen in vorm aan, vooral d.
achterste, die zich a. d. punt der A bevindt.
Van d. walvormige tepeltjes tot a. 't tongbeen is 't slijmvlies v. groote slijmklieren
voorzien, die d. vlakte oneffen maken, wat
met d. vinger kan worden waargenomen. In
d. punt der tong, dichter bij d. bovenste
vlakte, ligt een kleine klier, die zich door
vijf, in een lijn liggende openingen a. d. ondervlakte ontlast. Zij is door sommigen naar
Nulin genoemd, die haar in 1845 als een
nieu we klier beschreef, doch door Blandin
was zij reeds 11 jaar vroeger vermeld.
d. Tong ontvangt haar zenuwen v. d. tongtak, v. d. derden tak v. 't vijfde paar (Nereus
lingualis), v. d. tongkeeizenuw (N. glossopharyng eus) on v. d. ondertongzenuw (N. hypo.2lossus). Van deze bemiddelt d. laatste d.
beweging; d. beide andere zenuwen dienen
voor 't tastgevoel on d. smaak. d. Slagaderen,
die in d. tong treden, zijn, met betrekking
tot d. grootte v. dit orgaan, belangrijk to
noemen. d. Tong is 't beweeglijkste orgaan
v. 't lichaam. Ztj kan niet alleen in alle
richtingen door d. mondholte bewogen on
uitgestoken worden, maar ook een menigte
vormveranderingen ondergaan. Deze bewegingen hebben eensdeels betrekking op kauwing on slikking, anderdeels op 't tastgevoel,
d. smaak en 't spraakvermogen.
Tong, Zie Platvisschen.
Tonga- of Vriendschapseilanden,
een eilandengroep in Polynesia (een deal v.
Oceania), gelegen tuss. 18' en 22-) Z.-Br. t.
Z.-0. v. d. Fidsji-eilanden en bestaande uit
circa 150 eilanden, die to zamen een oppervl.
beslaan v. 18 vk. mijlen en 9550 inw. tellen.
Vier v. deze eilanden, nl. Fonualei of Amargura, Late, Tofoea en Kao, zijn v. vulkanischen
oorsprong en zeer bergachtig; aardbevingen
komen er veelvuldig voor; d. overige eilanden zijn koraalvormingen. d. Bodem is vruchtbaar en op verscheidene eilanden goad bebouwd. d. Flora on d. fauna komen overeen met
die der overige Polynesische eilanden. d.
Bewoners, over wie een koning heerscht, die
in Noekoealosa, op Tongataboe, verblijf houdt,
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behooron tot d. Polynesiers on kwamen d.
Europeanen, die deze eilanden 't eerst bezochten, opeuhartig on betrekkelijk beschaafd
voor. d. Tonga-eilanden worden in 1643 door
Tasman ontdekt, doch eerst Cook onderzocht
ze v. 1773—'77 on gaf er d. naam Vriendschapseilanden aan, wegens d. vriendelijke bejegening, die hij er v. d. bevolking ondervond.
d. Tonga-eilanden worden in drie groepen
onderscheiden; d. zuidelijke groep wordt gevormd door 't grootste eiland, Tongataboe,
't heilige Tonga, waarnaar d. geheele archipel
genoemd word, en 't kleinere eiland Eua ; d.
middelste hoot Hapalgroep, d. noordelijke
Vavaogroep. Engelsche zendelingen hebben
er 't Protestantisme verbreid; d. Fransche
Kath. zendelingen hebben er met weinig
vrucht gewerkt. d. Handel, voorn. in kopra,
d. gedroogde kokoskernen, is in handen der
Duitschers. Zie Christmann en Oberlander,
„Ozeanien" (1873), en Meinicke, „Die Inseln des
Stillen Ozeans" (2 dln, 1875—'76).
Tongataboe, Zie Tonga- of Vriendschaps-

eilanden.
Tongelre, ook Tongeren, een gemeente in

d. Nederl. prey. Noord-Brabant, 1 1 '2 uur v.
Helmond, met circa 1100 inw.
Tongking of Tonkin, ook Toenking on
Tonkien, een Fransche kolonie in AchterIndi6, ter grootte v. 1818 vk. mijlen, met 10
a 12 millioen inw., in 't N. begrensd door
China, in 't 0. door d. golf v. Tongking, een
deel v. d. Zuid-Chineesche Zee, in 't Z. door
Annam on in 't W. door Siam en d. Laosstaten. Met Cochin-China on d. staten Anam
en Kambodsja vormt 't Fransch-Indo-China.
't N. on W. is bergachtig; 't 0. een vochtig,
tropisch laagland, dat voor Europeanen zeer
ongezond is. d. Voorn. rivier is d. Songka of
Roode Rivier, die nit d. Chineesche grensprov.
Yunnan komt, in zuidoostelijke richting 't land
doorstroomt, twee zijrivieren opneemt en eon
zeer vertakte delta vormt, die in 't N.-0. door
natuurlijke en kunstmatige kanalen in verbinding staat met d. delta v. d. Thai-Bink of
Bakha. Er worden groote hooveelheden goud
en zilver gewonnen ; d. overige minerale
schatten (lood, koper, zink, ijzer, kwikzilver
on kolen) liggen nog onaangeroerd. d. Wouden,
waarin olifanten, butlels, rhinocerossen. en
tijgers huizen, leveren overvloedig hout; in
't laagland wordt veal rijst verbouwd; voorts
heeft men mals, boonen, suikerriet, katoen,
indigo. tabak en welriekende harsen. d. Voorn.
huisdieren zijn varkens, hoenders, buffels en
runderen; belangrijk is ook d. visch- on krokodillenvangst. Gesneden meubelen, artikelen
v. lak, parelmoer en kleedingstukken worden
to Hanoi on Namdinh vervaardigd; eerstgenoemde stad is bovendien om haar bookdrukkerij beroemd. d. Voorn. plaats voor d.
buitenlandschen handel is Haiphong, a. een
noordelijken delta-arm gelegen; met Hongkong
staat 't in stoombootverbinding (welo)ltjksche
dienst). d. Handel is in handen der Chineezen.
d. Kolonie ontvangt jaarlijks v.'t moederland
een bijdrage v. 30 millioen frs. d. Hoofdstad
is Hanoi.
Oorspronkelijk vormde geheel Achter-Indio
't rijk Tongking, dat zich in 1428 v. China
onafhankelijk maakte; echter heeft laatstgenoemd land tot d. laatsten tijd toe op d.
opperheerschapptj aanspraken gemaakt. Sedert
1802 behoorde Tongking als vice-koninkrijk
tot Annam; in 1870 maakte d. Fransche koopman Dupuis d. Franschen gouverneur v.
Cochin-China erop opmerk-zaam, dat d. Songka
eon voortreflijke handelsweg n. Zuid-China
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zou zijn. Daarop ward in 1873 d. scheepsluitenant Gamier gezonden om Tongking te
veroveren; hij bezette Hanoi, doch viel in d.
strijd met d. Chineezen. Bij 't verdrag v.1874,
met Annam gesloten, word Frankrijk vrijen
handel toegestaan; doch Chineesche zeeroovers beletten d. uitvoering ervan on, toeu
Frankrijk met China tot geen vergeltjk kon
komen, zond het in 1883 eon groote knjgsmacht n. Tongking. Nadat d. Franschen 16
Dec. v. dat jaar Sontai en 12 Mrt 1884 Baeninh
genomen hadden, deed China weliswaar bij
't verdrag v. Tientsin — 11 Mei 1884 — afstand
v. Tongking, doch 't ontruimde 't land niet
vlug genoeg, zoodat Frankrijk 't d. oorlog verklaarde. d. Chineezen werden weldra verdreven uit Tongking, doch 24 Mrt 1885 brachten
ze d. Franschen bij Langson eon geduchte
nederlaag toe. Bij vernieuwd verdrag v.
Tientsin (9 Juni 1885) stond China Tongking
voorgoed a. Frankrijk af. Zie Gautier „Les
Francais au Tonkin" (1884).
Tongval of dialect noemt men zoodanige
wtjziging in 't bezigen eener taal, als ontstaat
uit Naar gebruik btj verschill. afdeelingen v.
eon volksstam, die zich v. d. taal bedient,
zonder dat echter d. woordvorming on d. taalregels in 't algemeen dermate worden gewijzigd, dat 't eon andere taal moat genoemd
worden. d. Naam tongval drukt ook uit, dat
men btj die wtjzigingen meer 't oog heeft op
d. spreek- dan op d. schrijftaal; zoo zijn bijv.
't Zeeuwsch, 't Vlaamsch on 't Overijselsch
tongvallen v. d. Nederl. taal, terwijl 't eigenlijke Oud-Friesch daarvan veeltijds zoozeer
afwtjkt, dat men 't ear als eon taal dan als
eon Nederl. tongval heeft aan to merken.
Met dat al is 't zeer moeielijk en in vele
gevallen zelfs willekeurig, d. grenzen nauwkeurig af to bakenen, waar 't denkbeeld v.
tongval eindigt on dat v. afzonderlijke taal
begint.
Tonische middelen. In d. algemeensten
zin genomen, heeft men onder tonische middelen middelen to verstaan, die d. working
der spieren en contractiele weefsels kunnen
vGrhoogen. In engeren zin verstaat men onder
tonische middelen d.sartsenijmiddelen, welke
vooral gebezigd worden btj lichaamszwakte
en d. ziekelijke toestanden, welke daartoe
aanleiding geven. Meestal vindt men bij deze
zwakte : bloedarmoede, zwakte der spieren en
contractiele weefsels, die zich door geringen
omvang, week- en slapheid, lichte uitzetbaarheid (btjv. der darmen door gassen) to kennen
geven, en zwakte v. 't zenuwstelsel, d. i. eon
ongeschiktheid der zenuwen voor een duurzame en afdoende opwekking v. willekeurige
spieren, zonder dat d. oorzaak daarvan in
gestoorde zenuwgeleiding of gedeeltelijke vernieling der zenuwzelfstandigheid gelegen is.
Ook geeft zich doze zenuwzwakte to kennen
door verhoogde gevoeligheid tegen stoffelijke
of psychische invloeden, door vermoeidheid na
kortstondige inspanning v. geest en lichaam,
zwakke spijsvertering, d. i. trage sptjsvertering, een langer verbltjf der sptjzen in d.
maag, oprispingen en trage darmbeweging.
d. Voor dozen laatstgenoemden toestand aangewende middelen noemt men maagversterkende (stomachica, gastrotonica). Met hetzelfde
recht zou men v. zenuw-, spier- en bloedversterkende middelen kunnen gewagen (neuro-,
myo-, hasnio-tonica). d. Tonica worden verder
aangewend bij bloedziekten met 't karakter
v. ontbinding en vezelstofvermindering, bijv.
bij typheuse koortsen, scorbut, neiging tot
passieve bloedingen, versterving en pyaemie,
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bij tusschenpoozende koortsen als koortswerende middelen on bij sterke on langdurige
afscheidingen v. otter.
Zullen d. tonische middelen v. wezenlijk
nut zijn, dan dienen d. diaetetisch-psychische
versterkingsmiddelen mode aangewend to
worden. In 't tegenovergestelde geval vermogen ztj niets. Tot d. zoogen. diaetetischpsychische middelen brengt men in d. eerste
plaats goede en krachtige spijzen en dranken;
verder doelmatige spieroefening, noch te
langen noch to korten slaap, voorts harding
v. alle organen : v. d. huid, door koude wasschingen on baden; v. d. zintuigen, door behoorlijke inspanning; v. 't zenuwstelsel, door
rust der ziel, beheersching eener overgevoelige, licht geraakte, wispelturige zielsgesteldheld, door vermtjding v. eon vertroetelende
on verwijfde levenswijze, uitspattingen, luiheid on geestdrijvertj.
Tot d. pharmaceutische tonica behooren quassiahout en bast, gentiaanwortel, gezegende
distelkruid, duizendguldenkruid, eikenbast,
galappels, ratanhia-wortel, katechu, kinabast,
wilgenbast, kalmoeswortel, kaskarillenbast,
alantswortel, minerals zuren en ijzermid•
del en.
Tonkaboontjes zijn d. aro m atische, zwart.
bruine, gerimpelde, glanzige zaden v. d. tonkaboom (Dipteryx odorata), die in d. bosschen v.
Guyana veelvuldig wordt aangetroffen. d.
Tonkaboontjes worden N o oral door d. Spanjaarden gebruikt om geur a. d. snuif to geven.
Tonkin, Zie Tongking.

Tonsuur (Lat. tonsura, v. tondere, scheren).
Gelijk 't bij d. priesters der heidensche godsdiensten in 't Oosten v. oudsher gewoonte
was, ten teeken v. hun waardigheid eon
gedeelte v. 't hoofdhaar wog to nemen, zoo
onderscheidden zich d. bedienaars v. d. christeli.jken godsdienst in d. eerste eeuwen door
't hoofdhaar kort gesneden to dragon, terwijl
eon kaalgeschoren hoofd 't teeken was v. kerkboete, v. lieverlee als teeken v. verootmoediging door d. monniken gevolgd. 't Gebruik
zich v. tweeerlei tonsuur of hoofdschering to
bedienen won veld: d. Paulinische (tonsura
Pauli) boven 't voorhoofd on d. Petrinische
(tonsura Petri) v. d. kruin. d. Eerste was on
is nog 't kenmerk der Grieksche, d. laatste
der Latijnsche kerk, als zoodanig door d.
vierde synode to Toledo (633) voorgeschreven.
Tontine beteekent in 't algemeen een
finantieele operatie, door verschill. personen
in gemeenschappeltjk overleg tot stand gebracht, waarvan d. voordeelen door d. langstlevende genoten worden. Verschill. individuen bij v. brengen een fonds to zamen en
bepalen, dat op zeker tijdstip dat fonds tuss.
d. levenden zal verdeeld worden, met oploopende rents; of wel, personen brengen ltjfrenten bijeen on bepalen, dat 't gedeelte v.
hen, die komen te overltjden, zal gevoegd
worden bij dat der levenden, tot a. d. dood
v. d. laatste, wanneer al d. renten to niet gaan.
Ails berekeningen nu, welke steunen op 't
beginsel v. langstlevenden, beeten tontines,
naar een Napolitaansch bankier, Lorenzo
Tonti, die zich omstr. 't midden der 17e eeuw
in Frankrijk vestigde.
Vooral bij geldleeningen v. staatswege
kwamen deze combinatift zeer in zwang. d.
Uitvinder Tonti zag er een uitstekend middel
in om hulpbronnen te verstrekken a. d.
schatkist en daarheen kapitalen to lokken,
door d. aanzienlijke voordeelen, daaraan voor
d. langstlevenden verknocht. Hij ontwikkelde
zijn plan a. d. kardinaal Mazarin, die 't goed-
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keurde, en in Nov. 1653 verscheen dan ook
een edict, waarbij een koninkltjke tontine
werd ingesteld. Volgens dit edict waren d.
geldschieters in 10 klassen verdeeld, naar
hun ouderdom. d. Eerste omvatte d. kinderen
v. beide sexen tot hun zevende jaar, d. tweede
kinderen v. zeven tot veertien jaren en zoo
vervolgens, v. zeven tot zeven jaren, tot d.
tiende klasse, die personen boven d. 63 jaar
bevatte. Iedere geldschieter werd in een
klasse naar zijn ouderdom geplaatst door d.
betaling v. 300 livres, waarvan d. staat d.
rente tegen 5 pct. betaalde. In iedere klasse
werd 't deel der overledenen bij dat der
langstlevenden gevoegd. 't Geheele bedrag
der leening was 25 millioen in kapitaal, derhalve d. rente 1 250 000 fr. of 125 000 voor
iedere klasse.
't Parlement weigerde echter dit edict te
bekrachtigen, dat zoodoende onuitgevoerd
bleef. In 1689 opende Lodewijk XIV, wiens
finantien door d. oorlog waren uitgeput, een
tontine v. 1 400 000 livres lijfrente, in veertien
klassen, met een rente v. 100 000 livres voor
iedere klasse. d. Inschrijving was 300 livres.
Deze tontine eindigde eerst in 1726 door 't
overlijden eener weduwe, 96 jaren oud, die
op 't tijdstip v. haar overlijden een inkomen
v. 73 500 livres rente had. Lodewijk XIV
maakte nogmaals in 1696 en 1709 v. dit hulpmiddel gebruik. Ook onder zijn opvolgers en
wel in 1733, en '59 werden dergelijke operation beproefd.
Ondertusschen werden verschill. bezwaren
tegen d. tontines ingebracht. Voornamelijk
beweerde men, dat zij zeer bezwarend voor
d. staat waren, omdat er een eeuw vereischt
word, om een tontine to doen te niet gaan,
wier renten evenwel zeer hoog waren. In
1770 werden dan ook alle tontines v. staatswege afgeschaft en veranderd in lijfrenten,
waarvan d. renten naar een bijzonder tarief
vastgesteld waren.
Ook 't Engelsche gouvernement beproefde
een dergelijko wijze v. geldleening in 1692 en
1789, maar, niettegenstaande hooge renten
werden beloofd, schenen d. kapitalisten niet
geneigd om a. die roepstem gehoor to geven.
Drie tontines v. privaten aard hebben in
Frankrijk grooten opgang gemaakt : „La caisse
La Fargo", „La caisse des employes et artisans" on „La tontine du pacte social".
Tooke, Zie Horne-Tooke.
Toon beet in d. muziek die bepaalde uiting
v. 't geluid, welke veroorzaakt wordt door
een bepaald getal trillingen in d. lucht, teweeggebracht door 't toongevend voorwerp. Van
d. regelmatigheid dier trillingen hangen d.
aard en d. zuiverheid v. d. toon af; v. haar
grootte d. sterkere of zwakkere indruk, dien
d. toon maakt op 't oor. d. Geregelde verbinding v. verschill. tonen maakt d. toonkunst
uit (zie Toonkunst), maar niet alle tonen
passen in 't aangenomen muzikale stelsel, dat
in 't algemeen bestaat uit 6 octaven, elk octaaf
v. 12 tonen, die naar hun plaats in d. toonladder verschill. namen dragon en gescheiden
zijn door d. intervallen, bij somrnige een geheelen, bij andere een halven toon bedragende.
Ook wordt dit woord' gebezigd voor d.
toonaard, waarin een muziekstuk gezet is,
in Mol of in Dur (zie Toonladder) of ook
in die topnaarden, walker namen en onderscheidingen v. d. Grieken af komstig zijn:
Ionische, Dorische, Phrygische, Hypo-Ionische
en Mixo-Lydische.
Insgelijks gebruikt men 't woord ter aanduiding v. d. toonhoogte, die, op zichzelf
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willekeurig, door 't aangenomen gebruik gewettigd is. In dit opzicht onderscheidt men
d. orkest- en d. kamertoon, v. welke d. eerste
in d. regel een halven toon hooger ligt.
Tooneel noemt men in d. eerste plaats
dat gedeelte v. d. schouwburg, waar d. tooneelspelers hun rol opvoeren. Elke schouwburg
bestaat in hoofdzaak uit drie afdeelingen:
't tooneel, d. plaatsen voor d. toeschouwers
on d. bijvertrekken (d. kleedkamers, bergplaatsen en koffiekamer). 't Tooneel zelf,
hooger dan d. benedenruimte v. d. plaats der
toeschouwers en daarvan afgescheiden door
d. plaats voor muzikanten of 't orkest, is gedurende d. tijd, dat geen voorstelling plaats heeft,
voor d. toeschouwers bedekt door een ophaalgordijn en is op zij voorzien v. schermstukken
(coulissen), die, evenals d. achtergrond v. 't
tooneel, beschilderd zijn in overeenstemming
met d. onderstelden toestand der plaats, waar
d. handeling, die ten tooneele wordt gevoerd,
voorvalt, een kamer, een bosch, enz. Ook
heet een tooneel in d. schouwburgtaal dat
gedeelte eener dramatische voorstelling,
waarbij dezelfde personen op 't tooneel blijven,
zoodat, telkenmale als een acteur op- on
aftreedt, een nieuw tooneel aanvangt.
In 't algemeen echter noemt men tooneel
al wat betrekking heeft op die kunstmatige
voorstelling v. gesprekken en handelingen in
een daartoe ingerichten schouwburg, welke
door bepaalde personen plaats heeft, ter verlustiging v. hen, die daartoe d. schouwburg bezoeken. En, ofschoon d. geregelde, tot tooneelmatige voorstelling bestemde stukken een gevorderden trap v. letterkunde onderstellen,
vindt men toch die voorstellingen zelf ook
reeds bij een lageren trap v. v olksontwikkeling, ja behoort d. allerlaagste vorm v. tooneelvoorstelling, d. marionettenkast, zoowel in
China, India en Japan als in Europa, tot d.
geliefkoosde vermakelijkheden v. 't minder
ontwikkelde yolk, geltjk beschaafde tooneelvoorstellingen een der voorn. uitspanningen
zijn v. d. hoogere standen.
d. Geschiedenis v. 't tooneel on d. tooneelletterkunde kan bier zelfs niet in grove trekken behandeld worden. Met betrekking tot
ons vaderland zij alleen opgemerkt, dat 't
dramatische 1) element zich reeds doet bespeuren in vele „spelen" der rederijkers (zie
Rederijkers) on dat na d. kerkheivorming
't tooneel bier to lande tot in d. 19e eeuw een
zwaren strijd to verduren had v. d. zijde der
kerk, die tegen 't bezoeken v. d. schouwburg
met kracht en klem waarschuwde. Eerst in
onzen tijd kan men zich, vooral door toedoen
v. d. „Tooneelschool" en 't „Tooneelverbond",
in een opbeuring v. 't tooneel verheugen.
Gelijk reeds in 't art. Drama en Dramatische kunst werd opgemerkt, worden d. tooneelstukken onderscheiden in treurspel, blijspel
on tooneelspel. 't Tweeds splitst zich wader in
twee gedeelten : 't eigenlijke bli.j- en 't kluchtspel; 't blijspel heeft een knoop of intrigue
on stelt doorgaans een daartoe geschikte
hebbelijkheid of verkeerdheid v. haar belachelijke zijde voor, terwijl 't kluchtspel (niet direct
een voortbrengsel v. letterkundige waarde)
enkel is vervaardigd ten einde voor eenige
oogenblikken d. lachspieren in beweging to
brengen.
d. Tooneelkunst en tooneelletterkunde
1)
heeten ook „dramatische", naar 't Grieksche
woord deciya, handeling. Zie 't art. Drama en
D r amatische kunst.
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Maar d. stogy voor 't tooneel strekt zich
verder uit dan tot d. genoemde dramatische
letterkundige voortbrengselen. ZtJ omvat ook
die voortbrengselen v. kunst, welke voor d.
zang on voor d. dans, zoo niet geheel uitsluitend, dan toch voornameltjk bestemd ztjn.
Vergelijk d. art. Opera en Ballet.
Tooneelspel, Zie Tooneel.
Toonkunst, doorgaans muziek genoemd,
is d. kunst volgens vaste schoonheidsregelen in 's menschen ziel bepaalde gewaarwordingen op te wekken door middel eener
welluidende opvolging en rangschikking v.
tonen. Zij wordt naar gelang v.'t hulpmiddel,
waarvan zij zich tot 't voortbrengen der tonen
bedient, onderscheiden in vocals en instrumentale; d. eerste is d. toonkunst der menschelijke stem, d. laatste die, welke ontstaat door
't verwekken v. bepaalde trillingen der lucht
door middel v. daartoe ingerichte werktuigen;
naar gelang v. 't terrein, waarop zij zich
beweegt, wordt d. toonkunst onderscheiden
in kerkelijke en wereldlijke: d. eerste als
bestanddeel v. d. gemeenschappeltjke godsdienstoefening, d. laatste tot veraangenaming
v. 't maatschappelijk leven, gelijk d. concerten kamermuziek, of ter begeleiding v. andere
verrichtingen, als militaire muziek bij plechtigheden en marschen, tooneelmuziek bij
tooneelmatige voorstellingen en dansmuziek
tot 't aangeven der meat .bij d. dans.
Zij is een der alleroudste kunsten en in
zekeren zin slechts voredeling v. lets, dat ztjn
grond heeft in d. menscheltjke natuur. Want,
evenals men bij d. mensch in onbeschaafden
toestand opschik en spijsbereiding aantreft,
zoo ook d. uitdrukking v. verschill. gewaarwordingen door 't verwekken v. tonen
en toonopvolgingen met d. stem, met eenvoudige instrumenten of met begeleiding
v. elk. Wij vinden haar dan ook bij d.
oudste volken in 't Oosten; volgens d. Mozaische oorkonde klimt haar uitvinding op
tot 't oudste menschdom (Gen. IV : 21) en,
hoewel uit d. woorden, daar ten opzichte der
muziekinstrumenten gebezigd, niet met zekerheid tot d. aard v. deze besloten kan worden,
schijnen toch reeds zeer vroeg zoowel d.
blaas- als d. snaarinstrumenten bekend te
ztjn geweest. 131j d. IsraOlieten werd zij vooral
door David verbeterd en ten godsdienstigen
gebruike gebezigd; d. Egyptenaren, die er
zich eenigermate van bedienden btj bun godsdienstplechtigheden, achtten overigens d.
muziek een zeer nuttelooze zaak en 't schaalstelsel v. vtjf tonen, zooals zij naar men
meent, v. d. Hindoes en d. Chineezen ontvingen, vond bij dat yolk geen ontwikkeling.
't Was voor 't vernuft en d. fijnen kunstsmaak der Grieken bewaard, op dezen weg
grootere schreden to zetten. Zelfs werd bij
hen d. muziek als lets v. goddelijken oorsprong aangemerkt en, hun mythologie was
vol verhalen aangaande d. uitvinding v. verschill. instrumenten. Ook ontbrak 't niet a.
muzikale theorie : d. wiskunde leende zich
tot 't ontwikkelen v. d. betrekkingen der
tonen en Plato verhief haar zoo hoog, dat
hij een verandering in d. muziek v. d. to ztjnen
tOde beroemden Damon onmogelijk achtte
zonder verandering in d. staatsinrichting
zelf, ofschoon 't ook waar is, dat redenaars
en wilsgeeren haar verweten, dat zij d. zeden
verweekeltikte en 't yolk ontzenuwde. d. Romeinen schijnt d. muziek v. twee verschill.
zijden te rUn toegekomen: d. offermuziek met
d. offerdienst zelf v. d. Etruritirs, d. muziek
voor veld en tooneel v. d. Grieken. Dat zich bij
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hen vooral d. krtjgsmuziek ontwikkelde, ligt in
d. aard on d. geschiedenis v. 't Romeinsche yolk.
Vandaar dan ook, dat bij hen meer gebruik
werd .gemaakt v. blaas- dan v. snaarinstrumenten, welke laatste, naar men meent, eerst
anderhalve eeuw v. Chr. to Rome zijn bekend
geworden. d. Eerste keizers hielden er als voorwerp v. pracht on weelde een soort kapel op na;
ten minste na Nero's dood warden niet minder
dan 500 zangers on speellieden afgedankt.
Doch, terwijl in d. beeldende kunsten d.
hedendaagsche ontwikkeling eigenitjk slechts
uitgaat v. een navolging der Ouden, been d.
hedendaagsche muziek a. die der Grieken on
Romeinen slechts betrekkeltjk weinig. verplichting ; on wat men thans door muziek
verstaat, is geheel on al een uitvinding v.
't Weston, een vrucht v. d. christelijken eeredienst. Zij had haar oorsprong in 't koraalgezang on had veal verplichting a. Guido v.
Arezzo (zie Guido .4.retinus). Sedert d. 15e
eeuw werd d. muziek wetenschappelijk in
Spanje en Frankrijk, maar voornamelijk in d.
Nederlanden beoefend, waar d. eigenlijke grond
tot d. hedendaagsche toonkunst gelegd is door
d. eerste rechtstreeks meerstemmige composition, waaromtrent zich Dufay, Desbrez en
Willaert zeer verdiensteltjk hebben gemaakt.
Op hun voetspoor werd Palestrina (zie Palestrina) d. schepper der classieke kerkmuziek,
gel tjk Luther v. 't Protestantsche koraal. d. Zoo
to noemen wereldlijke muziek werd vooral in
Frankrijk beoefend, waar in overeenstemming
met 't volkskarakter vooral d. dramatische
muziek zich vestigde, gelijk in Rani:, 't zinnelijke, melodische beginsel zich vooral door
middel der opera ontwikkelde on Duitschland zich door 't huldigen der spiritualische
richting on een diepzinnige harmonie onderscheidde. In 't algemeen laat zich in d. geschiedenis der muziek opmerken, wat v. die
v. elks kunst geldt, dat zij v. 't verhevene
naar 't schoone voortschrijdt.
Toonladder of toonschaal hoot in d.
muziek 't geheel der tonen of noten, zooals
zij in iedere octaaf (zie Octaaf) op elk. volken
on door intervallen (zie interval) gescheiden
zijn. Naarmate d. muziek zich, in d. loop der
tijden en naar d. smaak v. verschill. volken,
ontwikkeld heeft, is d. toonladder ook v. eenvoudiger tot samengestelder vorm overgebracht. d. Opvolgende noten ut, re enz.
maken to zamen een eenvoudigen toonladder
uit; d. tegenwoordige is echter ingewikkelder,
zoodat bijv. d. piano in iedere octaaf reeds d.
volgende zoogenoemde sporten v. d. toonladder heeft:
f
c#
g, - a
, ,-, b•
e, f,
a,
c,
bb
gb
ab
eb
ab
Bij 't gebruiken v. doze toonopvolging heeft
men nog een dubbel onderscheid to maken:
tuss. d. Dur- en d. Moltoon, tuss. d. groote
en d. kleine Tarts. Als men namelijk zich
een slingerende of trillende snaar voorstelt,
welker trillingen voor d. grondtoon door 't
getal 24 worden uitgedrukt, dan sullen in d.
Kier volgende reeksen d. bovenste getallen
d. sporten v. d. toonladder, d. middelste d.
trillingen der snaar, d. onderste d: verhoudingen der getallen, die d. trillingen aanduiden, tot d. grondtoon aanduiden. •
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
24 27 30 32 36 40 45_ 48
1 3/8 . 6 /4 4/3 3/2 5/3 161 3 2.
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d. Verhouding 4 : 5 heet groote, die v. 5: 6
kleine terts. Als men v. d. terts op d. kwart
en v. d. septime op d. octaaf met een halven
toon opklimt, heet d. toonladder in Dur, anders
in Mol. d. Toonladder, gelijk hij in onze muziek
gebruikelijk en hier beschreven is. heet chromatisch, door weik Grieksch woord zijn eigenschap wordt aangeduid v. d. zachtste o vergangen aan to bieden, daar tuss. d. aldus benoemde tonen geen duidelijk hoorbare liggen.
Toorenenbergen (JOHANNES JUSTUS VAN),
een Nederl. godgeleerde, in 1822 to Utrecht
gob., waar hij studeerde en in 1869 honoris
causa tot doctor in d. theologie bevorderd
werd. Hij was achtereenvolgens predikant to
Elspeet (1844) en to Vlissingen (1848), zendingsdirector to Utrecht en hoogl. a. d. universiteit
to Amsterdam (1880). Eon menigte godgeleerde,
kerkhistorische en ander° geschriften zagen
v. zijn hand 't licht. — Uri brooder ALBERT
VAN TOORENENBERGEN, in 1825 to Utrecht gob.,
studeerde insgelijks a. d. universiteit dier
stad in d. theologie on word achtereenvolgens
predikant te Polsbroek (1843), to HendrikIdo-Ambacht (1853), to Purmerend (1856) en
to Groningen (1860), waar hij 5 Mei 1886 overfeed. Ook v. hem zagen tal v. geschriften op
kerkhistorisch en godsdienstig gebied 't licht.
Toorts (Verbascum). Dit geslacht behoort
tot d. natuurl. fam. der toortsachtige planten
(17 erbasceae), welke familie met die der
nachtschaden (Solaneae) veel o vereenkomst
heeft en, evenals doze, een 5-lobbigen of
-spletigen kelk on bloemkroon en tweehokkige,
v eelzadige doosvruchten voortbrengt, die boven d. kelk gezeten zijn. Bij d. toortsachtigen
vindt men steeds een meer of minder symmetrieke bloemkroon en nu eens 4, dan weer
5 meeldraden, wier helmknoppen dwars op d.
helmdraden rusten en eenhokkig zijn.
d. Echte toortsen (Verbascum) zijn voor 't
meerendeel rijzige tweejarige planten, die in
Juli en Aug. bloeien en d. naam, dien zij
dragen, hieraan verschuldigd zijn, dat haar
statige bloemstengel zich uit 't midden v.
een rozet v. wortelbladeren loodrecht in d.
hoogte verheft, niet zelden twee meter lang
wordende. d. Meeste onzer toortsen herkent
men bovendien nog a. d. bleekgele wol,
waarmee haar stengel, haar bladeren en haar
bloemknoppen overtogen zijn, haar doorgaans
zwavelgele bloemen en haar vreemd gevormde
meeldraden. Tusschen d. soorten v. dit geslacht komt zeer licht een kruising tot stand,
zoodat d. vorming v. bastaarden geen zeldzaamheid is. Dat men met een bastaard te
doen heeft, kan men hieruit afleiden, dat d.
helmknoppen der kortere meeldraden slecht
ontwikkeld en dikwerf tuss. d. wol der helmdraden verscholen zijn, dat d. eierstok minder
ontwikkeld is, dat d. witte wol der drie kortste
meeldraden gewoonitjk slechts a. d. binnenzijde
der helmdraden voorkomt en dat overal, waar
men paarse wol a. d. meeldraden aantreft,
enkele witte draden tuss. d. paarse voorkomen.
Vele tot dit geslacht behoorende soorten
hebben een 5-deeligen kelk, een stervormige
5-deelige bloemkroon, met twee kleinere
bovenste en 3 grootere onderste slippen, 5 op
d. bloembuis ingeplante, ongelijkvormige meeldraden en een boven d. kelk geplaatsten stamper met een tweehokkigen eierstok, een stijl
en een knopvormigen of tweelobbigen stempel.
d. Vrucht is een tweehokkige, eironde of kogelronde doosvrucht, die schotverdeelend openspringt ; haar bloemen, meestal tot bloeitoppen
vereenigd, staan in d. oksels v. schutbladen
a. een algemeene bloemspil dicht op elk. en
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vormen zoo een valsche aar. Daar d. toortsen
tweejarig zijn, brengen zij in 't °erste jaar
niets anders voort dan een rozet v. wortelbladen, die zich in d. regel door hun grootte
onderscheiden. d. Zich in 't tweede jaar ontwikkelende bloemstengel draagt over zijn geheel° lengte eveneens bladeren, waarvan d.
onderste veel op d. wortelbladen gelijken en d.
hoogere meer met schu tbladen overeenkomen.
Soms loopen d. stengelbladen vleugelsgewijs
langs d. stengel naar beneden, soms echter
houden zij a. d. plaats hunner inplanting
onmiddellijk op.
d. Toortsen, ook w el nacht- en koningskaarsen genoemd, komen vooral voor op hooge
onbebouwde gronden, langs wegen en zoomen
v. bosschen. In d. geneeskunde worden d.
bladeren en bloemen v. sommige soorten als
verzachtend middel gebruikt.
Tooverij of Tooverkunst. Tot in d.
hoogste oudheid vindt men d. sporen v. 't
geloof, dat sommige menschen een verbond
kunnen aangaan met d. geestenwereld on
met behulp v. doze in staat worden gesteld
tot bovennatuurlijke, geheimzinnige verrichtingen, a. welk bedrijf men d. naam tooveren
geeft. 't Is hier d. plaats niet om eon cri tischhistorisch verslag to geven v. d. verschill.
geboekstaafde gevallen v. ware of vermeende
tooverij, maar veilig kan men zeggen, dat d.
geschiedenis dier zoogenaamde kunst een
zeer aanzienlijke plaats beslaat in die v.
't bijgeloof en nauw samen hangt met 't
Oostersche dualisme en met d. begrippen,
aangaande d. working v. goede en kwade
geesten op d. mensch en zijn lot; begrippen,
over welke in d. art. Daemonen en Duitel
reeds 't noodige gezegd is, gelijk in 't art.
_Heksenproces over d. wreedheden, door welke
men in vroegeren ttjd hen strafte, die beschuldigd werden v. 't uitoefenen v. dit bedrijf.
't Is niet zoo heel vreemd, dat in een tijd,
toen d. natuurwetenschappen maar weinig en
zeer gebrekkig beoefend werden, vele verschijnselen en werkingen der natuur a. een
bovennatuurlijken invloed werden toegeschreven. Zij, die (bijkans altijd op geheimzinnige
wijze) tot die kennis waren ingewijd, voedden
dit geloof a. bovennatuurlijken invloed, 'tzij
om zich 't voorkomen v. buitengewone grootheid en macht to geven, 'tzij om er voordeel
mee te bejagen, 'tzij eindelijk om d. groote
menigte in ontzag to houden, ook voor godsdienstplechtigheden. d. Ouden onderscheiden
d. tooverkunst of magie in twee afd'eelingen:
d. witte en d. zwarte. d. Eerste werd gehouden
voor uitvloeisel v. eon verbond met goede
geesten en bestond hoofdzakelijk in godsdienstplechtigheden, geneeskunde, sterrenkunde (bijv. 't voorspellen v. eclipsen en
dergelijke); d. laatste, d. zwarte magie of
eigenlijke tooverij, omvatte al wat geacht
word plaats to hebben door medewerking v.
d. duivel en zijn onderhoorige geesten. 't Is
niet mogelijk alles op to noemen wat hiertoe
behoort: 't verwekken v. storm, onweder en
hagelslag; 't zaaien v. besmettelijke en gevaarlijke ziekten ; 't vernielen v. d. oogst
door ongedierte; 't oproepen v. dooden en
't bevelen v. geestverschijningen; d. kunst
zich onzichtbaar to maken en in dieren of
levenlooze voorwerpen te veranderen: 't voorspellen van iemands lot; 't on mogelijk maken
v. 't hu weltjksleven 't noodzaken v. d. een
of ander, vaak op grooten afstand, tot 't
verrichten v. d. onzinnigste daden; 't veranderen v. zelfstandigheden in goud; 't bereiden v. dranken en zalven tot 't verwekken
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liefde, afkeer, wraakzucht enz. — in 't
kort, 't verrichten of veroorzaken v. allerlei
dingen, die Of op zich zelf boven d. natuurkrachten zijn of wegens gebrekkige natuurwetenschap daarvoor gehouden werden. Doch,
naarmate die natuurwetenschap zich uitbreidde, nam ook 't aantal toe v. die verrichtingen en werkingen, v. welke men wel niet wist,
hoe ztj op eigenschappen der natuur berusten,
maar wel, dat zij in dat geval verkeerden.
Hieruit ontstond een derde boofdtak der
niagie: d. natuurlijke, welke een zeer voor•
naam bestanddeel is v. 'tgeen thans goochelen
genoemd wordt, een kunst, in vroegeren
tijd beschreven onder d. naam „natuurlijke
tooverboeken".
Ofschoon 't geloof in tooverij, spokerij en
dergeltjke dwaasheden bij d. gemeenen man
nog niet geheel is uitgeroeid, is er toch
niemand v. eenige ontwikkeling, die d.
onzinnigheben gelooft, welke daaromtrent
zijn opgedischt; zij 't dan al, dat er onder hen,
die aanspraak op beschaving maken, nog
alttjd meer zijn dan men denken zou, die
blijkbaar met geloof a. d. waarheid der zaak
zich laten waarzeggen en d. toekomst voorspellen uit kaarten, handkijken en koffiedik.
Als wij nu door tooverij in 't algemeen verstaan
't verrichten of weten in gemeenschap met d.
zoo te noemen geestenwereld, dan kan men
zulks gerust in 't algemeen als bijgeloof aanmerken. Theoretisch echter laat zich moeiltjk
d. onmogelijkheid beweren v. een gemeenschap
v. d. mensch Met andere verstandelijke geesten,
ook al ontkent men, dat dit vraagstuk reeds
opgeiost zou zijn door d. verschijnselen v. 't
spiritisme. — d. Werken over d. tooverij en
aanverwante zaken beslaan een uitgebreide
bibliotheek. Vele worden opgenoemd in
Grasso, „Bibliographic der wichtigsten in das
Gebiet der Zauber u. s. w. einschlagenden
Werke" (1843).
Tooverlantaarn. d. Tooverlantaarn is
een kleine toestel, waardoor men op een wit
scherm in een donker vertrek vergroote beelden v. kleine voorwerpen verkrijgt. HU bestaat hoofdzakelUk in een blikken doos,
waarin een lamp in 't brandpunt v. een concaven reflector geplaatst is. d. Lichtstralen,
welke door dezen teruggekaatst worden,
komen op een convergeerende lens, die ze
doet convergeeren naar verschill. figuren,
die op een glazen plaatje geschilderd zijn.
Doze figuren, dus stark verlicht, zijn v. een
tweede convergeerende lens op iets meer dan
d. brandpuntsafstand verwtjderd. In dozen
stand brengt daze lens op een behoorltjk verwtjderd scherm een omgekeerd en zeer vergroot beeld v. d. geschilderde figuren voort.
Om 't beeld rechtop to doen staan, moat men
d. glazen plaatjes omgekeerd in d. tooverlantaarn plaatsen. d. Tooverlantaarn is een uitvinding v. d. Duitschen Jezulet Kircher, die
in 1680 te Rome overl.
Topaas is een rhombisch kristalliseerend,
zeer hard, kleurloos of gekleurd (geelachtig
wit, geel, roodachtig wit, rood, blauw, groenachtig wit, groan), dikwijls doorzichtig mineraal, dat uit een verbinding v. een aluminiumsilicaat en kiezelfluooraluminium bestaat. 't
Wordt o. a. gevonden in Saksen, Bohemen,
Schotland, lerland, Cornwall, Zweden, d.
Oeral, Transbaikalie (kristallen ter grootte v.
een voet), Brazilie (Villarica) en Klein-Azle
(Mughla); d. schoon gekleurde en doorzichtige
varieteiten ervan worden als edelgesteente
gebruikt.
Topazolith, Zie Granaat.
Y.
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Topeka, d. hoofdstad v. d. Amerikaanschen bond'staat Kansas, a. d. Kansasrivier,
met - verscheidene kerken, ijzergietertjen on
35 000 inw. In d. omgeving zijn kolen- on
ijzergroeven.
Topelius (zAcHRis), eon Zweedsch-Finsch
dichter, geb. 14 Jan. 1818 to Kuddnas, in
Finland, v. 1854—'78 hoogl. to Helsingfors,
sedert ambteloos burger. HU schreef lyrische
gedichten (in 6 dln verzameld en vele malen
herdrukt), geschriften voor d. jeugd, romans
(„Faltskarns berattelser"), zes novellen onder
d. titel „lift Finland", drama's („na 50jaar", „d.
prinses v. Cyprus"), reisverhalen en „Sprookjes" (1847—'52), alsmede op historisch gebied
„Geschiedenis v. d. oorlog in Finland" (1850).
Topers (in 't Sanskrit Stupa) heeten d.
grafmonumenten der oude Aziatische volken,
welke nog heden ten dage in groote menigte
in 't zuiden v. Aziatisch Rusland, Indic en
Afghanistan gevonden worden. d. Graven zijn
gewoonl(jk heuvels, met steenen gewelven of
koepelvormige gebouwen gedekt. Men treft
or reliquieen in aan v. heilige mannen, maar
bovendien veel huisraad of wapenen v. metaal,
zelfs edele metalen en vele gouden en zilveren stukken, zoodat zij in d. laatsten tijd
voorwerpen v. onderzoek zijn geworden, niet
alleen voor oudheidkenners, maar ook voor
hoofden v. landschappen en kooplieden.
Topeng, een Javaansch woord, mom,
masker beteekenende; ook een vermomd
tooneelspeler en een door zoodanig persoon
opgevoerd spel, dat veel overeenkomst heeft
met een marionetten- of poppenspel.
Topete y Carballo

(JUAN BATTISTA),

een Spaansch admiraal on staatsman, geb.
24 Mei 1821 to Tlacotalpa, in Yucatan. In 1860
aangesteld tot generaal-majoor der vloot, die
voor Marokko bestemd was, bewees htj in
dezen strijd belangrijke diensten en ook bij
't conflict met d. Z.-Amerikaansche republieken onderscheidde hij zich (1866). Hierop ward
hij tot schout-bij-nacht bevorderd on in 1867
tot havenkapitein v. Cadiz aangesteld. Als
zoodanig nam hij a. d. September-gebeurtenissen v. 1868 een levendig aandeel. Van
1868—'71 was hij met een korte tusschenpoos
minister v. Marine, in 1872 en '74 nogmaals
en hij overl. 31 Oct. 1885 to Madrid.
Topfer (JOHANN GOTTLOB), een beroemd
Duitsch organist en schrtj ver over orgelbouw,
in 1791 to Niederrossla, in Thuringen, geb. en
in 1870 to Weimar, waar hij muziekonderwtjzer en organist was, overleden. HU schreef
verschill. werken, waaronder „Die Orgelbaukunst", „Theoretisch-Praktische Organistenschule", „Allgemeines und vollstandiges
Choralbuch", „Die Orgelweihe" on andere met
lof bekende composities.
Topter (KARL), een Duitsch blijspeldichter
en novellist, geb. 26 Dec. 1792 to Berlijn,
overl. 22 Aug. 1871 to Hamburg. Van zijn
stukken zijn bekendst „Der bests Ton",
„Rosenmilller und Finke" en „Des Ki5nigs
Defehl”, „Hermann und Dorothea". Een verzameling zijner blijspelen werd to Berlijn
uitgegeven. Bovendien gaf TOPFER nog 2 dln
„Novellen und Erzahlungen" en „Zeichnungen,
aus meinem Wanderleben" (1823) in 't licht.
Topffer (VALENTIN), een Zwitsersch schilder en graveur, in 1774 to Geneve geb. Htj was
d. zoon v. een Duitsch kleermaker, maar vond
gelegenheid om zijn aanleg voor d.- kunst to
ontwikkelen door 't bezoeken der teekenschool
to Geneve en later v. ateliers te Parijs, vanwaar hij naar zijn geboortestad terugkeerde
en zich door zijn landscha ppen en zijn geestige

TOP.
tooneelen uit 't volksleven een eervollen naam
onder d. Zwitsersche schilders verwierf. Hij
overl. in 1850. Zijn zoon
To/after (RUDOLPH), 17 Febr. 1799 to Geneve
geb., is nog meer beroemd geworden, niet zoozeer door d. teekeningen, welke hij vervaardigde, als wel door d. teekeningen, die hij, toen
een oogziekte hem 't schilderen belette, in zoo
groote menigte heeft voortgebracht. Hij illustreerde en schreef tegelijk. Zijn „Voyages en
Zigzag" en „Nouveaux Voyages en Zigzag",
humoristische cahiers (M. Vieux-Bois, M. Jabot,
M. Crepin, M. Cryptogame), zijn d. geheele
wereld door bekend geworden; zij getuigden v.
een rijko phantasie, v. fijnen opmerkingsgeest
en v. een zeer ontwikkelde techniek. Buitendien was hij, een gevoelvol romanschrijver (getuigen zijn „Presbytere" en „Rose et Gertrude")
en uitnemend kunstcriticus en aestheticus.
Hij wilt zijn kunstbeschouwingen en kritiek
to kleeden in een vorm, zoo piquant en tegelijk
zoo holder, dat zij een algemeenen en diepen
indruk moesten maken. Zijn „Reflexions et
menus propos d'un peintre genevois" zijn dan
oak een ware schilderscatechismus. TOPFFER
overt. 8 Juni 1846.
Topin (MARIu5), een Fransch geschiedschrtiver, gob. 25 Dec. 1838 to Aix, sedert 1870
Bonapartistisch journalist. Hij schreef o. :a.
„Le cardinal de Retz" (3e dr. 1872), „L'Europe
et les Bourbons sous Louis X1V"(4e dr. 1881),
„L'Homme au masque de ter" (3e dr. 1870) en
„Louis XIII et Richelieu" (4e dr. 1883). Hij is
een neef v. d . geschiedschrijver Mignet.
Topinard (PAUL), een Fransch anthropoloog, gob. 4 Nov. 1830 to Isle-Adam (Seine-etOise), sedert 1880 secretaris-generaal v. 't
Parijsche anthropologische. genootschap en
uitgever v. d. .,Revue anthropologie". Hij
schreef o. a. „L'ataxie locomotrice" (1864),
„L'anthropologie" (1876), „Elements d'anthropologie generale" (1885) en „L'homme dans
la nature" (1891).
Topler (A.uousT), gob. in 1837 to Brilhl a.
d. Rijn, studeerde in d. wis- on natuurkunde
en werd achtereenvolgens leeraar a. d. landbouwacademie to Poppelsdorf (bij Bonn),
hoogl. a. d. polytechnische school to Riga,
hoogl. in d. natuurkunde to Gratz (1869) on
hoogl. a. d. polytechnische school to Dresden.
Hij schreef o. a. „Optische Beobachtungen nach
einen neuen Methode" (1865),
Grieksche topos, plaats,
Topographie (v.
en graphein, schrijven). Door doze benaming
wordt aangeduid d. beschrijving v. eon landstreek, waarbij men tot in d. kleinste bijzonderheden afdaalt. d. Gesteldheid v. d. grond, of
doze vlak of heuvelachtig is, al of niet door
rivieren en stroomen doorsneden wordt, ()ter
bosch en laag hout gevonden wordt, waar en
welke soort v. huizen er worden aangetroffen,
in een woord, niets wat maar in eenig opzicht
v. belang geacht kan worden mag er a. een
topographische beschrijving ontbreken. Dergelijke beschrijvingen evenwel voorzien niet
geheel in d. behoefte. Er wordt ook vereischt
een teekening, die een juist overzicht v. d.
landstreek geeft. Op een topographische kaart,
gelijk men zoodanige teekening pleegt to
noemen, moeten niet slechts al d. bovengenoemde bijzOnderheden voorkomen, maar zij
behooren daarop ook zoodanig to zijn voorgesteld, dat een geoefend oog in staat is,
terstond al 'tgeen d. teekenaar heeft willen
voorstellen, zich voor d. geest to halen. d.
Middelen om dit doel to verwezenlijken bestaan vooreerst in d. teekens, die men voor
d. verschill. zaken heeft aangenomen, ten
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andere in 't gebruik, dat er v. 't opvallend licht gemaakt wordt. Want, als men 't
licht onder een bepaalden hook laat invallen,
zullen er op heuvel- en bergachtig terrein
licht- on schaduwzijden gevonden worden,
die, aangewezen zijnde ('tgeen door d. richting
v. streepjes geschiedt), d. rijzing en daling
v. d. bodem terstond zullen verraden. Voor
d. samenstelling v. topographische kaarten
moot men in 't bezit zijn v. d. noodige gegevens, waaruit d. betrekkeltjke ligging der
punten met groote juistheid is of to leiden.
Tot 't verkrtjgen daarvan worden er door
genie-officieren, ingenieurs v. d. waterstaat en
ander° deskundigen waarnemingen on opmetingen op 't terrein zelf gedaan. Doze worden
bijeenverzameld on daarna in teekening gebracht, op daartoe bestemde inrichtingen. bekend onder d. naam topographische bureau' s
(zie dat art.). Alle veranderingen, die v. tijd
tot tijd plaats hebben, behooren voortdurend
opgenomen en aangeteekend to worden. Aileen
als daarvoor met d. uiterste nauwlettendheid
zorg gedragen wordt, zal men kunnen verwachten. dat d. topographische kaarten in
d. oogenblikken, dat 't erop aankomt, 't voordeel zullen aanbrengen, dat d. staat naar
recht on billijkheid kan eischen, als men in
aanmerking neemt d. hooge sommen, die a.
't onderhoud der topographische bureau's ten
koste gelegd worden.
Topographisch bureau.
d. Topographische bureau's zijn v. Franschen oorsprong
en droegen bij hun eerste oprichting d. naam
Depots de la guerre. Doze hadden dezelfde
strekking als d. Duitscho Plankammern,

Militarplankammern, Kameralvermessungsan-

stalten enz. Napoleon I gaf daaraan een moor
militair karakter en maakte hen tot een
onderdeel v. d. werkzaamheden, die a. d.
generalen staf zijn opgedragen. Wanneer,zooals in groote staten 't geval is, d. werkzaamheden zeer uitgebreid zijn, splitst men
't topographisch bureau in een trigonometrisch (waardoor 't eigenlijke net gemaakt
wordt) en een topographisch (dat zich met
d. in 't vorig art. genoemde werkzaamheden
belast). Gewoonlijk ook bepalen zich doze
laatste niet uitsluitend tot 't opnemen on in
kaart brengen v. 't terrein, maar tevens tot
't graveeren, lithographeeren on etsen daarvan,
waarvoor weer afzonderltIke afdeelingen a.
't algemeen bureau gevonden worden. Dergelijke inrichtingen kunnen dus zeer uitgebreid
zijn. 'tgeen afhankeltjk is v. d. grootte v. d.
staat en d. geldsommen, die a. zoodanige
inrichtingen ten koste gelegd worden. d.
Directeur is gewoonlijk een generaal of hoofdofficier v. d. generalen staf. Voorname bureau's
an die to Parijs, Weenen, Berlijn, Munchen,
Dresden, Stuttgart, Karlsruhe en s. Peters.
burg. Vroeger worden d. werkzaamheden der
topographische bureau's als staatsgeheim aangemerkt en d. kaarten niet gepubliceerd. Dit
geschiedde met 't oog op d. voordeelen, die
d. vijand v. zoodanige gegevens zou kunnen
trekkers. Later echter is hierin verandering
gebracht, daar men heeft ingezien, welk nut
d. topographische kaarten voor handel, nijverheid, waterstaat en maatschappelijk verkeer
kunnen opleveren, om welke reden dan ook
zij algemeen verkrijgbaar zijn gesteld.
Toppunt, Zie Zenith.
Torda-Aranyos,
een gespanschap in
Zevenburgen, ter grootte v. 61 vk. mijlen,
met 150 300 inw. (Magyaren en Roemenen),
die hun bestaan vinden in bergbouw, landbouw en veeteelt. Dit bergachtige, woeste
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hoogland wordt door d. Aranyos on haar
zijrivieren besproeid. d. Hoofdstad is Torda
of Thorenburg.
Tordesillas, een Spaansche stad in d.
prov. Valadolid, a. d. Douro, met circa 5000
inw., die hun bestaan vinden in veeteelt en
industrie, vooral v. wollen stollen en lederwaren. In d. geschiedenis is daze stad bekend
door 't verdrag, dat er in 1495 gesloten werd
tuss. Spanje en Portugal betretlende d. vaststelling der demarcatielijn, die twee jaar to
voren door paus Alexander VI getrokken
was ter aanduiding v. d. Spaansche en Portugeesche bezittingen in d. toen ter tilde
nieuw ontdekte on nog to ontdekken werelddeelen.
Toreador (Spaansch), een stierenbevechter
to paard.
Torell (OTTO MARTIN), een Zweedsch na,tuurkundige, gab. 5 Juni 1828 to Warberg;
hij werd in 1886 hoogl. in d. zoologie to Lund
en in 1871 chef v. d. geologische onderzoeking
v. Zweden to Stockholm. Met Nordenskjold
ondernam hij in 1858 en '61 een noordpoolexpeditie n. Spitsbergen, waarbtj htj tot d.
ervaring kwam, dat in zeer groote diepten v.
d. zee een rijke fauna voorhanden is.
. Torelli (ACHILLE), een Italiaansch dramatisch dichter, gab. 5 Mei 1844 to Napels, waar
hij nog woont. Van zijn meer dan 30 stukken
zijn d. voorn. „I Mariti" (1867), „La missions
della donna" (1865), „Chi muore, giace" (1861),
„La moglie", „Triste realta" (1871) on „Colors
del tempo" (1875).
Toreno (DON JOSE MARIA QUEYPO DE LLANO
RUIZ DE SARAVIA, graaf v.), gab. to Oviedo in

1786, overl. to Partjs 16 Sept. 1843, maakte
zich als lid der Cortez in 1810 en na d. omwenteling v. 1820 bekend door zijn vrijzinnige denkwijze, die hem btj d. restauratie
v. 1814 ook op een gedwongen vlucht n.
Frankrijk to staan kwam. In 1834 werd hij
minister v. finantien en in 't volgend jaar v.
buitenlandsche zaken. Later behoorde htj tot
die richting, welke in Frankrijk die der
doctrinairen genoemd werd, naar welk land
hij zicli ook in 1840, na d. v3,1 der Moderados,
begaf, om ztjn vaderland niet terug to zien.
Onder zijn geschrilten verdient vooral vermelding zijn hoofdwerk, „Historia del levantamiento, guerra y revolution de Espana"
(1835—'37, 5 dln).
(Falco tinnunculus). Doze
Torenvalic
Vogel behoort, gelijk zijn naam reeds aanduidt. tot d. familie der valken in d. orde der
roofvogels. Hij is kleiner dan d. havik on
ongeveer v. d. grootte v. een sperwer, heeft
zacht gevederte on d. staart iets langer dan
andere valken. Zijn pooten, oogkringen on
washuid a. d. snavel zijn geel. Bij t mannetje
is d. kop grids met een zwarte streep onder
't oog; keel, borst on buik zijn wit, d. beide
laatste met grauwe, langwerpige vlekken; d.
rug en vleugels roodbruin met pijlvormige
zwarte vlekken on d. slagpennen zwart. d.
Grtjze staart heeft voor 't einde een breeden
zwarten band en d. tip wit. 't Wijfje en d.
jongen verschillen, doordien d. kop v. boven
roodbruin is on d. staart insgeltjks, doch met
zwarte dwarsstrepen, terwij1 d. knevelvlek
nagenoeg ontbreekt.
Doze vogel nestelt op torens, ruinen en
boomen, voedt zich met veldmuizen, jonge
vogels en groote insecten en bespiedt zijn
proof v. boven, zich in d. lucht door zeer
snelle, korte vleugelslagen staande houdende,
'tgoon wannen of bidden genoemd wordt.
t Wine legt in 't voorjaar 3 of 4 vale, bruin
,
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gemarmerde eieren. In 't najaar verlaten daze
vogels ons land en vroeg in 't voorjaar keeren
zij terug. Men vindt hen ook in 't noorden
v. Afrika on schier geheel Azie. d. Torenvalk
wordt ook muizenvanger, zwemmer of roodvalk
genoemd.
Torenvliet (JACOB), een Nederl. schilder,
in 1641 to Leiden gab., werd door ztjn vader,
ABRAHAM TORENVLIET, in d. kunst onderwezen
on onderscheidde zich door een groote mate
v. zucht naar pracht on grootheid. Zijn studllin
in Venetie en elders gaven hem een zekere
gemakkelijkheid in 't schilderen v. portretten
on historische of mythologische voorstellingen, die intusschen minder in d. smaak vielen
on niet zoo gemakkelijk in d. verzamelingen
een plaats vonden als zijn genrestukken. Die,
welke d. galerijen v. Weenen, Dresden en
elders bevatten, ztjn klein v. afmetingen, maar
zeer verdienstelijk. TORENVLIET overl. in 1719.
Verschill. graveurs der 18e eeuw hebben naar
hem gewerkt. Zijn Z0011 ABRAHAM TORENVLIET
(1675-1735) schilderde ook, doch maakte met
ztjn hard en droog koloriet niet veel opgang.
Torenzwaluw, Zie Zwaluw.
Torfaeus of Torfason (THORMODR), een
Deensch geschiedschrijver, in 1640 op 't kleine
eiland Eng6e, a. d. zuidelijke trust v. IJsland,
gab., werd in 1660 dour koning Frederik II
belast met 't onderzoek der Ii1slandsche oudheden en 't bijeenbrengen der handschriften,
die voor letterkunde en geschiedenis belangrijk mochten zijn. Later (1682) ontving hij een
aanstelling tot rijksgeschiedschrijver v. Danemarken on Noorwegen. Sedert leelde hij geheel
voor d. wetenschap op 't eiland Karmen on
't stift Christiaansand, waar htj in 1719 overl.
Men heeft v. hem : „Commentatio historica de
rebus gestis Faeroeensium seu Farensium"
(1695); „Series Dynastarum et regum Daniae,
a primo eorum Skioldo" (1702); „Trifolium
historicum seu dissertatio historico-chronol.critica de tribus potentissimis Daniae regibus"
(1703); „Historia Vinlandiae antiquae seu partis
Americas Sept." (1705); „Groenlandia antiqua"
(1706); „Historia rerum Norvegicarum (1711,
4 dln), on „Orcades seu rerum Orcadensium
historia" (1715). Voeg hierbij een menigte
aanteekeningen, die op d. koninklijke bibliotheek to Kopenhagen bewaard worden en die
gestrekt hebben ter bewerking v. Suhm's „Torfaeana s. Tormodi Torfaei notae posteriores
in seriem regum Daniae" (1797).
Torgau, een stad on vesting in d. Pruis.
prov. Saksen, regeeringsdistrict Merseburg,
a. d. Elbe, met 11 000 inw. 't In 1481 gebouwde
slot Hartenfels dient tegenwoordig als kazerne.
d. Hoofdbezigheid der bevolking is scheepvaart. — Tot 1547 was Torgau d. residentie der
Saksische keurvorsten. In 1526 werd hier 't
Torgausche verbond tuss. Saksen en Hessen
tegen d. Kath. gesloten, terwill Luther in
1530 met zijn vrienden hier d. Torgauer art.
ontwierp, d. grondslag v. d. Augsburgsche
confessie. 3 Nov. 1760 behaalden d. Pruisen
Kier een overwinning op d. Oostenrijkers in
d bloedigen slag v. d. zevenjarigen oorlog.
Tories on Whigs, namen en wel oorspronkeltjk schimpnamen der twee groote
politieke partijen in Engeland. Daze benamingen ontstonden eigenlijk reeds.onder Karel I
(1625—'49), die d. beruchte Tersche benden,
door 't yolk met 't Iersche woord Tories of
roovers bestempold, begunstigde. Eigenitjk is
woord Tory afkomstig v. Tar a ry,d.i.kom,
o koning. d. Hofpartij vergeleek haar tegenstanders met d. vrome boeren in Schotland,
die toenmaals d. spotnaam Whigs voerden.
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Volgens eenigen zou die naam afkomstig zijn
v. d. wei, een gelietkoosden drank der landlieden. Anderen leiden d. oorsprong of v.
Whigam, een werktuig, dat zij tot 't drUven
V. bun vee bezigden. Zeker is 't, dat d. Schotsche boeren in d. oorlog tegen Karel 1 dit
werktuig als wapen voerden en daarom Whigamores genoemd werden. Bij d. twisten onder
Karel 11 kwamen d. benamingen meer algemeen in zwang, inzonderheid bij d. door
Oates aangegeven sanienzwering in 1678, toen
men hen, die d. beschuldiging voor valsch
hielden, Tories en hen, die er aan geloofden,
Whigs begon te noemen. Zoo bleer 't, totdat
Karels broeder en opvolger Jacobus II door
Willem III verdreven werd, d. Whigs, met
Marlborough a. 't hoofd, in 't ministerie
kwamen en d. Tories, aanhangers der Stuarts,
d. oppositie vormden. Dit duurde voort tot
onder d. regeering v. koningin Anna, die, bemerkende, dat d. Tories een meer uitgebreide
koninklijke macht voorstonden, bovendien
door eon hevigen twist met d. hertogin v.
Marlborough haar ministerie veranderde en
in 1711 't bestuur in handen der Tories gaf.
Ook in 't nieuwe parlement hadden d. Tories
d. meerderheid en 't yolk schonk a. die verandering zijn bijval, omdat 't d. vrede met Frankrijk wenschte, die in 1713 te Utrecht gesloten
word. Toon in 1714 met George I't Hannoversche huis d. troon beklom, koos deze zijn
ministerie uit d. Whigs, die 't meest hadden
bijgedragen om hem d, kroon to bezorgen.
Onder hem en nog meer onder George II
kregen d. woorden Whig en Tory een andere
beteekenis, zoodat men, a. 't einde der regeering
v. George II, d. minister Robert Walpole en
diens opvolger Tories noemde, ofschoon zij
uit d. Whigs voortgekomen waren en nog
altijd 't kenmerk droegen der vroegere Whigs,
nl. haat tegen d. Stuarts en 't katholicisme.
Nu werd d. oude beteekenis weer opgehaald
en noemde men d. aanhangers der regeering
en d. leden v. 't bestuur, die 't koninklijk
gezag voorstonden, Tories, hoewel zij tegenstanders der Stuarts en vroeger gematigde
Whigs .geweest waren. d. Oude partijen bleven
zoodoende voortduren en waren afwisselend
a. 't bewind. Kon geen partij d. meerderheid
in 't parlement krijgen, dan beproefde men
d. vorming v. een ministerie v. coalitie en
stelde men 't bewind uit d. bekwaamste mannen v. beide partijen samen, zooals btjv. dat
v. lord North. Na 1782 was er een gedurige
afwisseling v. Tory- en Whig-ministeries; tot
d. eerste behoorden o. a. die v. Pitt, d. hertog
v. Portland, Wellington, Peel en Derby; tot
d. laatste die v. Fox, Canning, Grey, Russell
en Palmerston. Beide partijen splitsten zich
bovendien in onderdeelen of secten, d. Tories
in strenggezinde Tories, die d. voortduring v.
't bestaande wilden (d. rechten der aristocratie, strikte gehoorzaamheid a. d. troon,
voorrechten der Engelsche bisschoppelijke
kerk, d. oude parlementaire vormen, d.kroonwetten en beschermande rechten), en in gematigde Tories, die op voorzichtige en geleidelUke wijze verandering in 't bestaande noodig
achtten. Met dezen komen d. gematigde Whigs
vrij wel overeen, die 'tzelfde, maar sneller
verlangen; verder gaan d. Reformers, die
grootere parlementshervorming, vrUen invoer
v. granen en afschaffing v. tollen voorstaan;
die meenen, dat d. macht des konings alleen
ontspruit uit d. wil des yolks en dat 't parlement, zoo d. nood dwong, d. koning en diens
nakomelingen v. d. kroon zou kunnen uitsluiten. Nog verder gaan d. Radical Reformers,
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die een geheele verandering der grondsiagen
v. d. staatsinrichting, op d. wijze der Fransche
revolutie, verlangen. Ondertusschen heeft d.
parlementshervorming, d. emancipatie der
Katholieken en d. aischaffing der graan- en
tolwetten, die v. alle Tory-ministeries zijn uitgegaan, d. stand der partijen tegenover elk.
zeer veranderd en gaandeweg zijn vele Whigs,
die vOOr d. aangeduide hervormingen Radicalen waren, gematigde Whigs ge worden. Over
't algemeen verd w tinen echter d. namen Tories
on Whigs al meer en meer en worden zij
vervangen door nieuwe, uit bijzondere twistvragen ontstaan; d. algemeenste onderscheiding in d. stand der Engelsche staatkundige partijen wordt tegenwoordig intusschen
aangeduid door d. woorden conservatief ('t
naast bij d. beteekenis der vroegere Tories)
en liberaal ('t dichtst bij d. partij der vroegere
Whigs staande). — Zie Kebbel, „History of
toryism from Pitt to Beaconsfield" (1885), en
Standish 0 Grady, „Toryisme and the Tory
Democracy" (1886).
Torkruid, Zie Torrekruid.
Tormasoff, een Russisch generaal der
cavalerie, omstr. 1760 geb., trad reeds vroeg
in krijgsdienst en volvoerde zijn eerste wapenfeiten in d. oorlogen v. Rusland tegen d. Porte
en d. bergvolken v. d. Kaukasus. in 1794 was
hij generaal-majoor bij 't leger, dat onder
Igelstrdm Polen, na d. tweede deeling v. dat
land, bleef bezetten. Hij onderscheidde zich
hier zeer, behaalde eenige voordeelen op d.
Polen, doch werd door Kosciuszko bij Raslawia
tot d. terugtocht gedwongen. In 18o7 werd hij
militair gouverneur v. Riga en in 't volgend
jaar nam hij zijn ontslag. Die rust duurde
echter niet lang, want in 1810 word hij opperbevelhebber v. 't legerkorps, dat in Georgie
tegen d. Perzen werkzaam moest zijn. Bij
't uitbreken v. d. oorlog tegen Frankrijk
werd TORMASOFF opperbevelhebber v. 't zoogenaamde derde leger v. 't Westen, dat 13 000
man telde, en had hij in last Volhynie to beschermen. Hij overviel d. Saksers onder Begnier bij Kobryn (27 Juli), doch werd daarna
door d. vereenigde Oostenrijkers en Saksers
onder Schwarzenberg (12 Aug.) bij Podobna
of Horodeczna geslagen en achter d. Styr
teruggedreven. Nadat hij door 't Moldauleger
onder Tschitschagow versterkt was, ging hij
weder tot d. aanval over en drong hij d. Oostenrtjkers en Saksers terug. Hierop moest hij 't
bevel a. Tschitschago w °verge ven, om in plaats
v. Bagration, die in d. slag a. d. Moskwa gesneuveld was, d. reserve v. 't hoofdleger a.
te voeren. In 1813 rukte hij als bevelhebber
v. d. 4e colonne in Duitschland. Hij nam op
2 Mei met zijn troepen een zeer levendig aandeel a. d. slag bij Lutzen. Dit was d. laatste
slag. dien hij bijwoonde. d. Grootvorst Constanttjn volgde hem in 't bevel op en TORMASOFF keerde n. Rusland terug, waar keizer
Alexander hem tot gouverneur v. Moskou benoemue, in welke betrekking hij in 1819 overl.
Tormes (d.), een 230 KM. lange, linker
ztjrivier v. d. Douro in d. Spaansche prov.
Salamanca, ontspringt op d. noordzijde v. d.
Sierra de Gredos, doorstroomt 't bekoorlijke
dal v. Bohoyo en El Barco en mondt nabij
d. Portugeesche grens in d. Douro uit.
Torn, een Nederl. gemeente in d. prov.
Limburg; zie Thorn.
Tornea, een rivier, welke zich in 't noordelijkst gedeelte der Bothnische golf ontlast
en met d. Muonio, die zich bij Kengis met
haar vereenigt, d. grensscheiding tuss. Zweden
en Rusland uitmaakt. Op een eiland bij haar
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breeden mond , ligt 't stadje Tornea, dat tot
Rusland behoort en omstr. 1000 inw. heeft. Daar
't een der noordelijkste plaatsen is, waar d.
bevolking v. 't noorden v. Finland en Lapland
zich v. d. noodige behoeften kan voorzien, is
er een betrekkeltjk levendig vertier. Voor reizigers, welke die streken bezoeken, is d. nabijgelegen berg Awasaxa merkwaardig, v. welks
top zij in d. tweede helft v. Juni ook te middernacht d. zon kunnen zien. In d. jaren 1736 en,
1737 werd er tuss. Tornea en 't meer noordwaarts gelegen Pello door Maupertuis e. a.
leden der Fransche academie een graadmeting
verricht.
Torontal, een Hongaarsch gespanschap,
ter grootte v. 127 vk. mijien met 589 000 inw.,
vormt grootendeels een moerassige vlakte.
d. Lucht is dientengevolge ongezond, maar
d. bodem, voor zoover deze niet moerassig
is, zeer vruchtbaar. d. Hoofdbezigheid der
bevolking is landbouw, rundvee-, paardenen schapenteelt.
Toronto, d. hoofdstad v. d. Britsch-Arnerikaansche prov. Ontario, a. d. noordelijken
oever v. 't Ontariomeer, met vele kerken,
een universiteit, een uitmuntende haven, fabrieken, belangrtjken handel en 185 000 inw.
(1891). Zij werd in 1794 gesticht en heette tot
1834 York.
Torpedobooten, kleine vaartuigen met
groote snetheid (20 mijlen en meer, ongeveer
d. helft of meer v. d. snelheid der sneltreinen),
in 't bijzonder bestemd voor 't lanceeren v.
offensieve torpedo's (zie dat art.); veelal onderscheiden in vier soorten: zeetorpedobooten,
meestal grooter dan 60 ton; kust-, v. 15-45 ton;
scheeps-, welke op d. grootere schepen worden
medegevoerd, en kleine torpedobooten, v.7-15
ton, waarvan d. oudere soorten v. een spartorpedoinrichting zijn voorzien (zie 't art.
Torpedo's).
In d. laatste jaren zijn verschill. onderzeesche
torpedobooten beproefd (naar een denkbeeld
v. onzen landgenoot Corn. Jacobsz. Drebbel,
die o. a. op d. Theems een boot beproefde,
waarin koning Jacobus plaats nam, voor torpedo's door Fulton reeds een eeuw geleden
aangegeven en gedeeltelijk in toepassing gebracht); daaronder zijn vermeldenswaard die
v. Sgevetsky (in 1882 gebouwd), Campbell,
Nordenfelt, d. Deenschen luitenant Hovgaard
en anderen.
Torpedojagers, zeer snel varendi oorlogsschepen, bewapend met licht- en snelvurend geschut, zijn in 't bUzonder bestemd
om jacht te maken op torpedobooten.
Torpedonetten (o. a. die v. Bullivan)
worden om d. schepen gehangen, om deze
tegen aanvallen v. torpedo's te beschermen.
Torpedo's, met buskruit, schietkatoen en
derg. ontploffingsmiddelen gevulde ketels of
sigaarvormige holle lichamen, onder water liggende (defensieve) of voortbewogen (offensieve).
Tot d. defensieve behooren: 1 0. slapende
mijnen, vastgelegd op d. bodem van 't water
of — btj diepe wateren — eenige meters onder
't watervlak; zij worden langs electrischen weg
ontstoken op 't oogenblik, dat d. verdediger 't
vijandelijke schip boven d. mtjn weet,'tzij door
peil-instrumenten, 'tzij door middel v. een camera obscura (zUn in Nederland afgeschaft); 2°.
d. schok-torpedo's, welke springen btJ elke aanvaring (en dus ook 't water voor eigen schepen
afsluiten) en zeer gevaarlijk kunnen worden,
wanneer ztj v. d. ankers losslaan; 3°. d. electroschok-torpedo's, waarbtj d. verdediger d. ontploffing in d. hand houdt, door slechts dan langs
electrischen weg d. torpedo te doen ontsteken,
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als hij weet, dat Been eigen schepen vernield
kunnen worden. d. Inrichting dezer torpedo's
is verder zoodanig, dat d. electrische stroom
slechts werkt, als d. torpedo is aangevaren.
d. Offensieve torpedo's woi'den onder water
voortgeschoten uit zoogen. lanceerinrichtingen
of ztjn verbonden a. een spar (bijwijze v.
een sobuin naar beneden loopende boegspriet),
uitstekende voor een boot. Deze spartorpedo's
zi,jn meer en meer verouderd.
d. In 't water voortgeschoten (gelanceerde)
torpedo's vinden toepassing zoowel bij alle
soorten v. oorlogsschepen als bij expresselijk
daartoe gebouwde torpedobooten (zie dat art.).
Bij 't lanceeren wordt meestal d. torpedo met
veel kracht gedreven uit een lange, zich in
't schip bevindende buis, welke onder d.
waterlijn uitloopt. 't Lanceeren geschiedt met
gecomprimeerde lucht, koolzuur en derg. of
wel met buskruit. d. Buizen bevinden zich.
in d. schepen zoowel voor- en achter- als
zijwaarts, bij d. booten meestal alleen a. d.
voorzijde. d. Torpedo zeif is voorzien Of v.
een stuurtoestel voor 't regelen v. d. afschieting
(automobile torp.) Of v. een electrischen draad,
waardoor d. richting v. uit 't vaartuig wordt
geregeld. d. Ontploffing volgt na aanvaring;
heeft deze niet plaats, dan komt d. torpedo
weder boven water en kan zij gemakkelijk
worden opgevischt.
Onder d. automobile torpedo's zijn tegenwoordig die v. WHITEHEAD en V. SCHWARTZ
KOPF d. bekendste; zij ztjn zeer samengesteld
en zeer duur (ongeveer 6 duizend gulden per
stuk), d. Lading is afwisselend en voor d.
grootste soorten v. 40-100 KG. schietkatoen.
Van d. kabeltorpedo's is die v. Lay vermeldenswaard.
d. Torpedo's zijn eerst in d. 2e helft der 19e
eeuw meer algemeen bekend geworden en in
toepassing gebracht, vooral sedert d. Amerikaanschen burgeroorlog; evenwel is 't denkbeeld oud; zoo deed Gagnibelli in 1583 bij 't

beleg v. Antwerpen een brug door een soort
v. torpedo springen.
Ofschoon men v. d. torpedo's in d. zeeoorlogen der toekomst (en met recht) veel
verwacht, moeten zij hun practische bruikbaarheid voor een groot deel nog bewijzen.
Torquatus, Zie Manlius.
Torquay, een stad in 't Engelsche graafs.
Devonshire, schoon gelegen a. 't noordeinde
v. d. Torbay a. 't Kanaal of La Manche; 't is
een v. d. aangenaamste en 't meest bezochte
badplaatsen v. Engeland, met een zacht klimaat. Men heeft er grootsche badinrichtingen,
prachtige hOtels4 rijke villa's en fraaie lusttuinen, alsmede een goede haven, talrijke
fabrieken, groote werkplaatsen en 26 000 inw.
(1891).
Torquemada, Zie Inquisitie.
Torre (GIULIO DELLA) stamde of uit een
oud-adellijke familie te Verona, welker leden
hp in medaillons op d. manier v. zijn meester
Vittore Pisano heeft afgebeeld. Deze medaillons
zijn gegoten of gestempeld en geciseleerd. 't
Aantal dezer voortreifelijke werken is zeer
groot. TORRE was in d. tweede helft der 15e
eeuw werkzaam. Din kunstvaardigheid kwam
die v. Vittore Pisano nabij, ofschoon deze
meer naam had. 't Verdient opmerking, dat
TORRE eigenlijk rechtsgeleerde 'en hoogl. a. d.
universiteit v. Padua was en d. plastiek in
miniatuur als dillettant beoefende.
Torre del Greco, een Italiaansche stad
in d. prov. Napels a. d. golf v. dien naam, met
fraaie kerken, heerlijke villa's en 20 000 inw.,
die zich bezighouden met tonijn- en sardellen-
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vangst, koraalvisscherlj, scheepvaart en wijnbouw. Zij werd door keizer Frederik II gesticht en heeft in d. loop der tijden veel v.
aardbevingen en uitbarstingen v. d. Vesuvius
to lijden gehad.
Torre dell' Annunziata of Torre Annunziata, een stad in d. Italiaansche prov. Napels,
a. d. golf v. dien naam, met vele fabrieken,
een goede haven en 20 000 inw.
Torrekruid
(Oenanthe). Dit plantengeslacht, tot d. natuurl. fam. der schermbloemigen (Umbelliferae) behoorende, wordt
in onze flora door vijf soorten vertegenwoordigd, nl. 't pijp-torrekruid of d. welriekende
waterbiezen (0. fistulosa), 't lachen-als-torrekruid (0. Lachenalii), 't varkenskervelbladige
torrekruid (0. peuceclanifolia), 't bevernelbladige
torrekruid (0. pimpinelloides) en 't watertorrekruid, ook wel watervenkel, waterkervel,
bothol en kikkerstoelen geheeten (0. Phellandrium). Alle soorten bloeien in 't midden v.
d. zomer en zijn overblijvend, met uitzondering misschien v. d. laatstgenoemde, die door
sommige botanici tweejarig genoemd wordt.
Wij zullen alleen eon nadere beschrijving geven
v. 't water-torrekruid, daar dit 't meest algemeen voorkomt en 't zaad als geneesmiddel
gebezigd wordt. 't Water-torrekruid groeit
alleen langs of in slooten en vaarten. Deze
plant behoort tot d. kolossaalste onder onze
schermbloemigen, is zeer stark en wijd vertakt, draagt soms een tiental bloemschermen
en heeft niet zelden een stengel ter dikte v.
een pols. Deze stengel is hol on gevoornd en
draagt twee- of driewerf gevinde bladeren,
met smalle, korte, fijne slippen en kortgesteelde, a. d. bladeren tegenovergestelde schermen v. witte bloemen. Een omwindsel treft
men niet aan, doch wel omwindseltjes. d.
Rijpe vruchten zijn zwartachtig, rolrond en
stark aromatisch v. reuk. 't Zaad v. daze plant
wordt wel toegediend bij slepende luchtptjptak-ontsteking en longtering.
Torren (d.) of schildvleugelige insecten
(Coleoptera), ook kevers genoemd, maken een
der tien orden v. insecten uit. Hun voorste
paar vleugels zijn hoorn- of lederachtig en
dienen in d. rust tot bedekking v. 't daaronder geplooid en gevouwen liggende tweede
paar.Hun monddeelen zijn tot kauwen geschikt
on bestaan uit bovenlip, bovenkaken, onderkaken en onderlip, d. beide laatste met haar
voelers. Hun gedaantewisseling is volkomen,
'tgeen beteekent, dat d. larva een worm- of
madeachtige gedaante heeft met of zonder
pooten en in eon rustende pop verandert, a.
welke d. uitwendige deelen v. 't volkomen
insect herkenbaar zijn.
d. Orde is een der rijkste in soorten uit d.
geheele klasse der insecten, ofschoon nog
niet to overzien is, hoe groot't aantal soorten
is, daar iedere insecten-toezending uit nieuw
onderzochte streken weer nieuwe soorten tot
onze kennis brengt. 't Getal der tot heden beschreven soorten mag op 40 000 geschat worden.
d. Levenswijs dezer dieren is zoo verschillend, dat 't onmogeltjk is in een woordenboekartikel daarover iets meer dan zeer oppervlakkigs to zeggen. d. Meeste torren komen
ons zelden onder d. oogen; andere zijn bekend
om 't nadeel, dat zij ons berokkenen, o. a. d.
meikever, d. kniptor, d. spektor, d. for in d.
erwten en boonen, d. moeltor en d.boktorren
in 't hout. Weer ander° brengen ons voordeel toe, 'tzij door 't wegruimen v. rottende
stoffen, 'tztj door 't verslinden v. rupsen, die
onze kweek- en moestuinen benadeelen, of
wel door bijzondere eigenschappen.
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Torrens, eigenlijk WILLIAM JAMES MC c OLLAGH, doch sedert 1863 naar zijn moeder
TORRENS geheeten, een Engelsch staatsman on
schrijver, geb. in Oct. 1813 to Dublin, waar hij
advocaat was. Van 1848—'52 on nogmaals
sedert 1857 was hij lid v. 't Lagerhuis; hij
beschreef 't leven v. Shiels (1855), v. Sir James
Grahams (1863), v. Wellesleys en v. O'Connell
(1880) en gaf d. „Memoirs of William, second
Viscount Melbourne" (2 dln, 1877) uit.
Torrentius (Liviicus), eigenlijk LIEVEN VAN
DER BEKEN, geb. to Gent in 1525, ondernam in
zijn jeugd een reis n. Rome en werd na zijn
terugkomst achtereenvolgens aartsdeken v.
Brabant, bisschop v. Antwerpen en aartsbisschop v. Mechelen. Hij maakte zich in d.
letterkundige wereld bekend door verdienstelijke aanteekeningen op Suetonius on Horatius, maar vooral als Latijnsch dichter, voornamelijk v. godsdienstige onderwerpen. In
zijn „Poemata", die to Antwerpen eerst in
1579, later en vermeerderd in 1594 zijn uitgegeven, komt een lofzang voor op d. sluipmoordenaar Balthasar Gerards. Hij overl.
in 1595.
Torrestraat (d.), een zeeengte tuss. NieuwGuinea en Kaap York (d. noordpunt v. NieuwHolland), op 9° 20' tot 10° 40' 40'' N.-Br. on
142 3 30' 0.-L. Zij omvat talrijke eilandjes on
koraalriffen, o. a. d. tot Queensland behoorende
Prince of Wales- en d. Bankseilanden. d. Spaansche zeevaarder Louis Vaz de Torres ontdekte
haar in 1606 en Cook zeilde er in 1770 door.
Langen tijd hield men haar vaart voor zeer
gevaarlijk, doch 't onderzoek v. kapitein King
heeft haar bruikbaarheid voor d. scheepvaart
aangetoond.
Torres Vedras, een stadje in d. Portugeesche prov. Estremadura, t. N. v. Lissabon,
met omstr. 5000 inw.; 't is vooral bekend door
d. verschanste linien, welke aldaar in 1810 on
1811 werden aangelegd. Toen Wellington in
1809 d. overtuiging verkregen had, dat hij
vooral op eigen kracht moest steunen, daar
op Spanje's bijstand niet gerekend kon worden,
liet hij d. verschanste lini6n v. Torres Vedras
aanleggen om zeker een steunpunt to hebben
on in 't ergste geval zijn terugtocht op d.
Engelsche vloot to verzekeren. d. Werken,
welke achtereenvolgens werden aangelegd,
bestonden uit drie linien. d. Eerste linie
breidde zich uit v. Alhandra a. d. Taag tot
d. mond der Zizander, die in d. Atlantische
Oceaan valt. Deze linie had een lengte v.
ongeveer 9 1/, uur on was 6 tot 8 uur v.
Lissabon verwijderd. Na haar voltooiing bevatte zij in vijf positien 70 grootere on
kleinere werken, die met 319 vuurmonden en
18 700 man bezet werden. d. Tweede linie
sterkte zich uit v. Quentella a. d. Taag tot
d. mond der Sta Lorenca. Zij had een lengte
v. 8 uren on telde 69 werken met 215 vuurmonden, terwijl haar bezetting op 15 500 man
berekend werd. d. Derde linie strekte zich uit
v. 't fort dos Masas tot 't fort Junquiera on
bevatte een ruimte, waar een lager, dat uit
d. voorste linien teruggeslagen was, opneming
en bescherming kon vinden. Zij bestond uit
13 werken met 94 vuurmonden en behoefde
een verdediging v. 5400 man. Eindelijk waren
d. werken v. 't fort San Juliao, dat door d.
derde linie werd ingesloten, uitgebreid en
versterkt, om des noods eon bezetting to kunnen opnemen, die d. inscheping der overige
troepen kon beschermen. Op d. linker oever
v. d. Taag was Setubal als reserve-inschepingsplaats voor een divisie bestemd en met eenige
werken omringd.
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Na d. slag v. Busaco trok Wellington voor
Massena terug en bezette hij d. linien v. Torres
Vedras. Massena, die eerst to Leyria't bestaan
der linien vernam, volgde en verkende d.
stelling 9 en 10 Oct. 1810. Daar Wellington
evenwel d. overmacht had en in 't geheel
over 60 000 man kon beschikken, terwUl
Massena's krijsmacht slechts 40 000 man telde,
waagde deze laatste Been aantal. Hij vroeg
versterkingen en kreeg die, doch zij dienden
slechts om d. moeilijkheden der verpleging
te doen toenemen, terwtil Wellington vrijen
aanvoer over zee had. Massena liet dus eindelijk 't denkbeeld varen v. deze stelling a.
te tasten en begon 4 Mrt 1811 zijn terugtocht
in d. richting v. Coimbra.
Torricelli (EVANGELISTA), een beroemd
wiskundige, werd 15 Oct. 1608 geb. en overl.
25 Oct. 1647. Zijn geboorteplaats wordt zeer
verschillend opgegeven. Ms zoodanig worden
genoemd Piancaldoli en Madigliana; 't meest
waarschijnlijk evenwel is, dat hij te Faenza
't eerste levenslicht aanschouwd heeft; daar
toch was zijn vader gevestigd en htj zelf
noemde zich altijd een burger dier stad. Op
18-jarigen leeftijd begaf hij zich n. Rome,
waar hij onder d. leiding kwam , v. Benedetto
Castelli en zich ijverig bezig hield met 't beoefenen der geschriften v. Ain beroemden tijdgenoot Galilei. Als een der eerste vruchten
v. zijn werkzamen geest mag genoemd worden
zijn opstel, getiteld „Trattato del moto",
waarin hij in 1642 zijn inzichten over d. beweging bloot legde. Galilei, a. wien hij 't ter
lezing zond, zag terstond in, dat v. d. schrijver
veel te verwachten was. Hij noodigde hem
uit n. Florence te komen, waar hij zelf hoogl.
in d. wiskunde was. Slechts drie maanden
waren hem gegund, om 't onder wtjs v. dien
grooten man te genieten. Galilei stierf en d.
groothertog Ferdinand II, die waarschijnlUk
door Galilei bekend was geworden met TORRICELLI, benoemde dezen tot opvolger v. Galilei.
Kort daarop, in 1644, verschenen zijn „Opera
geometrica". Daarin maakte hij onder andere
uitvindingen ook die v. d. barometer bekend,
welke hij in 1643 gedaan had en waardoor
hij zijn naam vereeuwigd heeft. Hij schunt
zeer ervaren te zijn geweest in 't slijpen v.
lenzen; althans d. v. hem afkomstige microscopen en telescopen worden zeer geroemd.
Ten tUde v. TORRICELLI was men nog zeer
gehecht a. d. leerstelling v. 't horror vacui.
Ingevolge deze schreef men 't sttjgen v. 't
water in d. zuigbuizen der pompen toe a. d.
afschuw, dien d. lucht v. 't ledig had. Galilei
zag wel vreemd op, toen hij vernam, dat
't water in een zuigpomp niet hooger dan
10, 3 M. had willen stijgen, en begreep terstond,
dat 't eene andere 'oorzaak hebben moest dan
men tot daartoe verondersteld had. 't Was
echter voor TORRICELLI weggelegd, d. drukking
des dampkrings als d. ware oorzaak aan te
wijzen en zijn stelling proefondervindelijk te
bevestigen. Nadat dit uitgemaakt was, kostte
't hem betrekkelijk weinig moeite, d. barometer uit te vinden als middel om d. veranderlUke drukking der lucht te meten.
Torriggiano (prETRo), een Ital. beeldhouwer, omstr. 1472 te Florence geb., werd
door Bertholdo in d. kunst onderwezen en a.
hertog Lorenzo d. Groote aanbevolen, over
wiens verzameling antieken, modellen en
teekeningen htj 't toezicht had. TORRIGGIANO
studeerde ijverig naar die voorbeelden en
werd door zijn meester stark begunstigd,
totdat zijn naljverig en heftig karakter hem
in twist bracht met zijn medeleerling Michael
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Angelo, wien hij in een worsteling 't neusbeen stuk sloeg. Om zijn straf te ontloopen
vlood TORRIGGIANO nu n. Rome, waar hij in
paus Alexander Borgia een beschermer vond.
Hij versierde een zaal der Torre Borgia met
stukadoorwerk, maar geraakte opnieuw door
zijn opvliegend karakter in moeielijkheden,
werd soldaat, maar greep toch weer spoedig
naar d. beitel. Hij maakte nu te Florence een
aantal kleine beelden in marmer en brons,
maar verdiende daarmee niet genoeg, zoodat
hij besloot in Engeland, waar htj succes had
genoten, verder zijn fortuin te beproeven.
Behalve d. monumenten voor Hendrik VII
en diens gemalin Elisabeth v. York vervaardigde htj voor Hendrik VIII nog verscheidene
andere kunstwerken, waarna hij zich n. Spanje
begaf en te Granada en Sevilla eenige kostbare beelden maakte, totdat hij voor d. hertog
v. Arcos een madonnabeeld beitelde, 'twelk
deze zoo slecht betaalde, dat d. kunstenaar,
in woede ontstoken, naar 't paleis des hertogs
snelde en zijn beeld stuk sloeg. Deze handeling echter bekwam hem slecht, daar zij hem
v. ketterij deed beschuldigen en bij d. inquisitie
aanklagen, in welker kerkers htj in 1522,
naar men meent, overl. is. Tot d. schoonste
werken v. TORRIGGIANO, ja, een v. d. schoonste,
welke d. kunst sedert d. antieken had voortgebracht, behoort een s. Hieronymus, door hem
in Spanje vervaardigd. Eenige werken, die
hem aldaar toegeschreven worden, zijn echter
v. betwistbare echtheid.
Torshok, een stad in 't Russische gouvern.
Twer, a. beide zijden v. d. Twerza, met vele
kerken (waaronder een fraaie kathedraal), aanzienlijke lederindustrie, levendigen handel en
15 000 inw. Torshok, vroeger een vesting. is,
zoo niet d. oudste stad, dan toch een der oudste
steden v. Rusland.
Torso, een Italiaansch woord, in 't algemeen
romp of stronk beteekenende, maar bij uitnemendheid gebruikt om d. romp v. een antiek
beeld aan to duiden, waaraan hoofd, armen
en beenen ontbreken. 't Meest beroemd is d.
torso v. Hercules, een v. d. uitstekenste kunstwerken der oudheid, 'twelk paus Julius II in
't begin der 16e eeuw v. 't Campo del Fiore,
waar 't gevonden werd, n. Rome liet overbrengen en in 't belvedere v. 't vaticaan
plaatsen. Later deed Clemens XI 't in een
nis in 't portiek op een voetstuk zetten en
door een hekwerk omgeven.
een beroemd
(LENNART),
Torstenson
Zweedsch veldheer in d. 30-jarigen oorlog,
werd 17 Aug. 1603 to Torstena, bij Wennersborg in Zweden, geb. en was d. eenige zoon
v. d. rijksraad Torstenson, die door zijn verknochtheid a. koning Sigismund n. Polen
moest vluchten. ZUn zoon Lenart bleef in
Zweden achter, werd op gin 15e jaar page
bij Gustaaf Adolf en vergezelde vier jaar
lang zijn vorst bij al diens veldtochten. Na
een rein met d. generaal Horn naar d. Nederlanden gemaakt to hebben, trad hij in 1624
in werkeiijken krUgsdienst en woonde hij als
vaandrig d. veldslag v. Wallhof bij. In 1626
werd hij kapitein, in 't volgend jaar luitenantkolonel on reeds in 1628 kolonel. Deze buitengewoon snelle bevordering kan als bewijs
dienen, dat TORSTENSON bij elke gelegenheid
buitengewone talenten toonde. In 1629 werd
hij belast met d. organisatie der veldartillerie,
die 't leger n. Duitschland zou volgen. Nadat
hij deze taak tot voile tevredenheid v. d. koning
volbracht had, werd hij in 1630 tot opperbevelhebber der veldartillerie benoemd; hg
volgde 't leger n. Pommeren en had een groot
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aandeel a. d. verovering v. verschill. vestingen. d. Slag bij Breitenfeld (1631) toonde d.
deugdzaamheid v. 't nieuwe artilleriestelsel.
Van tijd tot tijd kreeg TORSTENSON ook 't zelfstandige bevel over grootere troepenafdeelingen, die hij met zijn gewone bekwaamheid
en dapperheid aanvoerde. Bij Kreuznach (1632)
was hij een der eersten op d. stormladders
en hier werd hij zwaar gek wetst. Eenige maanden later overlaadde hij zich met roem in d.
slag a. d. Lech ; bij d. aanval op Wallenstein's
verschanste stelling bij Neurenberg werd hij gevangen genomen en nu moest hij to lngolstadt
zes maanden in een do mpigen en vochtigen
kerker doorbrengen, waardoor gezondheid
zeer benadeeld werd. Na d. dood des konings
kreeg TORSTENSON een afzonderlijk bevel en veroverde htj Landsborg. Door ziekte gedwongen
n. Zweden terug to keeren, hield hij zich onvermoeid bezig met d. verbetering der artillerie, totdat hij in 1634 weer bjj 't leger terugkeerde, in gemeenschap met Baner in Pommeren vele voordeelen behaalde en 't gezonken
aanzien der Zweden aldaar herstelde. In 1636
volgde hij Baner n. Saksen en nam hij deel a.
d. over winning bij Wittstock, waar hij een
infanterie-brigade aanvoerde. 't Volgend jaar
toonde hij a. 't hoofd v. 16 regimenten cavalerie, dat hij even goad cavalerie- als artillerieen in fanterie-generaal was. Nogmaals d wong
hem zijn gezondheid in 1640 n. Zweden terug
to keeren, waar hij tot rijksraad benoemd
werd. In Oct. 1641 moest hij echter d. toga
weer met 't zwaard verwisselen, om na. Baner's
dood 't bevel over 't leger in Duitschland to
aanvaarden, nadat hij kort to voren tot veldmaarschalk benoemd was. Hij vond 't leger
een bedenkelijken toestand, waarin hij
spoedig verandering bracht. In 1642 sloeg htj
d. keizerlijken bij Schweidnitz; hij werd echter
door d. overmacht v. d. vijand -gedwongen n.
Saksen to wijken on belegerde hier Leipzig.
Hier aangevallen door d. aartshertog Leopold,
sloeg hij dezen zoodanig bij Breitenfeld, dat
geheel Saksen weer in zijn handen vial en
hij opnieuw n. Silezie on Moravia oprukte. In
d. °erste dagen v. 1643 belegerde hij Freiberg,
doch hij werd genoodzaakt tot 't opbreken
v. 't beleg; hij bracht echter daarna d.
keizer geducht in 't nauw, maar kreeg onverwacht d. last n. Denemarken op to trekken,
walks koning zich vijandig tegen Zweden
gedroeg. Hij volbracht dien last gelukkig
on vond d. Denen geheel onvoorbereid, zoodat hij met weinig moeite geheel Jutland
veroverde, hoewel d. zachte winter zijn
ondernemingen tegen d. Deensche eilanden verijdelde. d. Keizerlijke generaal Gallas meende d. Zweden in Jutland to laten
uithongeren, terwijl TORSTENSON voorbij hem
heen trek on zich n. Duitschland wendde.
Gallas volgde horn, doch werd door TORSTEN•
SON zoodanig in d. engte gedreven, dat hij v.
zijn 80 000 man slechts 2000 n. Bohemen ken
redden. TORSTENSON bezette Saksen opnieuw,
versloeg een keizerlUk leger bij Jankowitz
(5 Mrt 1645) en veroverde zelf 't bruggenhoofd
bij Weenen. Hij was echter to zwak om d.
Donau over to steken en, teen nu ook Rakoczy
vrede met d. keizer sloot, voerde TORSTENSON
zijn troepen n. Saksen terug. Zijn ziekte nam
zoo hevig toe, dat hij 't opperbevel a. Wrangel
overgaf on n. Zweden terugkeerde. d. Koningin
Christina verhief hem in 1647 tot graaf v.
Ortala en in 't volgend jaar tot stadhouder v.
verschill. gewesten. Hij overl. 7 Apr. 1651 to
Stockholm, d. roem nalatende v. een der
.grootste veldheeren en een vriend v. kunsten
IX.
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on wetenschappen geweest to zijn, terwiji
zijn edel hart en zijn groote geestvermogens
algemeeen geroemd werden.
Tortelduif, Zie Duif.
Tortola is 't voorn. v. d. tot Groot-Britannip behoorende Virginische- of Maagdeneilanden, ter grootte v. 64 vk. KM. met omstreeks
4000 inw. 't Wordt grootendeels door een
schilderachtigen bergketen in beslag genomen,
welke zich steil uit d. zee verheft on in d.
Mount Sage een hoogte v. 542 M. bereikt,
heeft talrijke bochten en een veilige haven
en brengt vooral veel katoen voort.
Tortona, een stad in d. Ital. prov. Alessandria, a. d. Scrivia, een zijrivier v. d.
Tanaro; zij is d. zetel v. eon bisschop en
heeft een fraaie kathedraal, vele andere
kerken en 8000 inw. — Tortona, 't oude
Dertona, als Rom einsche kolonie Dertona
Julia geheeten, speelde in d. geschiedenis
een belangrijke rol. Frederik Barbarossa veroverde d. stad in 1155 na een belegering v.
62 dagen, bewoonde eenigen tijd d. citadel en
verwoestte d. geheele stad. Door d. Milaneezen
werd zij echter weder opgebouwd. In d. Spaanschen successiekrijg on in d. Italiaansche oarlog- en der 18e eeuw werd zij bij herhaling veroverd en weer verloren, in 1796 door d. Franschen genomen, 3 jaar later door d. Oostenrijkers hernomen, doch na d. slag bij Marengo
weer a. d. Franschen afgestaan, die haar in
1814 a. Sardinia toekenden.
Tortorel (JEAN), een Fransch teekenaar on
graveur uit d. 16e eeuw. Hij vereenigde zich
in 1569 of 1570 met Jacques Perrissin, ter
bewerking v. voorstellingen der gruwelen
v. d. vervolging der Hugenoten en andere
oorlogsgruwelen uit dien tijd. Zij werden
uitgegeven onder een titel met versieringen
in d. trant der school v. Fontainebleau. 't Werk
bestaat met d. titel uit 40 prenten, op welker
rand d. verklaring met verwijzende letters
is aangebracht. Volgens Robert Dumesnil
„Le Peintre Graveur francais VI" zijn zij alle
door TORTOREL en Perrissin geetst en stark
gebeten. Genoemde schrijver bezat geen vol.
ledig exemplaar v. deze zeldzame gravuren,
maar had d. serie aangevuld met houtsneden,
die dezelfde tooneelen voorstellen, maar
volgens hem niet door d. graveurs zelf vervaardigd, veeleer door andere Fransclae
meesters uit 't einde der 16e eeuw gekopieerd
zouden zijn. Dezelfde prenten werden met
Duitschen tekst uitgegeven; ook in die uitgave zijn sommige gravuren door houtsneden
vervangen, waarvan eenige door TORTOREL,
andere door Perrissin geteekend waren. d.
Algemeene Fransche titel luidt „Quarante
tableaux ou Histoires diverses qui sent
memorables touchant les Guerres, Massacres
et Troubles ad venus on France on ces dernieres annOes. Le tout receuilly salon le
tesmoignage de ceux qui ont estO on personne, et qui les ont veus, Lesquels sont
pourtraits a la verite". d. Bijzondere titels der
prenten worden door Dumesnil on in Nagler's
„Kunstlerlexicon" (XIX) vermeld.
Tortosa, een stad en vesting in d. Spaansche prov. Tarragona, a. d. Ebro, is d. zetel v.
een bisschop en heeft vele kerken, een goede
haven, eenige industrie (vooral v. porselein,
steenen waren en zeep) en 25 000 inw. In d.
nabUheid liggen d. ru"inen v. 't oude Romeinsche Dertosa. In d. Spaanschen successie-oorlog
werd Tortosa vaak veroverd en hernomen en
ook in d. oorlog tegen d. Franschen in 1810
en volgende jaren speelde deze stad een belanglijke rol.
29
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Tory en Whig, Zie Tories en Whigs.
Toscane, een schoone en vruchtbare landstreek in Midden•Italia, ongeveer 'tzelfde, dat
in d. Oudheid als Tyrrhenie, Etruria en Tuscia
bekend was. Na d, val v. 't West-Romeinsche
rjjk behoorde zij beurtelings a. d. Gothen,
Grieken en Longobarden, totdat er zich in d.
Middeleeuwen een staat verhief, waarvan
Florence d. hoofdstad was en die onder 't
bewind der Medici door aanzien, letteren en
kunsten schitterde. Later, toen in 1737 deze
groothertogelijke familie uitstierf, verviel
't land allengs onder d. heerschappij der
Duitsche keizers, doch 't genoot onder Jozef II
een kortstondig tijdperk v. verheffing. Door
Napoleon I veroverd, werd 't na diens val
ale groothertogdom hersteld, dock 't maakt
sedert Mrt 1860 een deel, eerst v. 't koninkrijk
Sardinie, vervolgens v. 't koninkrijk Italie uit.
Met inbegrip v. Lucca en eenige eilandjes
heeft Toscane een oppervi. v. ruim 432 vk.
mijlen en 't grenst t. N. a. 't Apennijnsche gebergte, t. 0. en Z. a. d. voormaligen Kerkelijken staat en t. W. a, d. Middellandsche Zee,
die hier d. Tyrrheensche genoemd wordt. In
natuurschoon en vruchtbaarheid is Toscane
d. tuin, gelijk in rijkdom v. voortbrengselen
d. schatkamer v. Italie. d. Gebergten bevatten
kalk, gips, zandsteen, marmer, kristal, zwavel,
lazuursteen en onder d. metalen koper, kwik
zilver, ijzer en lood. d. Verzending v. borax is
vooral zeer belangrijk. Eon menigte riviertjes
en beken doorsnijden 't land en bevorderen
d. vruchtbaarheid zeer; zuidvruchten, olie en
wun zijn d. voornaamste producten; ook koren
wordt or moor en moor verbouwd, doch nog
niet genoeg ter voeding v. d. bovolking, die
omstr. 2 1 2 millioen mw. telt. 't In Toscane gesproken dialect wordt algemeen voor 't zuiverst
en beschaafdst Italiaansch gehouden, evenals't
Romeinsche stemorgaan voor 't welluidendste
doorgaat; vandaar d. zegswijze : „Lingua Toscana in bocca Romana", Toscaansche taal in
een Romeinschen mond, dat klinkt't schoonst.
d. Voorn. steden v. 't land zijn : Florence,
Pisa, Livorno, Volterra, Siena, Mezzo en op
't eiland Elba Porto Ferrajo.
Toschi (Ridder PAOLO), een Fransch graveur, in 1788 to Parma geb. Hij maakte zijn
studian onder Bervic to Parijs en graveerde
onder diens leiding 't portret v. d. hertog v.
Descazes, door F. Gerard geschilderd, 'twelk
hem reeds aanstonds een goeden naam verschafte. Hij rechtvaardigde dien verder door
zijn gravure naar Gerards's „Intocht v. Hendrik IV", geestvol en vrij opgovat en toch
weergegeven met eon trouw, die 't karakter
V. 't origineel volkomen uitdrukt. In 1815 voltooide hij een teekening naar Rafael's „gruis•
draging" (destijds v. Spanje n. Partjs overgebracht) en hij drong daarbij dieper dan d.
meeste andere graveurs in diens geost door.
Ztjn gravure v, doze voorstelling is een
meesterstuk, waarin hiJ d. beroemden Tofanelli overtrof, en kreeg later tot tegenhanger
d. „Afneeting V. 't kruis" naar Daniello de
Volterra. Op dezen weg Bing TOSCHI met nitnemend gevolg voort en handhaafde htj na
Longhi d, roem zijns lands op 't gebied der
gravure, door verschill. welgelukte reproducties, waarvan 't klassiek karakter 't minder
groot aantal ruimschoots vergoedt. Op lateren
leeftjd ondernam hij d. gravure der fresco's
v. Correggio en Parmeggiano in s. Giovanni en
in 't klooster della Stellata to Parma. TOSCHI
was directeur der academie v. Parma, Welke
bij organiseerde. Hij vormde bovendien persoonlijk een aantal bekwame leerlingen, ge-
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hoot vole binnen- en buitenlandsche onderscheidingen en overl. 31 Juli 1854.
Totana, een stad in d. Spaansche prow.
Murcia, a, d. Sierra de Espana, met belangri.ke oranjeappelencultuur en 12 000 mw.
Toth (KOLOMAN), een Hongaarsch dichter,
geb. 3 Juni 1830, to Baja, in 't gespanschap
Bacs-Bodrog, sedert 1860 lid v. 't Kisfaludygenootschap, sedert 1861 v. d. Hongaatirsche
Academie, overl. 4 Febr. 1881 to Pest. Hij
richtto in 1860 't humoristisch blad „Bolond
Miska" (snaaksche Michiel) op on heeft ver
scheidone dichtbundels, alsmede een reeks
drama's in 't licht gegeven; v. d. laatste
noemen we 't treurspel „Eon koningin", dat
door een acadomischen prijs bekroond ward,
en 't blijspel „Vrouwen in 't constitutioneel
leven" (1871), dat met zeer veal bijval wera
opgevoerd.
Toth (EDUARD), een Hongaarsch dramatiscb
dichter, geb. 14 Oct. 1844 to Putnok, in 't gespanschap Gomor, sedert 1864 tooneelspeler on
tooneeldichter, overl. 24 Febr. 1876 to Pest.
Behalve een opera, „Naamlooze holden" X187.5
gecomponeerd door Erkel), schreef hij d. stukken „d. Dorpsvlegel", „d. Familie v. d. draaiorgelman" e. a., die onder veel bijval werdon
opgevoerd.
Totila of Totilas, koning der Oost-Gothen
in Italie, bijgenaamd BADUELLA, beklom in
541 d. troon, die ledig geworden was door 't
vermoorden v. d. koning Erarik. 't OostGothisch rijk was door d. vele overwinningen
V. Belisaiius, veldheer v. keizer Justinianus,
zoodanig ingesmolten, dat 't alleen nog d. landstreek tuss. d. Po en d. Alpen bevatte. Bovendien waren d. Gothen zoo zeer ontmoedigd,
dat zij d. sterkste vestingen zonder slag of
stoot overgaven. Eon tooval had ten gevolge,
dat TOTILA3 in 542 't belegerde Verona kon
behouden; dit schonk d. zijnen wader mood
en 5000 man lieten zich door hem tegen d.
Romeinen aanvoeren. Hij had 't geluk d. slag
bij Faenza to winnen, waarop zijn leger met
den dag aangroeide en hij Toscane binnen
dorst trekken, waar d. schrik hem vooruitging. Van toen of scheen hij onoverwinnelijk; htj versloeg d. Romeinsche legers, trok
als overwinnaar door Italie en maakte zich
zelfs in 546 meester v. Rome, waarbij wel,
door tusschenkomst v. Pelagius, 't Leven der
mw. en d, eer der vrouwen ontzien, doch
d. stad a. d, soldaten ter plundering word
overgegeven. Hoewol vole Gothen op d. geheele slechting v. 't eons zoo vermaarde
Rome aandrongen, haaldo TOTILAS slechts d.
muren omver; hij verliet d. stad en trok vervolgens naar Lucanie, waarop Belisarius dadelijk weer v. Rome bezit nam en d. muren liet
herstellen. TOTILAS verscheen wel, op bekomen
bericht hiervan, wederom voor Rome, om d.
stad opnieuw to veroveren, doch moest met
groot verlies terugtrekken. Ten laatste kwam
hij met nieuwe versterkingen terug en nu
viel Rome door verraad weer in zijn handen.
Daar Justinianus a. zijn eisch tot volkomen
afstand v. Italie niet Wilde voldoen, rustta
TOTILAS een aanzienlijke vloot uit; hij nam
Rhegium (Reggio) en Tarentum en stak over n.
Sicilia. Welk eiland hij a, zich onderwierp. Hij
vermeesterde bier groote schatten, veroverde
vervolgens Sardinia en Corsica en verwoestte
d. zeekusten v. Zuid-Italie. To gelijker tijd
belegerden zijn troepen Ancona, doch, daar zijn
vloot door die V. Justinianus geheel geslagen
word, moest hjj 't beleg opbreken. Sedert
keerde TOTILAS' krijgsgeluk hem d. rug. Narses r
een dapper en kundig veldheer des keizers,

TOT.

451

trok met een talrijk leger n. Italie en rechtstreeks op Rome aan, welke stad hij eindeltjk
innam, waarna hij d. Gothen geheel overwon.
TOTILAS, zich -verloren ziende, nam met 5 leidslieden d. vlucht, maar werd door een bevelhebber der Gepiden achterhaald en, zonder
dat deze hem kende, met eon lans doorstoken.
Hij overl. in 352 a. d. bekomen wonden en
met hem snelde ook 't Gothisch rijk zijn geheelen ondergang tegemoet.
Totleben,
een Russisch generaal; zie
Todleben.
Totonicapan, een staat in d. MiddenAmerikaanschen vrijstaat Guatemala, met
25 000 inw., v. Indiaanschen oorsprong, die
zich met landbouw en d. vervaardiging v.
wolwaren bezighouden. 't Departement Totonicapari, grootendeels een vruchtbaar, maar
nog weinig bebouwd land, is met groote
wouden bedekt en bezit talrijke zoutbronnen.
Tottenham, een noordelijke voorstad v.
London, in 't Engelsche graafs. Middlesex,
met een groot park en 47 000 inw.
Totus (a, um), 't Lat. woord voor geheel.
In totem, in 't algemeen, geheel on al. lotus
tons, of afgekort T. T., geheel d. uwe (als
onderschrift in brieven).
Toul, een bisschopszetel en sterke vesting
in 't Fransche dep. Meurthe-et-Moselle, a. d.
Moezel en a. 't Marne-Rijnkanaal, met een
in d. 15e eeuw voltooide Gothische kathedraal
met twee torens, een fraai raadhuis en 12 000
inw., die zich vooral bezighouden met wijnbouw. — 't Vroegere bisdom Tool vormde
met Metz en Verdun d. Lotharingsche bisdommen, welke door 't verraad v. Maurits
v. Saksen in d. 16e eeuw door d. Franschen
bezet on bij d. Westphaalschen vrede (1618)
a. dozen werden afgestaan. In d. DuitschFranschen oorlog moest Toul zich na ten
hevig bornbardement, dat 8 uur aanhield, 23
Sept. 1870 a. d. Pruisen overgeven. — Zie
Daulnoy „Histoire de la ville et cite de
Toul" (1887).
Toulon, ook Toulon sur Mer, een stad in
't Fransche dep. Var, een der grootste en
veiligste oorlogshavens a. d. Middellandsche
Zee, tuss. vruchtbare bergen aan een door 12
Porten verdedigde baai gelegen, waar d. grootste schepen ankeren kunnen. Men heeft er
nauwe straten on onregelmatige pleinen; een
dettigen, grootschen indruk maakt alleen d.
groote, met boomen beplante „Place d'Armes".
Bijzonder rijk is Toulon a. fonteinen, wier aantal ongeveer 200 bedraagt. Belangrijke gebouwen zijn: d. vroegere bisschoppelijke kathedraal Sainte Marie Majeure, in 1096 gebouwd,
doch later vernieuwd, 't raadhuis, d. nieuwe
schouwburg, 't paleis v. Justitie en 't hospitaal
„La CharitO". d. Grootste merkwaardigheid
v. Toulon zijn echter haar beide havens: d.
oude, onder Hendrik IV, on d. nieuwe, onder
Lodewijk XIV gebouwd, beide v. reusachtige
molo's on kaden voorzien. Toulon bezit 't
eerste en grootste arsenaal v. Frankrijk; met
zijn magazijnen, 't artilleriepark on d. wapenzaal beslaat dit eon oppervlakte v. 200 HA.
Bovendien heeft men nog 't arsenaal v. Castigneau, 37 HA. in oppervlakte, en 't buiten
d. stad gelegen arsenaal des Mourillion. d.
Industrie bestaat uit d. vervaardiging v. zeildoek, wollen-, katoenen en zijden waren, zeep-,
olie- en brandewijnbereiding. d. Handel is er
mode zeer belangrtjk. — Toulon wordt voor
't eerst als Telo Martius in d. gesehiedenis
vermeld en wel als eon Romeinsche kolonie.
In d. 10e on 12e eeuw had 't veal to lijden
v. d. invallen der Saracenen, maar 't kwam
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door haar gunstige Jigging weldra weer tot
bloei. In 1324 word 't door d. connetable v.
Bourbon, in 1536 door Karel V ingenomen.
Maar 't Oostenrijksche leger onder Eugenius
v. Savoye belegerde in 1707 d. sterke vesting
to vergeefs. In d. Fransche revolutie gaf d.
stad zich in 1793 a. d. Vereenigde EngelschSpaansche vloot over, maar d. I9on December
v. 'tzelfde jaar word zij door d.Republikeinen
hernomen, onder leiding v. d. artillerie-oflicier
Bonaparte, die bier d. grond legde voor zijn
lateren krijgsroem. Zie Lambert, „Histoire
de Toulon" (1886).
Toulouse, d. hoofdstad v. 't Fransche
depart. Haute-Garonne, in een vruchtbare,
doch eentonige vlakte, ter hoogte v. 133 M.
a. d. rechteroever der Garonne gelegen. Zij
is d. zetel v. een aartsbisschop en heeft een
universiteit, een botanischen tuin en 137 000
inw. (1801). d. Straten zijn nauw on krom;
fraai zijn d. kaden langs d. rivier en ook 't
Kapittels-, s. George- on Lafayetteplein. Van
d. vele kerl<en is vooral merkwaardig die v.
Saturninus; d. fraaie kathedraal s. Etienne is
nog onvoltooid. d. Kerk v. s. Augustinus doet
tegenwoordig dienst als museum. 't Fraaie
raadhuis (kapitool) be vat 43 busten v. d. beroemdste mannen uit Languedoc. Voorts vermelden we nog 't aartsbisschoppelijk paleis,
d. Capucijner-kerk met een merk waardige
crypta (onderaardsche kapel), d. Dominicanerkerk met d. sarcophaag v. Thomas v. Aquino,
't nieuwe paleis v. justitie en d. grooten
schouwburg. d. Nijverhoid is er vertegenwoordigd door een geschutgietertj, fabrieken
v. wollen, katoenen, linnen on zijden stollen,
v. stalen en andere metalen voorwerpen;
voorts wordt er handel gedreven in graan,
bout, ijzer, wol, groenten, kaas, van on
specertjen. — Toulouse (Lat. Tolosa) word meer
dan honderd jaar v. Chr. a. d. Romeinen
onderworpen. In 't jaar 413 onzer tijdrekening
veroverden d. West-Gothen d. stad, om haar
tot residentie to maken v. hun nieuw rijk.In
508 vial zij in handen v. d. koning der Franken
Clovis on v. nu of werd zij tot 1271 bestuurd
door eigen heerschers, d. graven v. Toulouse.
In laatstgenoemd jaar kwam zij a. Frankrijk.
10 Apr. 1814 zegevierde Wellington bij Toulouse over d. Franschen onder Soult. — Zie
uitvoeriger „Toulouse. Histoire, archeologie
monumentale, facultes etc." (1887).
Touraine, vroeger een provincie v. Frankrijk, die haar naam a. d. oudtijds aldaar wonende
Turonen to danken had. Zij was v. 0. naar W.
ongeveer 22 uren gaans breed, terwijl haar
grootste lengte v. 't N. naar 't Z. weinig meer
bedroeg. Zij grensde ten N. a. Orleanais, ten 0.
a. Berry, ten Z. a. Poitou en ten W. a. Anjou.
d. Hoofdplaats daarvan was Tours. Nadat
Touraine geruimen tijd a. d. graven v. Chartres
en Blois had toebehoord, word 't in 1044 a. d.
graven v. Anjou afgestaan en kwam 't op die
wijze met andere gedeelten v. Frankrijk a. d.
koningen v. Engeland, totdat Jan zonder Land
in 12u2 v. zijn leen vervallen verklaard on
't graafschap Touraine met d. kroon v. Frankrijk vereenigd werd. Koning Jan v. Frankrijk
verhief Touraine in 1:_-,56 tot een hertogdom,
ten behoove v. zijn zoon Philips, die later
hertog v. Bourgondie word. Sedert word 't
meermalen a. jongere zoons v. 't Fransche
koningshuis gegeven. o. a. a. Jan, d. echtgenoot v. Jacoba v. Beieren, welke dien titel
voerde, zoolang zijn oudere brooder nog leefde.
Na d. doed v. Francois, hertog v. Alencon, d.
broader V. Hendrik III, wien d. Nederlanden in
1581 d. souvereiniteit hadden opgedragen en
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die hier te Iande meer bepaald onder d. naam
hertog v. Anjou bekend is, werd hertogdom
Touraine, in 1584, voor goed met d. kroon
vereenigd.
Tourcoing, een belangrUke fabriekstad
in 't Fransche depart. Nord, arrondissement
en 2 uur t. N.-0. v. Lille, met meer dan 60
vlas-, wol-, katoen- en zUdespinnerijen, eenige
tapijtfabrieken, belangrUke ververijen, zeepziederijen, machinefabrieken, suikerraffinaderUen, levendigen handel en 49 000 inw. (1891).
—17
en 18 Mei 1794 zegevierden hier d. Franschen over d. vereenigde Oostenrijkers en
Engelschen.
Tour D'Auvergne

(THEOPHILE MALO

LA) werd 23 Dec. 1743 te Carhaix,
een dorp in Bretagne, geb. In 1767 trad hij in
's konings dienst en tijdens 't beleg v. Mahon
werd hij bevorderd tot adjudant V. d. hertog
v. Crillon. Bij ontving v. d. koning v. Spanje,
Karel III, een zijner ridderorden, doch nam
een jaargeld v. ongeveer 1500 gulden, hem
daarbij aangeboden, niet aan. Bij 't uitbreken der omwenteling was hij in d. oostelijke
Pyrenean en voerde hij bevel over d. voorhoede, welke uit 8000 grenadiers bestond en
die zich zoodanig onderscheidde, dat ztj door
d. vijand d. helsche colonne genoemd werd.
Na d. vrede met Spanje wilde hij over zee n.
Bretagne terugkeeren, doch hij werd (5 Juni
1795) door een Engelschen kaper gevangen
genomen en moest langer dan een jaar op d.
pontons doorbrengen. Na zijn uitwisseling
hield hij zich met letterkundige werkzaamheden bezig en gaf hij uit „Nouvelles recherches sur la langue, l'origine et les antiquites
des Bretons", welks eerste druk in 1792 te
Bayonne verscheen. Bij 't uitbreken v. d.
oorlog in 1799 nam DE LA TOUR dienst voor
d. zoon v. een zeer ouden vriend en maakte
hij d. veldtocht v. dat jaar onder Massena
mede. In 1800 streed hij a. d. Rijn en, daar
hij elken rang weigerde, benoemde d. eerste
consul hem tot eersten grenadier v. Frankrijk.
Hij weer echter die onderscheiding v. d.
hand en verzocht alleen niet als d. eerste,
maar als d. oudste grenadier mee to mogen
strijden. In 't gevecht bij Uberhausen op 27
Juli 1800 sneuvelde hij door een lanssteek.
Hij werd op 't slagveld begraven en zijn
hart werd in een urne, welke door d. soldaten bekostigd werd, nog lang bij d. cornpagnie meegevoerd. d. Volgende brief v. d.
minister v. oorlog Carnot kan dienen om
een duidelijke karakterschets v. dozen krtjgsheld to geven. Hij is gedagteekend 5 Floreal
v. 't jaar V (24 Apr. 1800) on luidt vertaald
aldus:
„Onder d. mannen, waarop 't lager room
draagt en die-mijn aandacht getrokken hebben,
burger, beslaat gij d. eerste plaats on ik heb
tot d. eersten consul gezegd: „LA TOUR D'AUVERGNE CORRET, die uit 't geslacht v. Turenne
is voortgesproten, is d. erfgenaam v. diens
mood en deugden. Hij is eon der oudste officieren v. 't lager, hij telt d. meeste roemrtjke
wapenfeiten, want alle dapperen hebben hem
d. dapperste genoemd..Niet minder zedig dan
onverschrokken, heeft hij alttjd slechts d. room
gezocht en nooit eenigen rang willen aannemen. In d. oosteltjke Pyrenean vereenigde d.
opperbevelhebber alle grenadier-compagnieen
en list hij ze gedurende 't overige v. d. veldtocht zonder aanvoerder. d. Oudste kapitein
moest 't bevel aanvaarden; dit was LA TOUR
D'AUVERGNE. HO gehoorzaamde en weldra werd
dit corps door d. vijand d. helsche colonne
genoemd. Een zijner vrienden bezat een eenigen
CORRET DE
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zoon, v. wiens handenarbeid hij leven moest;
daze wordt door 't lot geroepen om soldaat
to worden. Door uitgestane vermoeienissen en
bekomen wonden verzwakt, kan LA TOUR
D'AUVERGNE niet meer werken, maar hij kan
nog strijden. Hij snelt naar 't lager v. d. Rijn,
neemt d. plaats v. d. zoon zijns vriends in on
gedurende twee veldtochten neemt hij, steeds
in d. voorste gelederen on met d. ransel op
d. rug, a. alle gevechten deal en moedigt hij
d. jonge soldaten door taal en voorbeeld aan.
Arm, maar vol edele fierheid, heeft hij onlangs
't gesehenk v. een landgoed, hem door 't hoofd
v. zijn geslacht aangeboden, v. d. hand gewezen. Zijn zeden onderscheiden zich door
eenvoudigheid. gelijk zijn leven een voorbeeld
v. matigheid is; •zijn geheele fortuin bestaat
in d. geringe bezoldiging v. kapitein. Niet
minder geleerd dan dapper, spreekt hij d.
meeste talon en men is a. hem 't belangrijke
werk. over d. oorsprong der Bretons verschuldigd. Zooveel deugden en talenten zijn w el
't eigendom der geschiedenis, maar 't is d.
taak v. d. eersten consul ze nu reeds to
beloonen." d. Eerste consul, burger. heeft dit
verhaal met 'tzelfde gevoel, dat mij bezielde,
aangehoord. Hij heeft u onverwijld tot eersten
grenadier der republiek verheven en u bijgaande eeresabel toegekend.
Heil en broederschap!
Carnot."
In d. nabijheid v. 't dorp Uberhausen werd
een monument voor LA TOUR D'AUVERONE opgericht on in 1 841 een ander in zijn geboorteplaats. Zie over hem uitvoeriger Buhot de
Kersers, „Histoire de La Tour d'Auvergne"
(1841).
Tourmalijn of toermalijn is een rhomboedrisch, soms kleurloos, maar meestal gekleurd (grauw, geel, groen, blauw, rood, bruin.
zwart), al of niet doorschijnend mineraal, dat
iets harder is dan k warts en tot soortel.
gew. 2,94 a 3,24 heeft. Dikwijls komt bij deze
delfstof hemimorphisme voor. d. Tourmalijnen
bestaan uit verschill. silicaten on worden op
verscheidene plaatsen gevonden, o. a. in Sakson, in d. Harz, in Beieren, in Karinthie, op
Elba, in d. Zwitsersche kantons Tessino en
Wallis. in Massachusetts, in Maine, in Connecticut, in New-York, op Ceylon, op Groenland en op Madagascar. Groene, blauwe on
roode varieteiten, die zeer doorschijnend zijn,
worden als edelgesteenten gebruikt; ook
leveren d. doorzichtige varieteiten platen voor
polarisatie-toestellen.
Tournai, Zie Doornik.
Tournefort (JOSEPH PITTON DE), een beroemd Fransch plantkundige, 5 Juni 1656 to
Aix, in Provence, geb. In 't seminarie der
Jezuleten geplaatst (zijn vader had hem voor
d. geestelUken stand bestemd), wist hij elken
dag= eenige uren a. zijn godgeleerde studien
to onttrekken, om zich op d. natuur-, schei-,
genees- en vooral op d. plantkunde toe to
leggen, toodat hij in korten ttjd d. flora v.
Provence kende. Na d. dood v. zijn vader doorreisde hij Dauphine on Savotje ; hij studeerde
vervolgens to Montpellier in d. ontleed- on
geneeskunde en ondernam verschill. reizen,
waarop hij een schat v. planten verzamelde.
In 1683 n. Parijs geroepen door Fagon, die ten
behoove v. TouaNzFonT afstand deed v. zijn
betrekking als prof. in d. botanie a. 's konings
tuin, gaf hij a. dien plantentuin een belangrijke uitbreiding. Niet tevreden met d. verkregen uitkomsten, begat hij zich in1688nog-
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maals op reis; hij doorkruiste Spanje, Portugal, Engeland en d. Nederlanden en keerde. na
voor 't hem aangeboden professoraat in d.
plantkunde a. d. Leidsche hoogeschool bedankt
te hebben, n. Frankrijk terug, waar hij in 1691
tot lid der academie v. wetenschappen werd
benoemd. In 1694 gat hij zijn eerste werk in
't licht: „Elements de botanie, ou methode
pour connaitre les plantes" (3 dln). In 1698
als medicinae doctor bij d. faculteit te Parijs
ontvangen, werd hij in 1700 door Lodewijk
XIV naar d. Levant gezonden. Op die reis
bezocht hij Candia, d. Grieksche eilanden,
Constantinopel, d. zuidkust der Zwarte Zee,
Armenie en Georgie en keerde hij terug door
Klein-Azie over Toeat, A ngora, Byrsa, Smyrna
en Ephese. Uit alle plaatsen, waar hij zich
slechts korten tijd ophield, zond hij heschrijvingen n. Frankrijk v. overblijfselen der oudheid,
v. planten en voorwerpen uit andere natuurrijken. Bij zijn terugkomst kreeg hij d. leerstoel
in d. geneeskunde a. 't college v. Frankrijk en
hij genoot toen in rust d. welverdiende gunsten
v. zijn souverein, d. achting zijner landgenooten
en d. bewondering v. geheel Europa. Nog in
d. kracht v. zijn leven werd hij door een
ongelukkig toeval, d. stoot v. een voorbijrennend rijtuig, zoodanig a. d. borst gekwetst,
dat hij 28 Nov. 1708 door d. dood a. zijn vrienden en d, wetenschap werd ontrukt.
Van 't reeds genoemde work verscheen in
1700 een vermeerderde uitgave onder d. titel:
„Institutiones rei herbariae" (3 dln). Verder
verscheen v. zijn hand : „Histoire des plantes,
qui naissent aux environs de Paris" enz.
(1698) en „Relation d'un voyage au Levant"
(1717, 3 dln).
Tournesol, d. Crozophora tinctoria of Croton
finctorium, een Tangs d. kusten der Middell.
Zee in 't wild groeiende, tot d. natuurl. fam.
der wolfsmelkachtige planten (Euphorbiaceae)
behoorende plant, Levert een blauwe verfstof, tournesol genoemd. Men verwissele deze
niet met 't lakmoes, want, ofschoon d. tournesoul door d. scheikundigen gebezigd wordt
tot 't onderkennen v. zuren. waarbij d. blauwe
kleur evenais bij 't lakmoes in een roode
verandert, komt d. blauwe kleur v. d. tournesol
na d. toevoeging v. alkalien niet terug.
d. Tournesol komt in d. handel voor als
tournesollappen (bezetten) en in stukjes. d.
Eerste worden bereid bij Montpellier, door
lappen in 't melksap der bovengenoemde
planten to doopen on deze vervolgens bloot
to stellen a. dampen v. in ontbinding verkeerende urine, waaraan kalk is toegevoegd.
d. Tournesol in stukjes wordt in Auvergne
bereid uit een mengsel v. 't uitgeperste sap,
wijnmoer-asch en tot poeder gestooten moSsoorten, dat met urine tot d. consistentie v.
pap wordt gebracht. Na beurtelings met urine
overgoten en gedroogd te zijn, mengt men er
ten laatste kalk en krijt onder, waardoor d.
pap in een harde massa verandert, die nu in
stukjes v. verschill. grootte verdeeld wordt.
Tourniquet (Eon). aderpers of slagaderpers, is een verbandstuk, waardoor men d.
omloop v. 't blood in een geheel lid of slechts
in een enkelen vaatstam gedurende een bepaalden tijd kan opheffen of belemmeren.
't Werd vooral gebezigd bij amputation, maar
is tegenwoordig vervangen door d. elastieke
banden v. Esmarch. — Ook hest tourniquet
een draaikruis. dat slechts aan een persoon
tegelijk d. toegang tot een afgesloten ruirnte
verleent.
Tournooi, Zie Steekspel.

Tours

(BERENGARIUS VAN), Zie

Berengarius.
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Tours (GREGORIUS VAN), Zie Gregorius
Turonensis.
Tours (JAcoBus), een Nederl. organist en
componist, in 1759 to Rotterdam geb. en in
1811 aldaar overl. Hij was eerst to Maassluis,
vervolgens to Rotterdam gevestigd en schreef
o. a. een cantate Hoop en d, Zaligheid",
een Te Deum, eenige instrumentals muziek
en klaNierstukken. — Zijn zoon BARTHOLO11AEUS TOURS, in 1757 geb. en in 1864 overl.,
was mode eon bekwaam organist to Rotterdam, waar hij een der medeoprichters was
v. d. vereeniging „Eruditio AIusica" en inzonderheid ook als violist een goeden naam
bezat. — Diens zoon BERTHOLD TOURS, geb. in
1838, begat zich, na eerst to Rotterdam, vervolgens to Brussel en to Leipzig zijn opleiding
to hebben ontvangen, n. London, waar hij ale
eerste violist a. „Covent Garden" geplaatst
is. Hij componeerde eenige klavier- en vioolwerken, liederen en een vioolmethode.
Tours, een stad in Frankrijk, a. d. Loire,
hoofdplaats v. d. voormalige prov. Touraine
on v. 't tegenwoordige depart. Indre-et-Loire,
gelegen a. d. spoorweg v. Parijs n. Nantes en
n. Bordeaux. Ztj is d. zetel v. eon aartsbisschop
en andere autoriteiten en heeft beroerucle kerken, aanzienlijke musea en instellingen v.
onderwijs, schoone en rijke omstreken, beerlijke villa's, belangrijke industrie en handel
(vooral in wollen, katoenen en zijden stoffen,
in taptjten, fayence en porselein, alsmede in
ooft en wtjn) en 60 000 inw. (1892). In 1853
heeft men bier een groot Romeinsch amphitheater ontdekt.
Tours is 't Caesarodunurn (d. i. Caesarhoogte)
of ook Ciritas Turonurn (d. i, staat der Turonen), dat tijdens d. Romeinsche heerschappi,j
in Gallie vermeld wordt, had onder d. Frankische koningen als hoofdplaats v. Touraine
(zie Touraine) afzonderlijke graven on werd,
gedurende d. strijd met d. Ligue, door Hendrik III tot d. zetel v. 't parlement on v.
andere hooge gerechtshoven verheven. Meerrnalen was Tours d. plaats, waar d. standen
des rijks bijeenkwamen of concilien gehouden
werden. 't Eerste daarvan wordt vermeld in
461. Schitterend was vooral d. vergadering,
die er in 1153 onder 't voorzitterschap v. pans
Alexander III werd gehouden. Bij die gelegenheid waren niet minder dan 17 kardinalen,
124 bisschoppen, 414 abten en vele aanzienlijke personen tegenwoordig, onder wie ook
zoning Lodewijk VII v. Frankrijk. Tusschen
Tours en Poitiers ligt d. plaats, waar Karel
Martel in 732 d. Arabieren versloeg, en eon
kwartier v. d. stad bevinden zich d. overblijfselen v. 't kasteel Plessis-les-Tours, waar
Lodewijk XI zich vooral in 't laatst v. zijn
leven ophield en in 1483 overl. In 1870 was
Tours v. Sept. tot Dec. d. zetel eener delegatie v. d. Regeering v. Nationale Verdediging,
doch 19 Jan. v. 't volgend jaar werd d. stad
door d. luit.-generaal Von Hartmann bezet.
Tourte (FRANcois), een beroemd vervaardiger v. vioolstrijkstokken, werd in 1747 te
Parijs geb. en overl. aldaar in 1835. Zijn
fabrikaat werd per stuk met 300 franc en
meer betaald.
Tourteaux. Wat d. bezants zijn voor
metaal (in d. heraldiek) zijn d. tourteaux voor
kleur en vair (zie Vair). Oudttjds hadden
evenwel d. rondo plekken v. verschill, kleur
verschill. namen, als die v. keel gazes en die
v. sinopel pornmes. Doze oude namen zijn
met eenige wijziging nog in 't Engelsche
blazoen overgebleven.

Tourville

(ANNE HILARION DE COTENTIN,
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graaf VAN), een verdienstelUk Fransch zeeofficier, geb. in 1642 en overt. 28 Mei 1701. Zijn
eerste wapenfeiten bepaalden zich tot gevechten met d. Barbarijsche zeeroovers, die hem
in 1667 d. graad v. kapitein ter zee deden
verwerven. In 1669 vergezelde hij d. hertog
de Beaufort op zip tocht n. Candia en in
1671 woonde hij d. zeeslag bij tuss. d vereenigde Fransche en Engelsche vloten onder
d'Estrees tegen d. Hollandsche vloot. In 1675
diende hij eerst onder d. ridder de Balbette,
daarna onder Duquesne. Na d. zeeslag v.
22 Apr. v. 't daarop volgend jaar werd htj
tot sellout bij nacht bevorderd. Zijn eskader,
vereenigd met dat v. d. maarschalk de
Vivonne, ontmoette in 1677 op d. hoogte v.
Palermo d. Hollandsche vloot kort na 't
sneuvelen v. d. Ruyter en er had dien ten
gevolge een hevig gevecht plaats. Na d. vrede
te Nijmegen vergezelde hij Duquesne op diens
tocht tegen d. Barbarijsche staten. In 1682
werd hij door Lodewtjk XIV tot luitenantgeneraal v. d. zeetroepen benoemd. Nog datzelfde jaar deed hij een tocht tegen Tripoli
en leverde hij d. zeeroovers slag bij 't eiland
Chios. In 1683 en bij herhaling in 1684 beschoot
hij met Duquesne Algiers, vervolgens Genua
en daarna bestreed hij d. Barbarijsche vloten
bij Ceuta en op d. kust v. Sardini8. 1 Aug.
1688, nadat Frankrijk wederom d. oorlog a. d.
Nederl. republiek verklaard had, werd Algiers
ten derden male door TOURVILLE en d'Estrees
gebombardeerd. In 't daarop volgend jaar werd
htj tot vice-admiraal verheven. Vereenigd met
d. graaf de Chateau-Regnault, deed hij in 1690
een demonstrate tegen Ierland ten gunste v.
Jacobus II, die ten gevolge had, dat er op
20 Juli een ontmoeting plaats had met d.
Engelsch-Hollandsche vloot. Met 'tzelfde doel
liet Lodewijk XIV to Toulon en to Brest twee
sterke eskaders uitrusten, over welke 't bevel
a. TQT7RVILLE on d'Estrees was opgedragen,
tarwtjl d. eerstgenoemde tevens met 't opperbevel belast werd. Met 44 schepen ging hij
28 Mei 1692 naar zee en stuitte hij op d. hoogte
v. Kaap la Hogue op d. Hollandsch-Engelsche
vloot, die 88 schepen telde. d. Slag duurde
onder zeer ongunstige omstandigheden v.
's morgens tot laat in d. avond. Eindelijk
moesten d. Franschen voor d. overmaeht
Wijken, doch niettemin wordt d. zeestrijd bij la
Hogue voor een der roemrtjkste wapenfeiten
v. TOURVILLE gehouden. In 1693 ontving hij
d. maarschalksstaf. Kort daarna, 26 Mei v.
'tzelfde jaar, liep hij met 77 schepen in zee on
leverde hij d. Engelschen on Hollandschen vloten slag bij Kaap s. Vincent, waarbtj dozen,
die trouwens niet meer dan 27 schepen telden,
ter begeleiding v. een konvooi handelsschepen,
een zeer groot verlies leden. In 1694 word
hem opgedragen d. operation v. d. hertog de
Noailles in Cataloni8 to dekken. Van 1695 tot
1698 voerde hij 't bevel over d. zuidkust v.
Frankrijk. Bij 't uitbreken v. d. Spaanschen
successie-oorlog was TOURVILLE bestemd om
't opperbevel to voeron over d. Fransche zeemacht in d. Middellandsche Zee; d. dood evenwel belette hem a. die roeping to gehoorzamen.
Behalve als scheetsbevelhebber en als admiraal heeft hij d. Fransche marine aok in
andere opzichten belangrtjke diensten no-

wezen.
Toussaint (ANNA LOUISE GEERTRUIDA), eon
talentvolle Nederl. romanschrtjfster, geb. 16
Sept. 1812 to Alkmaar en overt. 13 April 1886
te 's-Gravenhage, waar zij sedert 1851 gehuwd
was met d. beroemden schilder Bosboom
(overt. in 1891; zie dat art.). Na eerst bij 't lager
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onderwijs werkzaam geweest to ztjn, wijdde
zij zich later geheel a. d. beoefening der vaderlandsche letteren en geschiedenis. Haar talrijke romans on novellen getuigen v. een grondige studie en v. een rtIke menschenkennis,
terwijl zij zich onderscheiden door een zeldzame karakterteekening, fijne detailbeschrijving en een krachtigen stijl. Toen in 1882 haar
70e verjaardag word gevierd, bracbt bijna
geheel Nederland hulde a. daze begaarde vrouw.
d. Voornaamste harer werken zijn : „d. Graaf
v. Devonshire, een romant. episode uit d.
jeugd v. Elisabeth Tudor" (1839), „d. Engelschen to Rome, romant. episode uit d. regeering
v. paus Sixtus V" (2 dln,1839), „'t Huis Lauernesse" (2 dln. 1840), „Een kroon voor Karel d.
Stouten" (1842), „Leycester in Nederland"(3 din.
1846), „'t Huis Honselaarsdijk" (2 din, 1849),
„d. Vrouwen uit 't Leycestersche tijdvak"
(3 dln, 1849—'50), „Media-Nocte; tafereel uit d.
Nijmeegschen vredehandel v. 1678" (2 dln, 1852),
„d. Alkmaarsche woes" (1854), „Gideon
Florensz., histor.-romant. episode uit 't laatste
tijdperk v. Leycesters bestuur in Nederland''
(4 dln, 1854—'55), „Een Leydsch student in 1593"
(1858), „Graaf Pepoli" d. roman v. een rijk
edelma.n" (3 dln, 1860), „d. Verrassing v. Hoey
in 1595" (2 dln, 1866), „d. Delitsehe wonderdokter" (3 dln, 1870—'71). ,.Majoor Frans" (1877)
on „Langs een omweg" (1879). Een nieuwe gezamenlijke uitgave v. al d. werken v. Mevr.
BOSBOOM-TOTJ5SAINT werd onlangs gegeven in
25 dln, gob, in prachtband a ( 2,50 per dl. -Zia Dr. Jan Ten Brink. „Mevr. A. L. G. Bosboom-Toussaint" (Amsterdam 1886).
Toussaint-Langenscheidtsche leerwijze, Zie Langenscheidt.
Toussaint L'Ouverture.
Daze edele

neger, dapper als negerhoofd, schrander als
staatsman en achtingswaardig als mensch,
werd in 1745 als slaaf v. graaf Noe op d.
plantage Breda op 't eiland Haiti (San
Domingo) geb. Zijn gunstige• aanleg vestigde d. bijzondere aandacht v. d. directeur
der plantage op hem; daze deed hem onderwijs geven en zooveel mogelijk zijn lot yen
beteren. Toen d. opstand op 't eiland in 1791
uitbarstte, zorgde hij er eerst voor, dat zijn
hoer met een aanzienlijke hoeveelheid suiker
a. boord v. een Amerikaansch schip in
veiligheid gebracht werd, on daarop nam
htj dienst bij d. Negers, in wier gelederen
hij wegens zijn kennis v. d. geneeskunde
tot arts werd bevorderd, maar spoedig tot d.
rang v. generaal opklom, zich buitengewoon
onderscheidende door dapperheid, geltjk hij
dan ook d. bijnaam l'Ouverture bekwam,
doordien hij zich en d. ztjnen altijd d. weg
tot d. overwinning wist to openen. In 1797,
na 't geheel verdrOven der Engelschen, werd
htj door 't Fransche directoire tot opperbevelhebber v. alle troepen op 't eiland benoemd.
Doch, toen d. orde eenigermate hersteld was,
begreep -TOUISSANT, dat 't eiland d. zoogen.
bescherming v. Frankrijk niet langer noodig
had, en wendde htj pogingen a. tot een geheele
onafhankelijkverklaring. Anders echter begreep 't Napoleon Bonaparte. die in 1802 een
krtjgsmacht n. Haiti zond. Door verraad v.
d. negergeneraals Dessalines en Christoph geraakte TOUISSANT in d. handen der Franschen.
die hem gevangen namen en n. Frankrijk
overbrachten, waar hij op 't slot Joux bij
Besancon in een ellendige gevangenis werd
opgesloten on 23 Apr. 1803 dood in een cal
gevonden werd. Sommigen meenen, dat een
beroerte, anderen, dat vergif, nog anderen, dat
d. ongezonde toestand zijner half onder water
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staande gevangenis zijn dood heeft veroorzaakt.
Touw en Touwslagerij. d. Touwslagerij
is misschien een der oudste bedrijven v. 't
menschdom, want 't laat zich gemakkelijk
aannemen, dat men reeds zeer vroeg op d. inval
kwam, vele afzonderlijk gesponnen draden
sterker te maken door ineendraaien of vlechten. d. Grondstof v. alle touwwerk is grover
of fijner gesponnen draad; juist 't fijnste en
gelijkmatigste, dat v. zorgvuldig gehekeld
vlas gesponnen is, leent zich 't best tot d.
sterkste touwen, die voor d. scheepstuigage
gebruikt worden. 't Zijn derhalve d. vereenigde
krachten v. een kleiner of grooter aantal
Braden, die d. sterkte v. een touw uitmaken ;
't komt echter vooral ook daarop aan, dat d.
vereeniging doelmatig zij. Indien men eenige
honderde of zelfs duizende draden, na eenvoudige bijeenlegging, ineen wilde draaien,
zou men een slecht touw verkrijgen, want
d. buitenste draden zouden, aangezien zij d.
grootste spiraalvormige omloopen moeten
beschrijven, ook 't kortst worden, terwij1 d.
binnenste hoe nader zij a. 't midden of d. zoo
te noemen as v. 't touw liggen, wel 'tzelfde
getal spiraalomgangen, maar in een kleiner
bestek, beschrijv en; met andere woorden: hun
geheele gedaante wijkt na d. ineendraaiing
des te minder v. d. rechte lijn af, hoe dichter
zij bij 't midden v. 't touw liggen.
Indien wij 't einde v. een zeer dik
bijv. een kabeltouw, uiteenrafelen, zien wij
doorgaans, dat 't uit drie dunnere touwen is
samengesteld. 't Onderzoek v. een dier touwen
doet weer zien, dat 't uit drie afzonderltjke
koorden is ineengedraaid ; en, ale wij een
dier koorden nogmaals ontrafelen, bevinden
wij, dat 't weer tat dunnere strengen is
samengedraaid, welke wij wederom uiteenpluizen, om d. afzonderlijke dunne gesponnen
draden te vinden.
't Touwslaan voor dagelijksch gebruik wordt
door handenarbeid verricht; doch bij 't vervaardigen v. scheepstouw worden dikwijls
werktuigen gebezigd, die d. arbeid niet alleen
bespoedigen, maar ook 't werk zelf verbeteren.
d. Eerste wijze ziet men vaak op wegen en
stadswallen verrichten. In d. grond heeft
daarbij 'tzelfde plaats als op 't gewone spinnewiel. doch met dit onderscheid, dat d. spinster
tegelijk spint en opwindt, terwijl deze bewerkingen biij d. touwslager na elk. plaats hebben. Bij 't touwslagerswiel doet d. drijfriem
eenige horizontaal in een halven cirkel geplaatste ijzeren haakjes omdraaien. leder
werkman heeft slechts een der draaiende
haakjes noodig, waardoor verscheidene tegelijk
aan 'tzelfde wiel kunnen arbeiden; doorgaans
zijn er twee bezig. leder heeft een hoeveelheid gehekelde hennep zoo om 't midden
geslagen, dat d. beide einden zich aan zijn
voorzijde bevinden. Hij begint met een weinig
hennep uit te trekken en daarin een oog te
draaien, dat hij aan een der haakjes vasthecht. Daarna gaat hij achterwaarts, hoe
langer hoe verder v. 't wiel, altijd nieuwe
draden uittrekkende, die zich in d. draaiingen
v. 't reeds gesponnene vlechten, terwijl d.
andere hand d. gesponnen draad vasthoudt
en zooveel noodig in orde brengt. Zoo gaat
hij steeds rugwaarts tot a. 't einde zijner baan,
waarna bij een draad gereed heeft. d. Gesponnen draad wordt v. atstand tot afstand over
stutpaaltjes met dwarshouten en haakjes
gelegd, om 't op d. grond slepen en uitschieten
te voorkomen. In d. groote touwslagerijen,
waar men scheepstouw vervaardigt, is meer
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te doen. Als men daar een baan heeft v. bijv.
400 M. lengte, loopen 12 werklieden tegelijk
aan een wiel met evenveel haakjes; d. een
neemt dan d. door d. anderen gesponnen draad
en haspelt dien. Deze haspels, op welke 't
garen gewonnen wordt, nemen doorgaans 100
tot 125 KG. draad op. d. Dikte v. 't garen
hangt zoowel v. d. dikte der vezels af als v.
d. snelheid, met w elke d. werkman achteruitgaat en met welke ft wiel gedraaid wordt.
Geoefende werklieden weten d. aanvoer en
hun stap zoo in te richten, dat zij uit een
gegeven getal KG. hennep een draad vervaardigen juist zoo lang als men dien begeert.
Een bekwaam baangast kan in 12 minuten een
draad v. 350 M. lengte vervaardigon.
d. Tweede bewerking, op 't spinnen volgende, is 't zoogenoemde uithalen of uitscheren v. 't garen. 't Wordt v. d. haspels
afgewonden en in draden v. bepaalde lengte,
v. 150 a 300 M. of meer, naast elk. opgespannen
en wel zooveel draden bijeen als voor t touw
vereischt worden. 't Uitscheren dient zoowel
voor 't afdeelen eener bepaalde hoeveelheid
even lange draden als om d. arbeid v. d.
spinner na te gaan. Men laat deze bewerking
ook wel, zonder haspelen, onmiddellijk op
't spinnen volgen, zoodanig, dat a. ieder einde
der lijnbaan een wiel staat en d. werklieden
onophoudelijk, zonder in 't terugk omen op to
haspelen, al spinnende been en weer gaan.
d. Gesponnen draden worden terstond a. weerskanten overlangs op d. grond gelegd ; zoodra
men 't vereischte getal heeft, vat men ze,
hangt men ze a. beide kanten a. een haak
v. 't wiel en laat men ze een weinig ineendraaien.
't Touw, bestemd voor scheepsgebruik, of
in 't algemeen datgene, 'twelk a. d. open
lucht en vocht wordt blootgesteld, wordt,
als voorbehoedmiddel tegen verrotting, geteerd, waartoe d. afzonderltjke draden of wel
d. geheele streng ineens door gesmolten teer
wordt gehaald en waarvoor slechts een eenvoudig toestel noodig is. Door 't teren wordt
't touw gemiddeld een vijfde zwaarder.
Zooveel draden nu als men wil ineendraaien,
hangt men met hun uiteinden a. een gemeenschappelijken haak, die omdraait in een richting, tegenovergesteld a. die, in welke 't eerste
ineendraaien heeft plaats gehad. Dit verkeerde
draaien veroorzaakt, dat al d. draden zich gemakkelijk bijeenvoegen en geen hunner zich
zoo licht weer ontwindt. Tot 't dunste (tweedraads) bindgaren neemt men er twee, ter wig
't getal tot honderden loopt; want men wete,
dat d. dikte v. 't touw meer of hangt v. 't getal
draden, die ertoe worden gebruikt, dan v. d.
dikte v. elken afzonderlijken draad. In ieder
geval heeft 't ineendraaien op dezelfde wijze
plaats ; d. draden hangen met hun uiteinden
a. weerskanten tuss. twee haken, waarvan d.
eene draait; of, indien beide draaien, geschiedt
dit natuurlijk in tegenovergestelde richtingen,
welk laatste 't werk bespoedigt. 't Ineendraaien doet, gelijk v. zelf spreekt, 't touw
korter worden; daarom staat d. eene haak (d.
stilstaande, indien er een zoodanige is) in een
toestel, die op wielen of op , een sled° kan
verschoven worden, gelijk dan ook die toestel
order 't draaien, naar gelang d. inkrimping
toeneemt, naar 't omdraaiende wiel toeschuift.
Op die wijze vervaardigt men d. strengen, die
nu verder door een andere bewerking worden
in elkander gedraaid. In d. regel bestaat een
touw uit drie zulke strengen; deze worden
dicht bij elkander zoo uitgesponnen, dat a. d.
eene zijde zich een haak bevindt, terwijI er a.
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d. andere zijde drie zijn. Nu wordt a. weerskanten gedraaid; d. eene haak, die grooter is,
wentelt zich om in een richting, tegenovergesteld a. die, in welke d. strengen oorspronkelijk gedraaid zijn, en veroorzaakt daardoor
d. vereeniging der afzonderlijke strengen,
welke laatste daarbij echter weer een weinig
worden losgedraaid. Ten einde op die wijze
geen loswikkelen v. d. streng to veroorzaken,
draaien d. kleine haken a. 't andere einde;
zij bewegen zich in een tegenovergestelde
richting en draaien dus telkens weer ineen
wat d. eene haak zou losdraaien, 'tgeen teweegbrengt, dat zij bij haar vereeniging in 't groote
touw even sterk ineengedraaid blijven als zij
vroeger waren. Hierbij dient men noodwendig
gebruik to maken v. een eenvoudige kegelvormige houten kios, tol genoemd, die op haar
omtrek zooveel overlangsche groeven heeft
als er strengen gebruikt worden. Doze tol, die
voor zware touwen zoo groot is, dat zij rust
op een voetstuk, ligt toss. d. strengen, om to
beletten, dat deze over een groote lengte los
om elkander gedraaid liggen. ZU kunnen zich
nu eerst vereenigen ter plaatse, waar d. punt
v. d. kegelvormigen tol ligt, on daar houdt een
werkman door drukking en andere hulpmiddelen alles in orde, terwijl 't steunstuk,
al naarmate d. bewerking vordert, vooruit
rolt of schuift. d. Tol is dus zooveel als een
regelaar, waardoor wordt teweeggebracht,
dat d. ineendraaiing over 't geheele touw
gelijkmatig geschiedt, terwijl zij anders in 't
midden flauwer dan a. d. uiteinden wezen zou.
't Vervaardigen v. touwen door middel v.
werktuigen of d. machinale touwslagerij is
inzonderheid in Engeland tot hoogen trap v.
ontwikkeling gebracht en vooral heeft kapitein Huddart zich een naam gemaakt door
dozen tak v. nijverheid tot groote volkomenheid to brengen. d. Omvang v. dit woordenboek gedoogt niet in een uitvoerige beschrijving to treden v. d. inrichting v. zoodanige werktuigen. 't Zoogenaamd patenttouw, dat erdoor vervaardigd wordt on meestal
voor scheepsgebruik bestemd is, bezit een
veel grootere sterkte en duurzaamheid, welke
voornameltjk daardoor worden verkregen, dat
bij d. werktuigelike behandeling zooveel mogelijk a. d. binnenste en d. buitenste draden
'tzelfde weerstandbiedend vermogen wordt
gegeven, een eigenschap, die bij 't touwslaan
op d. gewone wijze op verre na niet verkregen
kan worden. d. Genoemde Huddart voerde
ook een bewerking in, waarbij d. draden onmiddellijk warm uit d. teerketel op een daartoe ingericht werktuig tot strengen worden
gedraaid. Daardoor ontstaat een zoo bijeengedrongen massa v. hennep on teer, dat d.
vochtigheid er geen 't minste vat op heeft;
't op die wijze vervaardigde touw is 14 pet
starker bevonden dan 't gewone; 't is bij nitnemendheid geschikt voor staand wand op
schepen, omdat 't daarbtj meer op sterkte dan
op buigzaamheid aankomt.
Van oud touw vervaardigt men a. boord
't zoogenaamd schiemansgaren. Daartoe wordt
't uitgerafeld en, naarmate zulks noodig is,
geteerd en ineengedraaid. Dit schiemansgaren
wordt dikwijls gebruikt tot 't aaneenverbinden
en omwikkelen v. touwwerk. 't Is even dikwigs noodig een touw, dat gebroken is, of
twee touwen, die to kort zijn, aaneen to binden
als een to lang touw korter to maken. zoodanig dat 't even sterk blUft, zonder er jets
af to snUden. Ook moeten d. einden der touwen
beveiligd worden tegen 't uitrafelen. Tot bepaalde doeleinden moeten zij ook somwijlen
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v. afstand tot afstand worden bekleed of voorzien v. lissen en oogen. Men kan ook noodig
hebben twee touwen zoo a. elk. to verbinden,
dat zij niet weer losgemaakt kunnen worden,
terwijl in andere gevallen die verbindIng
slechts tijdelijk is en gemakkelijk moet kunnen
worden losgemaakt. Ditzelfde geldt ook v.
't aanslaan of vastmaken v. touw a. stengen,
haken en dergelijke. d. Veelsoortige verbindingen, knoopen on wat dies meer zij, v.
welke men zich bij d. takelage v. schepen
bedient, maken een voornaam hoofdstuk uit
in d. scheepstaal en 't onderricht a. boord.
Bij d. marine en in d. handel worden a.
verschill. soorten v. touw verschill. names
gegeven. Wij noemen v. deze zware kabels,

paardelijnen, stagen, want, taliereepen, stuurreepen, gins, trossen, linen, stikltjnen, huizing,
marlin, loodlonen, schiemansgaren, lording,
liken, vlaglonen en sleeptrossen. Zie ook D.

Grothe, „Mechanische Technologie".
Men vervaardigt ook touwwerk v. ijzerdraad; 't eerst word dit tot 't ophalen v. erts
gebezigd to Clausthal in 't Hartzgebergte door
d. opperbergraad Albert; later is 't meer algemeen verspreid. Dit touwwerk is niet alleen
duurzamer, maar ook goedkooper dan henneptouw, daar 't slechts op eon vierde v. d. prijs
v. dit laatste komt; bij deze vergelijking gaat
men niet uit v. eon gelUke dikte, maar v. een
geltjke sterkte of draagkracht.
Tovote (sEiNz), een Duitsch schrijver, geb.
12 Apr. 1864 in Hannover, woont sedert 1889
to Berlijn. Van zijn naturalistische romans
noemen we : „Im Liebesrausch" (1890), „Frithlingssturm" (1891) on „Mutter" (1892); v. zijn
novellen „Fallobst" (5e dr. 1892) en „Der Erbe".
Tower, een uit vele gebouwen bestaande
burcht a. d. oostkant v. d. City v. London.
Men verhaalt, dat reeds Willem d. Veroveraar op doze plaats, a. d. Theemsoever, in 1078
een toren ter bescherming v. London liet
bouwen; allengs word 't bestaande gebouw
uitgebreid en tot a. d. regeering v. koningin
Elizabeth diende 't tot koninklijke residentie;
daarna deed 't als staatsgevangenis dienst.
Aan d. Tower zijn zoovele bloedige herinneringen verbonden, dat met recht 't voorn.
gedeelte v. 't gebouw d. naam „Bloody Tower"
ontving. Hendrik VI, George, hertog v. Clarence, Eduard V en zijn broader Richard,
Jane Gray, Anna Boleyn, Essex, Russel en
vele andere hooge personen meer werden
er ter dood gebracht. Op d. heuvel t. N. v.
d. Tower, d. zoogenaamde Towerhill, stond
tot 't midden der 18e eeuw 't schavot voor
d. gevangenen v. d. Tower. d. Kerk v.
d. Tower draagt d. naam St Peter ad vincula.
In 1841 brandde een gedeelte v. d. binnensten
vierhoek met d. wapens en krUgstropeeen
uit vroegeren tijd af. In d. nog aanwezige
gebouwen bevinden zich thans een historisch
museum, 't staatsarchief, een muntenkabinet
en groote magaztjnen. Zie Bayley„History
,
and antiquities of the Tower of 'London"
(2e dr.1830), on Dixon, Her Majesty's Tower
(7e dr. 1884).
Towianski (ANDREAS), een Poolsch mysticus, geb. 1 Jan. 1799 to Antoszwiniec, in
Lithauwen. Een tijd lang was hij notaris en
na d. Poolsche revolutie v. 1830 ging hij n.
Petersburg; vervolgens verliet hij Rusland
en to Brussel gaf hij 't geschrift „Biesiada"
uit, waarin hij zijn mystieke leer ontvouwt.
In Parijs won hij ten gevolge v. d. geheimnisvolle genezing v. d. echtgenoote v. d.
Poolschen dichter Mickiewicz 't voile vertrouwen v. dozen Pool, die lccrt daarna zelfs
1.
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't zoogenaamde Messianisme v. Towianski
verkondigde en er 't boek „L'eglise officielle
et le Messianisme" (2 din, 1842—'43) over
schreef: het is d. leer v. d. hervorrning der
sociale toestanden bestendig d. geestdrift voor
waarheid en liefde aan te wakkeren en te
doen ontstaan. In 1841 trad TOWIANSKI zelf
openlijk op als Messias der menschheid, in
't bijzonder v. Polen; hij werd ochter uit
Frankrijk en naderhand ook uit Polen verbannen en overl. 13 Mei 1878 te Zurich. Zijn
secte ontbond zich weidra. Over hem schreef
Semenko (180).
Townsend (GEORGE ALFRED), veelal GATH
geheeten, een N.- Amerikaansch journalist, geb.
30 Jan. 1841 te Georgetown, in Delaware,
sedert 1862 medewerker v. d. „New-York
Herald", sedert 1864 v. d. New-Yorksche
„World". Veel naam maakte hij zich door zijn
reisberichten uit Europa, die hij v. 1862—'66
in 't Licht gat Hij beschreef voorts 't leven
v. Lincoln (1867) en Garibaldi (1867), schreef
vertellingen („Tales of the Chesapeake", 1880),
drama's en lyrische gedichten en trad als
voorlezer op.
Toxicologie, Zie Vergiff,
Toynbee (ARNOLD), d. tweede zoon v. een
beroeind Engelsch oordokter, Joseph Toynhee,
geb. 23 Aug. 1852 te Londen. Reeds vroeg
trokken dichtkunst, moderne letterkunde en
wijsbegeerte hem aan en gedurende d. vier
jaar, die hij te Oxford doorbracht, bestudeerde
hij vooral d. staathuishoudkunde. Een kring
v. vrienden wist d. godsdienstige jongeling
hier om zich heen te verzamelen en zijn
studiejaren bevestigden hem al meer en meer
in zijn overtuiging, dat belangstelling in religiezaken bij d. meeste jongelieden helaas verloren gingen in d. tijd, dien zij a. d. universiteit
doorbrengen. Begaatd met een groote mate v.
welsprekendheid, trad TOYNBEE na zijn promotie in 't openbaar op, bij voorkeur voor
menschen uit d. werkenden stand, en, vast
ervan overtuigd, dat d. armen alleen voldoende
kunnen geholpen worden door hen, die zelf te
midden der armen wonen en dus hun nooden
kennen, vestigde hij zich in 1875 in een der
buurten v. Whitechapel („Commercial Road")
en stelde hij zich in verbinding met 't godsdienstig werk, daar door d. Rev. S. A. Barnett aangevangen. Zijn gezondheid leed al
spoedig onder zijn onvermoeide werkzaamheden in die ongezonde, naargeestige omgeving en d. menschlievende man overl. reeds
in 1883, na kort te voren twee redevoeringen
to hebben gehouden, gericht tegen Henry
George's „Poverty and Progress". Een reeks
lozingen, door hem to Oxford in d. jaren
1881—'82 gehouden over d. Engelsche staathuishoudkunde, werden in 1884 uitgegeven
onder d. titel The Industrial Revolution",
met een gedenkschrift v. Jowett. TOYNBEE
was een edele man, v. veel ontwikkeling en
uitgebreide kennis ; daarbij bezat hij een groote
mate v. menschenliefde en een levendige sympathie voor d. arbeidende klasse. d. Geestdrift, door zijn voorbeeld opgewekt, deed 't
denkbeeld v. een Toynbee•iall ontstaan en
deze stichting kwam tot stand onder directie
v. d. bovengenoemden Rev. S. A. Barnett, in
Commercial Street, Whitechapel. Zij heeft
overeenkomst zoowel met een college als
met een club en stelt zich ten doel d. herinnering a. TOYNBEE, zijn idees en zijn pogingen
ten behoeve v. d. arbeidersstand der groote
steden levendig to houden on deze pogingen
tot verheffing v. 't yolk (waarvoor thans reeds
een groot aantal Toynbee-vereenigingen be-
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staan) in verband to brengen met d. studie
der staathuishoudkunde. Zie over Toynbeeiverk
een opstel v. Prof. W. van der Vlugt in 't
eerste deel v. d. jaargang 1892 v. 't tijdschrift
„De Gids".
Traagheid. Men noemt traagheid d. eigenschap der lichamen in d. toestand v. rust of
beweging to blijven, waarin zij zich bevinden,
zoo lang geen kracht verandering in dien toestand brengt. In 't dagelijksch leven zien wij
tallooze verschijnselen, die men door deze
eigenschap verklaren kan. Zoo biijft bijv. 't
voerwiel v. een werktuig nog eenigen tijd
doorioopen, als d. kracht, die 't werktuig in
beweging stelt, opgehouden heeft te werken;
't zou eeuwig doorioopen, indien d. wrijving
d. beweging niet voortdurend vortraagde.
Traanbeenderen, Zie tTeraarnte.
Traa,nwer_ktuigen (Organa lacryrnalia).
Deze worden verdeeld in traanafscheidende
on traanafvoerende organen. d. Toestel ter
afscheiding bestaat uit d. bovenste en onderste
traanklier; tot wegvoering der tranen dienen
d. traanbuisjes, d. traanzak en 't vliezige traankanaal.
In elke oogholte vindt men twee traanklieren (glandulae lacrymales). d. Bovenste is
d. grootste en ligt in d. traankliergroeve v.
't voorhoofdsbeen, a. d. buitenzijde v. 't gewelf
der oogholte. Zij heeft een eivormige gedaante
met een gewelfde buiten- en een holle binnenvlakte on rust op d. bovenste en buitenste
rechte oogspier. Zij draagt ook wel d. naam
Glandula innoininata Galeni. d. Onderste traanklier, d. zoogenaamde Glanclulae congregatae
grenst v. boven a. d. voorgaande on
reikt tot achter d. buitensten ooglidsband naar
beneden. d. Traanklieren behooren tot d.
druiventrosvormige klieren en ontlasten hun
product, d. tranen, door 6-10 uitloozingsbuizen, die 't bind vlies v. 't bovenste ooglid,
een weinig vOOr d. plaats, waar 't zich op d.
oogbol omslaat, doorboren.
d. Traanbuisjes (canaliculi lacrymales), waarvan men er a. ieder oog twee vindt, nemen
als traanpunten (puncta lacrymalia) een aanyang en wel een a. 't bovenste en een a. 't
onderste ooglid. 't Zijn vliezige kanaaltjes,
die als een voortzetting v. 't bindvlies zijn to
beschouwen. Zij gaan eerst recht door 't ooglid,
't bovenste naar boven, 't onderste benedenwaarts, en vervolgens als cirkelbogen, waarvan 't middenpunt in d. traanheuvel ligt, naar
binnen, om zich, 'tzij afzonderlijk, 'tzij met
een korten gemeenschappelijken stam, in d.
traanzak to openen. Aan iedere inmondingsopening vormt 't slijmvlies een klapvliesachtige plooi.
d. Traanzak (saccus lacrymalis s. dacrocystis)
is 't begin v. een vliezige buis. welke v. boven
blind eindigt en naar beneden in 't traankanaal overgaat. Hij ligt in d. traangroeve v.
't traankanaal, achter d. binnensten ooglidsband. d. Traanbuisjes openen zich onder
't blinde einde.
't Vliezige traankanaal wordt door een
kleine insnoering v. d. traanzak gescheiden.
Pit kanaal ' lang, ligt in 't beenige
kanaal van denzelfden naam en opent zich in
d. ondersten neusgang.
d. Traanzak en 't traankanaal bestaan nit
een slijmvlies, met trilharig epithelium bekleed; hierop volgt een binnenste overlangsche
vezellaag en een buitenste, waarin d. vezels
kringsgewijs verloopen. Bovendien bezit d.
traanzak een eigen spiertje, Musculus Ho•neri
genaamd.
d. Tranen, welke door d. bewegingen der
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-oogleden voor d. voorvlakte v. d. oogbol
worden uitgestort, worden bij dezelfde beweging weggeveegd. Bij 't sluiten der oogleden wordt namelijk een kleine, driezUdige,
prismatische ruimte gevorwd, waarvan d.
eene zijde tegen d. oogbol en elk der andere
tegen d. oogleden rust. Doze ruimte draagt
d. naam tranonbeek (rivus lacryntalis) ; 't is
langs deze ruimte, dat d. tranen gevoerd
worden naar 't tranenmeer (lacus
waaronder men d. ruimte verstaat, welke
tuss. d. rand v. d. binnenooghoek en d. halvemaanvormige plooi bevat is en die d. traanheuvel (caruncula lacrymalis) inhoudt. Worden
d. tranen nu in gewone hoeveelheid afgescheiden, dan worden zij door d. traanpunten
-opgenomen, terwij1 zij bij 't sluiten der oogleden in 't afgescheiden vocht dompelen. BU
't toeknippen wordt tevens door d. genoemden
111usculus Horneri d. traanzak (die bij geopende
oogleden geen ruimte bezit) geopend en op
deze wijze worden d. tranen in d. traanzak
opgenomen. Is d. traanafscheiding vermeerderd, dan verzamelen zich d. tranen eerst in
't tranenmeer en vloeien zij weldra over
d. wang.
Zijn d. traanpunten of d. traanbuisjes verstopt of is d. traanzak ontstoken, dan worden
d. tranen niet meer opgeslorpt, doch vloeien
zij over d. wang; zij prikkelen dan d. oogbol
en kunnen op deze wijze tot zeer lastige verschijnselen aanleiding geven.
d. Traanklieren scheiden een heldere, waterachtige vloeistof af, v. een eenigszins ziltigen
-smaak, welke behalve water chloornatrium,
calciumphosphaat en soda bevat.
Tracheeen, Zie Luchtbuizen.
Tracheo tomie (Luchtpijpsnede). Onder d.
algemeenen naam keelsnede (bronchotomie) verstaat men d. verschill. wijzen, waarop men d.
luchtwegen a. d. hall opent. 't Doel, dat men
zich bij deze kunstbewerking voorstelt, bestaat
daarin, dat men a. d. lucht toegang tot d.
longen verschaft of vreemde lichamen, die v.
buiten in 't strottenhoofd geraakt zijn, of voortbrengselen v. ziekelijken groei, die zich daarin
uitbreiden, uit d. weg ruimt.
In d. vroegste tijden opende men d. luchtpijp
(tracheotomie) en wel door middel v. een dwarse
insnijding tuss. 't 4e en 't 6e kraakbeen. Door
d. meeste chirurgen als een gevaarlUke operatie
beschouwd, geraakte zij in vergeteiheid en
kwam zij eerst in d.1 a eeuw weer in gebruik,
waarbij men d. weefsels, die d. luchtpijp bedekten, langsgewijs kloofde; later bezigde men
troiscart en stak men dozen door alle zachte
deelen been in d. luchtpijp. 't Gebruik v. d.
troiscart had waarschUnlijk zijn oorsprong to
danken a. d. vrees, die men voor verbloeding
koesterde, alsmede a. d. spoed, dien d. kunstbewerking bij gevaar voor verstikkmg vereischt. Bauchot bezigde een rechten, zeer
korten, platten, Richter en Beinl een gebogen
troiscart, doch men heeft al deze instrumenten
verlaten, daar zij of to nauw waren en dus
spoedig verstopt raakten of ondoelmatig ingericht waren, zoodat zij tegen d. achterwanden v. d. luchtpijp aanstioten. Alle wonden,
die men in d. luchtpijp maakte, verliepen in
dwarsche richting. Junker schUnt d. eerste
geweest to zijn, die een overlangsche wond
vormde. Tot op dien tijd opende men alleen
d. luchtpijp. Vicq d'A zyr gaf 't eerst d. raad
d. band tuss. 't schild- on 't ringvormig kraakbeen (lig. crico-thyreoideum), Dessault 't schildvormig kraakbeen midden door to snijden.
Sedert dien tUd been men er zeer over getwist.
of d. tracheotomie dan wel d. opening v.
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't strottenhoofd (laryngotomie) d. voorkeur verdiende. Men eindigde met verschill. plaatsen
tuss. 't tong- en 't borstbeen voor to stellen,
namelUk d. band tuss. 't tongbeen en 't schildvormig kraakbeen (membrana thyreohyoidea),
't schildvormig kraakbeen in 't midden, ter
zijde v. dit laatste, er tevens een driehoekig
stuk uitnemende, d. band tuss. 't schild- en 't
ringvormig kraakbeen, met een overlangsche
insnUding v. 't ringvormig kraakbeen en d.
eerste kraakbeenige ringen v. d. luchtpijp
(Laryngo-tracheotomie), d. luchtpijp boven d.
schildklier (T. suprathyreoidea), d. luchtpijp
met doorklieving der schildklier en d. luchtpijp in d. fovea suprasternalis (T. infrathyreoidea).
Omtrent d. plaats, welke d. voorkeur verdient, d. gevallen, waarin d. tracheotomie is
aangewezen, en d. wijze, waarop zij moat worden ten uitvoer gebracht, raadplege men d.
handboeken, waarin d. heelkundige kunst•
bewerkingen beschreven worden.
Trachiet is een gesteente, dat't volgende
voorkomen heeft. In een gewoonlijk grUsachtig gekleurde massa liggen kristallen v.
zoogenaamd glazig veldspaath, kwarts, mica,
augiet on fijn ingesprenkeld magneetijzer. d.
Benaming is afkomstig v. 't Grieksche woord
trachus (ruw) en a. 't gesteente gegeven wegens
d. ruwheid op 't gevoel. 't Komt vooral in
oorden voor, waarvan d. vorming op vroegere
vulkanische verschijnselen wijst, zooals in
't Zevengebergte a. d. Rijn, in d. Eifel, in
Auvergne, in Hongarije, op d. Grieksche eilanden, op Java en in d. Cordillera's v. Amerika.
Aan d. Chimboraeo en d. Pichincha bedraagt
d. dikte v. trachiet-massa's v. 4000 tot 6000 M.
't Gesteente is gewoonlijk grijsachtig wit v.
kleur, doch somwijlen is 't ook donker gekleurd, roodachtig, bruinachtig, zwartachtig
en zelfs groenachtig. Van alle gesteenten vertoont 't trachiet d. menigvuldigste verscheidenheden, zoodat 't rnoeielijk, zoo niet onmogelkjk
is er juiste kenmerken v. op to geven. Gewoonlijk treft men d. volgende verscheidenheden
aan:
10. Korrelig trachiet, waarvan d. grondmassa
uit een verbinding v. afzonderlijke korrels v.
een veldspaathachtige geaardheid en somwijlen uit korrels v. glazig veldspaath bestaat.
't Is zeer broos en scherp op 't gevoel en
heeft v. alle trachietsoorten d. meesten glans.
2°. Porfierachtig trachiet, ook trap-porfier
genoemd. In een fijnkorrelige of dichte grondmassa v. trachiet liggen afzonderlijke kristallen v. veldspaath.
3°. Blazig trachiet; dit bevat vele kleine,
rondachtige of hoekige, dikwerf in d. lengte
getrokken blaasruimten, wier wanden deels
als verglaasd, deels door kleine kristallen v.
verschill. mineralen bekleed zUn.
I". Slakachtig trachiet. d. Grondinassa hiervan bevindt zich in eon half verglaasden,
slakachtigen toestand, heeft een schelpachtige
breuk en vele blaasruimten.
60. Dicht trachiet, een dichte massa v. een
splinterige breuk; 't geeft, bevochtigd zUnde,
een eenigszins kleiachtigen reuk.
6°. Aardachtig trachiet, een aardachtige,
weeke, dikwerf verwrUfbare massa v. trachiet,
die bij 't bevochtigen een sterken reuk v.
klei geeft.
't Gesteente is in 't algemeen zeer vatbaar
voor verwering. 't Wordt dan murw en aardachtig. d. Veldspaathkristallen vallen eruit
en allengs gaat 't over in vruchtbare aarde,
die voor d. plantdngroei zeer -gunstig is. In
sommige oorden wordt 't gesteente aangewend
tot 't bevloeren v. straatwegen en 't bouwen
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v. huizen, doch voor groote bouwwerken is
't juist niet 't geschiktste materiaal, wegens
d. lichte verwering. d. Dom te Keulen, die
uit "t porlierachtig trachiet v. d. Drachenfels
in 't Zevengebergte gebouwd is, levert daarvan een bewijs.
Tractaat, Zie Verdrag.
Trattoria, een soort v. kromme lijnen,
die d. eigenschap bezitten, dat d. tangenten in
haar punten, v. 't raakpunt tot a. 't ontmoetingspunt met eon rechte of kromme lijn,
die geheel gegeven moet zijn en richt/Un genoemd wordt, een standvastige lengte hebben.
Claude Perrault stelde 't vraagstuk a. Leibnitz
ter oplossing voor. Huygens heeft zich met
die lijnen bezig gehouden, doch meer bepaaldelijk zijn aandacht gewijd a. d. trattoria, die
d. rechte lijn tot richtlijn heeft.
Traditie, Zie Overlecering.
Trafalgar (in d. Oudheid promontorium
Junonis), een uit krijt en zandsteen bestaand
voorgebergte a. d. Spaansche kust, niet ver
v. Cadix, gelegen op 36° 9' 10 N.-Br. en 6° 12'
W.-L. v. Greenw. 't Heeft zijn vermaardheid te
danken a. d. op 22 Oct. 18u5 op die hoogte
geleverden zeeslag tuss. d. Engelsche vloot
onder Nelson (die daar sneuvelde en door
Collingwood in 't bevel werd opgevolgd) en
d. Fransche en Spaansche vloten onder Villeneuve, die daar een geduchte nederlaag
leden, terwijl d. admiraal in d. handen v. d.
Engelschen viel. d. Bijzonderheden v. dien
slag kan men vinden in d. levensLeschrijvingen v. Engelands grooten admiraal (zie Nelson).
Tragacant (Astragalus). Dit plantengeslacht behoort tot d. natuurl. fam. der
peulvruchten• (Leguminosae) en kenmerkt
zich door een vijftandigen kelk en een vlindervormige bloemkroon met een stompen kiel,
terwijl d. peul door d. naar binnen geslagen
rugnaad meer of minder volkomen in twee
overlangsche hokjes is verdeeld. Van d. talAlice en gedeeltelijk door fraaie bloemen uitmuntende soorten v. dit geslacht groeien d.
meeste in Midden-Azie en Zuid-Europa. In
Duitschland treft men er slechts weinige
v. aan.
Van sommige soorten tragacant verkrijgt
men d. tragacantgom, een witte geelachtigbruine, harde, taaie, reuk- en smakelooze
gom, die in water zeer sterk opzwelt en dan
een dikke, taaie vloeistof vormt. Zij wordt
vooral geleverd door d. Astragalus verus, A.
gummifer, A. creticus en A. strobiliferus. Deze
gom wordt in d. geneeskunde in dezellde
gevallen als d. Arabische gom als verzachtend
inwikkelend middel gebezigd. Zij maakt een
bestanddeel uit v. d. officineele pulvis gummosus, die uit gelijke deelen Arabische en
tragacant-gom en witte suiker bestaat.
d. Zaden v. A. Balticus worden onder d.
naam Zweedsche koffie als surrogaat v. koffie
gebruikt.
Tragoedie, Zie Tooneel, Drama en Dramatische kunst.
Trajanus (MARCUS uLptus), een beroemd
Romeinsch keizer, d. zoon v. een uitstekend
veldheer v. dien naam, die in d. Joodschen
oorlog onder Vespasianus 't bevel voerde en
door dozen keizer tot hoogen rang en aanzienlkjke waardigheden verheven werd. d.
Jonge TRAJANUS, to Italica bij Sevilla (in
Spanje) geb., vergezelde zijn vader in een veldtocht tegen d. Parthen a. d. Euphraat, diende
ook a. d. Rijn en werd zoowel om zijn moed
als om zijn minzaam gedrag algemeen geacht
on bemind, zoodat hij, toen d. voortreffelijke
keizer Nerva d. troon bel:lom, door dozen
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in 't jaar 97 n. Chr. tot zijn mederegent verkozen, als zoon aangenomen on tot Caesar
verheven werd. TRAJANUS, nu 42 (volgens
anderen 45) jaar oud, dwong aanstonds d.
Pretoriaansche lijlwacht tot 't uitleveren v. d.
moordenaars v. Domitianus on liet d. hoofden
der oproerigen straffen. Na d. kort daarop
gevolgden dood v. Nerva (in 98) beklom TRAJANUS met algemeene goedkeuring d. keizerlijken troon en onderscheidde hij zich door
goedertierenheid en minzaamheid jegens allen.
Ten einde Rome v. een voldoenden voorraad
v. koren to voorzien, stelde hij d. invoer
volkomen vrij en daardoor en door 't aanleggen v. magazijnen bewerkte hij, dat deze
stad Egypte, bij een aldaar ontstane duui te,
v. koren kon voorzien. Omtrent aanbrengers
en verklikkers was hij onverbiddelijk gestreng
en hij verbande allen, die onder d. zachtmoedige regeering v. Nerva niet behoorlijk gestralt
waren, naar 'tzelfde onvruchtbare eiland,
waarheen d. slachtoffers hunner boosheid
onder Domitianus verwezen waren. Hij was
uiterst matig en spaarzaarn, kon daardoor
zijn onderdanen v. vele belastingen onthefien,
zonder d. inkomsten v. d. staat to verminderen, gaf a. mannen v. kunde en verdienste
d. voorrang en vertrouwde hun d. belangrijkste staatsbedieningen toe. Toen hij a.
Saburanus, als pretoriaansch prefect, 't am htszwaard overhandigde, zei hij : „Dit zwaard
geef ik u te rnijner verdediging, zoo ik goad,
maar om 't tegen mij to gebruiken, zoo ik
slecht regeer". Hij bezocht zijn vrienden a.
hun huizen als een ambteloos burger. Geheel
vreemd a. d. weelde en overdaad v. vorige
keizers, was zijn leefwijze en waren vooral
zijn maaltijden hoogst eenvoudig. Ofschoon
hij geen geleerde opleiding ontvangen had,
kende hij toch d. waarde der wetenschappen;
hij schatte haar beoefenaars hoog en legde
boekerijen aan, zoodat die takken v. letterkunde, welke onder Domitianus in verval
waren geraakt, onder zijn bescherming tot
nieuwen bloei geraakten. Zooveel deugden
v. dozen voortrerleluken regent, die aileen
't geluk v. zijn yolk bedoelde, gaven d.senaat
aanleiding cell hem d. bijnaam Optimus (d.
baste) toe te kennen; zelfs was d. Heide en
achting der Romeinen zoo groot, dat d. senatoren na TRAJANUS' dood, bij d. troonsbeklimming v. een nieuwen keizer, dozen toewenschten, dat zijn regeering gelukkiger mocht zijn
dan die v. Augustus en nog beter dan die v.
TRAJANUS.

Onder zijn regeering leefden Juvenalis en
Martius; Tacitus d. geschiedschrijver en d.
jongere Plinius, die hem in zijn „Panegyricus"
prees en met hem als stadhouder v. Bithynie
eon briefwisseling hield, die ons in 't 10e deel
zijner brieven bewaard is, waren zijn vrienden.
d. Groote boilwmeester Apollodorus v. Damascus stichtte voor hem 't uitgebreidste en
prachtigste v. alle keizerlijke fora, naar hem
„Forum Trajani" genoemd, waarop zijn ruiterstandbeeld, d. Basilica Ulpia, d. Bibliotheca
Ulpia en d. Trojanuszuil, welke in 114 opgericht is en nog bestaat. Zij is 40 M. hoog,
inwendig v. een trap voorzien, uitwendig met
reliefs versierd, welke d. Dacischen oorlog
voorstellen.
Ook als krijgsheld onderscheidde zich TRAJANUS gedurende zijn regeering. Hij overwon
d. Daciers on maakte hun land tot een
Romeinsche pro vincie, veroverde A rmenie,
onderwierp geheel Mesopotamie a. zijn gebied,
sloeg in 115 een brug over d. Tigris, bracht
geheel Assyria tot onderwerping, zeilde met
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een vloot d. rivier of tot daar, waar zij zich
in d. Perzische golf ontlast, en was d. eerste
en laatste Romeinsche veldheer, die haar
bevoer. d. Roem v. Alexander zweefde destijds
onophoudelijk voor zijn geest, doch 't valt
niet te ontkennen, dat hij zich langzamerhand
door veroveringszucht liet medesleepen en d.
dierbaarste goederen v. zijn yolk alleen a. zijn
persoonlijken roem opofrerde. Nadat hij verscheidene volken onder zijn heerschappij
gebracht, d. Parthen v. ,'t rijk afhankelijk
gemaakt en hun een koning gegeven had,
belegerde hij Atra, d. hoofdstad v. een
Arabischen volksstam; doch hij moest 't beleg
opbreken en in 117 n. Syrie terugtrekken.
Toen hij zich met zijn leger n. Mesopotamia
wilde begeven, word hij door een ziekte
overvallen, die hem in Selinus (Trajanopel),
in Cilicie, kort daarna (in 't 64e jaar zijns
levens en 't 20e zijner regeering) uit 't leven
wegnam. Zijn lijk werd n. Route overgebracht
en onder d. zooeven vermelde zuil begraven.
Ztjn opvolger was Hadrianus; daze begreep,
dat hij 't grootste deel v. TRAJANUS' Oostersche
veroveringen weer a. hun natuurlijke bezitters
moest overlaten.
Trajanus (Wal v.). Zoo noemt men een
door d. Romeinen op bevel v. keizer Trajanus
opgerichte verdedigingslinie in Moesie (d.
tegenwoordige Dobroedsja), bestaande uit
twee of drie aarden wallen v. 3 a 6 M. hoogte.
Daze wal strekt zich v. Tsjernawoda a. d.
Donau oostwaarts acht mijlen ver v. Kustendje
a. d. Zwarte Zee uit en was in d. oorlog
v. 1851 uit een krijgskundig oogpunt niet v.
belang ontbloot.
Trafectoria. d. Benaming trajectoria is
door Joh. Bernoulli gegeven a. linen, die,
terwijl zij een willekourig aantal gel tjksoortige
lijnen snijden, te gelijker ttjd a. een gegeven
voorwaarde voldoen. Tot toelichting v. 't gezegde zullen wtj aannemen, dat y = F (x, a)
d. vergelijking v. 't eerstgenoemd stelsel is.
Door a. a achtereenvolgens verschill. waarden
toe to kennen, zal men een aantal geltjksoortige kromme lUnen verkrijgen. Voorts willen
wij aannemen dat y = f (x) d. vergelijking
der trajectoria is en dat daze zal moeten voldoen a. d. eigenschap, dat d. tangens v. d.
hock, waaronder zij d. Wen y = F (x, a)
snijdt, op een bepaalde wijs afhangt v. d.
coOrdinaten v. 't snijpunt. d. Vergel-Uking
y = f (x) zal dan uit d. opgegeven voorwaarden
moeten worden afgeleid. d. Wtjze, waarop
dit geschiedt, kan hier niet behandeld worden.
Trakehnen, een dorp in d. Pruis. prov.
Oost-Pruisen, regeeringsdistrict Gumbinnen,
merkwaardig door d. beroemd° koninklUke
paardenstoeterij, die een oppervl. v. 4151 HA.
bestaat on 1200 paarden telt.
Tramontana wordt door d. Italianen d.
noordenwind genoemd, omdat die v. over d.
Alpen (trans montes) tot hen komt. Ook wordt
d. pool- en noordster (Stella tramontana) door
ben met denzelfden naam bestempeld, doordien zij voor hen a. gene zijde v. d. bergen
schijnt; d. zeelieden richten naar haar hun
koersen. Vandaar 't spreekwoord „zijn tramontanen verliezen", dat gebezigd wordt, wanneer
iemand zijn richting of tegenwoordigheid v.
geest verliest.
Tranche noemt men in d. wapenkunde
een wapenschild, dat door een rechte lUn.uit
d. rechter bovenhoek naar d. linker benedenhoek loopende, in twee deelen gedeeld is,
bijv. dat v. Utrecht : tranche d' argent et de
guenles.

Trani, een stad in d. Ital. prow. Bari dells
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Pugli, district Barletta, a. d. A driatische Zee.
Zij is d. zetel v. een bisschop, heett een slot,
een prachtige Gothische kathedraal (met een
der hoogste torens v. Italie) on 12 andere
kerken ; zij heeft 25 000 in w., die handel drijven
in graan, olie en zuidvruchten, terwijl d.
omstreken een voortrefleltjken wijn leveren.
d. Haven is verzand.
Tranquebar of Tarangambadi, een havenstad in Britsch Voor-India, op d. kust v. Coromandel, presidentschap Madras, met 6003 inw.
Zij is door muren omringd en heeft een vervallen Deensch fort, een R.-Kath. en een Protestantsch zendelingengesticht on ook een
boekdrukkerij. In 1620 werd d. stad door d.
Denen aangelegd als middelpunt v. d. Deensche
bezittingen in India; door koning Frederik IV
v. Denemarken werd er toen een Luthersche
zending gevestigd. In 1845 ging Tranquebar
door verkoop uit Deensche handen in die
der Engelsch Oost-Indische compagnie over.
Trans-Baikalie, een prov. in Aziatisch
Rusland (Oost-Siberia), tuss. 't Baikalmeer in
't W. en d. Argoen in 't 0., ter grootte v.
11 172 vk. mijlen, met 531 000 inw., bestaande
uit Russen, Siberiers, Boeraeten, Tongoezen
e. a. stammen. 't Jablonoigebergte verheft
er zich, terwijl d. Selenga, Ingoda, Schilka
e. a. rivieren 't land besproeien. Men heeft
er een grooten rtjkdom a. goud, zilver, lood,
ijzer, koper, tin, zink, asphalt, steenkolen,
graphiet en zout. Veeteelt, visscherij, bijenteelt en d. jacht op peisdieren zijn er belangrtjk; ook d. landbouw ontwikkelt zich meer
on meer. d. Zetel der regeering is Tschita, d.
hoofdplaats voor d. bergbouw is Nertschinsk.
Transcendent noemt men al wat op
een aanmerkelijke wijs buiten en boven iets
verheven is, zooals God naar d. mono the -istische opvatting buiten on boven d. wereld
op een oneindige wijs als haar oorzaak bestaat.
Evenzoo noemt men in d. wijsbegeerte die
bespiegelingen transcendent, welke boven
't bevattings- en denkvermogen v. d. mensch
gaan en waarvan hij niets zekers kan kennen
of vaststellen. Doze riehting heeft dikwUls
in d. wijsbegeerte plaats en heeft soms ten
gevolge, dat men door d. verbeeldingskracht
ertoe verleid wordt d. rede en 't verstand to
verlaten om in plaats v. to redeneeren volgens
d. wetten der logica to phantaseeren en 't
gevoel on d. verbeelding d. vrijen teugel to
vieren. Ook op 't gebied v. godsdienst komt
dit gebrek dikwills voor, omdat men zich
hier meestal niet tevreden stelt met een
redelUk geloof, maar 't bovenzinneltjke in zich
zelf wil kennen en aanschouwen. Transcendent en transcendentaal zijn woorden v.
dezelfde afkomst on beteekenis, doch worden
in d. wijsbegeerte verschillend opgevat on
gebezigd. Transcendentaal wil (voornamelijk
in d. Kantiaansche philosophic) 't oorspronkelUke in 't kenvermogen beduiden, d. i. datgene wat in d. menschelijke kennis on handelingen a priori bepaald is en ten grondslag
strekt a. d. ervaring on d. waarheden, a posteriori verkregen, zooals o. a. d. begrippen v.
ruimte on ttjd on dat der oorzakeltjkheid met
d. categorieen des verstands transcendentaal
zijn. Omdat d. wUsbegeerte in 't algemeen zich
voornamelijk met 't oorspronkelijke v. d. menschelUken geest bezig houdt, is zij een
transcendentale wetenschap. Een transcendentaal onderzoek moat dus niet met een
transcendent verward worden, ofschoon 't
licht in een transcendent° bespiegeling kan
vervallen, door zich niet streng a. d.logische
redeneering to houden, maar zich door 't go-
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voel en d. verbeelding te laten wegsleepen.
Vergelijk Immanent en Theisme.
Transeat (v. 't Lat. transire, voorbijgaan),
't worde voorbijgegaan, vergeten of niet verder
vermeld. Transeat cum ceteris, 't worde met
d. rest niet verder genoemd; ook hij ga over
met d. overigen. — Transeamus ad alia wil
zeggen Laat ons tot wat anders overgaan.
Transfusie. Onder transfusie verstaat
men d. onmiddellijke overbrenging v. aderlijk
of slagaderlijk bloed uit d. vaten v. 't eene
individu in d. geopende ader v. 't ander. Met
een therapeutisch doel werd deze kunstbewerking in 1667 't eerst door Denis verricht.
Daar men volgens d. proeven v. Dieffenbach
d. onmiddellijke transfusie v. 't eene individu
op 't ander nauwelijks mag ondernemen,
omdat men aderlijk bloed wegens d. traagheid, waarmee 't vloeit, niet uit een ader v.
't eene individu in d. ader v. 't ander door d.
buis kan Leiden en niemand zich licht een
groote slagader zal laten openen, terwijl een
kleine d. benoodigde hoeveelheid bloed te
langzaam oplevert, verkrijgt men d. transfusie
door middel v. een spuit als zoogenaamd
middellijke transfusie (Transfusio infusoria). d.
Hoeveelheid bloed, die men inspuit, is verschillend. Men heeft deze kunstbewerking en
wel zeer dikwijls met d. gunstigsten uitslag
verricht na aanzienlijk bloedverlies, vooral na
baarmoederbloedingen.
Transito-handel, Zie Handel.
Trans-Kaspisch gebied, een Russische
provincie in Midden-A zie, gelegen a. gene
zijde v. d. Kaspische Zee en een oppervlakte
v. circa 10 000 vk. niijlen beslaande, bewoond
door 300 000 zielen (Kirghizen, Toerkmenen en
Russen). — d. Trans- Kaspische spoorweg, ook
Centraal- Aziatische lijn geheeten, loopt v. d.
oostkust der Kaspische Zee (Oesoen-Ada) naar
Samarkand. Hij doorsnijdt d. vlakte v. Toeran,
die deels uit woestijnen, deels uit vruchtbaar
wei- en bouwland bestaat, heeft een lengte
v. 1450 wersten of kilometers en is hoofdzakelijk. voor militaire doeleinden aangelegd.
Wachthuizen met militaire detachernenten
bewaken d. lijn. Over d. Amoe-darja is ten
behoeve v. dezen spoorweg een brug gelegd
v. 2 KM. lengte. Ter wille v.'t reizend publiek
heeft men in 1894 een trein v. Parijs n. Samarkand georganiseerd (salon-trein, met slaapwagens en restauratiezaal), die d. volgende
stations aandoet: Straatsburg,Weenen, BoedaPest, Boekarest, Odessa, Simferopol, Wladikaukas, Tiflis, Bakoe, Merw en Samarkand.
Trans-Kaukasie, Zie Kaukasij'.
Trans-Leithanie
is dat gedeelte v.
Oostenrijk-Hongartje, 'twelk a. gene zijde v.
d. Leitha gelegen is. Hongarije, Zevenburgen
en Croatia-Slavonia zijn er d. hoofdlanden van.
Zie Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie.
Trans-Padaansche republiek was d.
naam v. d. zelfstandigen staat, die in 1796
door Napoleon Bonaparte, na den slag bij
Lodi. a. gene zijde v. d. Po of Padus uit
Oostenrijksch Lombardlje werd gevormd. Hij
werd echter reeds in 't volgend jaar met d.
Cis-Padaansche republiek tot d. Cis-Alpijnsche
republiek vereenigd, die later (v. 1804—'14) d.
naam koninkrijk Italie kreeg.
Transponeeren heat in d. muziek een
stuk uit d. grondtoon, waarin 't gezet is, in een
anderen grondtoon overbrengen. Staat 't bijv.
in G majeur, dan loopt 't over den (F) kruis;
doch, schrijft of speelt men 't een toon hooger,
dan staat 't in A majeur over 3 kruisen
(F, C, G) en heet 't v. G. in A getransponeerd.
Transport. Hierdoor verstaat men voor-
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eerst 't vervoer v. alle krijgsbenoodigdheden,
als munitie, wapens, kleedingstukken, levensmiddelen, geld, zieken, gekwetsten en gevangenen. Naarmate dit vervoer plaats heeft,
onderscheidt men transporten te land en te
water. Ten tweede verstaat men onder 't
woord transport d. gezamenlijke voertuigen
met bespanning, bediening en lading, die tot
't vervoer v. een zekere hoeveelheid buskruit,
levensmiddelen enz. benoodigd zijn. Indien
een transport tot bescherming troepen bij
zich heeft, draagt 't d. naam konvooi.
Transporteur, een mathematisch instrument, bestemd tot 't meten v. hoeken. 't Bestaat uit een halven cirkel, v. koper of hout,
met een liniaal, die d. uiteinden v. d. boog
vereenigt en waarop 't middelpunt is aangewezen. d. Omtrek is verdeeld in graden, halve
graden en vierde-deelen v. graden, soms ook
v. 5' tot 5', terwijl a. fine transporteurs ook
wel een nonius gevonden wordt.
Transsept, Zie Boawkunst.
Transsubstantiatie of wezensverandering. Met dit woord wordt in d. R.-Kath.
kerk aangeduid wat volgens hare leer in d. mis
bij d. consecratie plaats heeft, dat nl.'t brood
en d. wijn, met behoud v. hun gedaanten,
v. wezen veranderen in 't eigenlijke en waarachtige lichaam en bloed v. Jezus Christus.
Transvaal (d.) of Zuifl-Afrikaansche republiek is een der zoogen. Boerenrepublieken v.
Zuid-Afrika, gelegen tuss. d. Vaal-rivier of
Key-Gariep in 't zuiden en d. Limpopo- of
Krokodilrivier in 't noorden. Zij beslaat een
oppervl. v. nagenoeg 5400 vk. mijlen of 9 maal
die v. Nederland en heeft een bevolking v.
800 000 a 900 000 zielen, v. welke vrijwel 't
tiende gedeelte uit Blanken bestaat, v. Hollandsche, Fransche, Duitsche of Engelsche
afkomst (d. rest zijn inboorlingen: Katfers,
Zoeloe's, Hottentotten en Beet.4joeanen). d.
Bodem is bergachtig, vooral in 't midden, 't
N. en 't 0.; d. Mauchberg in 't Drakengebergte
reikt tot 2400 M. 't Hoogland scheidt 't zuidelijk en 't noordelijk rivierstelsel of 't gebied
v. d. Vaal v. dat der Limpopo, die beide ontspringen op 't plateau v. N.-Schotland en tal
v. zijrivieren en ,,spruiten" opnemen. 't Klimaat is bijna overal heerlijk, vooral in d.
hooglanden. In d. lagere, moerassige streken
worden d. slagregens met zware onweersbuien
in d. natten mousson (v. Oct.—Apr.) soms
ware plagen. In 't N.-W., tot 't gebied der
Kalahariwoestijn behoorende, valt dikwijls
jaren achtereen geen regen. d. Gemiddelde
jaartemp. is 20° C., d. i. iets meer dan in d.
Kaapkolonie. d. Meerendeels vruchtbare bodem
draagt in 't Z. bijna uitsluitend bosch- en
grasvelden, in 't N. en O. veelal zware wouden, terwijl in 't W. d. „Karroo" ligt, een
hoege, bijna regenlooze hoogvlakte. Vandaar
boofdzakeltjk veeteelt, paardenfokkerij, graanen tabaksbouw in d. zuidelijke districten, in
d. noordelijke meer jacht en daarbij handel
in ivoor. Geiten, bokken, schapen en (sedert
d. 18de eeuw ook) paarden weiden er in groot
getal, al is d. tsetsevlieg, wier steek doodelijk
is, een ware plaag. In minder rnilde streken
houden zich springbokken, olifanten, tijgers
en leeuwen op. Goed timmerhout, vooral
ijzer- en geelhout, is er in overvloed, terwijl tarwe, rijst en kafferkoren milde oogsten
schenken. d. Rogge is er onbekend, maar
katoen en suikerriet gedijen made welig. In
d. schoot der aarde zijn niet minder groote
schatten verborgen; reeds zijn groote hoeveelheden goud, ijzer. koper, loud en steenkolen a. 't licht gebracht, zells diamanten
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werden er gevonden. Maar d. rijke mijnen
wachten nog op een nijvere, doortastende
hand, die ze zal weten te ontginnen. d. Voorn.
artikelen v. uitvoer zjjn tot nog toe: wol,
huiden, struisveeren en ivoor. Een rijkere
productie verwacht men tengevolge v. d. in
1887 aangelegden spoorweg v. Pretoria, d.
hoofdstad der Transvaal, naar d. Delagoa-baai
(Lorenzo-Marquez), want vroeger ging alle
verkeer over en door Natal, dat zware in- en
uitvoerrecliten hief.
d. Regeering v. d. nog jeugdigen staat is
zuiver republikeinsch : een president (sedert
1883 Paul Kruger), telkens voor b jaren door
d. geheele bevolking gekozen, met een staatssecretaris, die voor 4 jaar door d. Volksraad
benoemd wordt, voert d. wetten uit, die door
d. Volksraad (uit 42 voor vier jaar gekozen
laden bestaande) gemaakt worden. d. Nederl.
Hervormde Kerk is d. staatskerk, maar d.
„Dopperkerk", d. i. d. Gereformeerde, geldt
voor d. strong orthodoxen boer als 't alleen
zaligmakend geloof. 't Onderwijs, hoewel in
d. laatsten tijd door d. regeering zeer ter
harte genomen, is nog altijd vrij primitief.
Een eigenaardige plaats wordt er ingenomen
door d. boerenschoolrneester, die bij een der
ver v. elk. at - wonende boeren in d. kost gaat
en daar a. eenige kinderen uit d. omtrek onderwijs geeft. 't Nederlandsch is in d. Transvaal
d. landstaal, maar 't Engelsch wordt btj vele
familien made gebruikt. Voor 't bestuur wordt
d. Transvaal verdeeld in 15 districten, die d.
namen dragon der voorn. steden, dorpen of
vlekken. d. Voorn. hiervan zijn: Pretoria (zie
dat art.), Potchefstroom (a. d. Mooi-rivier),
Heidelberg, Wakker- of Wesselstroom, Utrecht
(beide op d. grans Natal) en Lijdenburg,
d. laatstgenoemde stad voorzeker een beteekenisvollen naam dragende uit d. veal bewogen geschiedenis der Boeren, waarvan wij
thans nog 't een en ander gaan vermelden.
d. Eerste aanleiding tot d. vestiging der
Boerenrepublieken in Zuid-Afrika (Transvaal
on Oranje-Vrijstaat) ward gegeven door 't misnoegen, dat d. Hollandsche boeren in d.Kaap-.
kolonie bezielde, nadat daze in 't laatst der 18e
eeuw door d. Engelschen veroverd en in 1814
voor goad a. hen was afgestaan. Tal v. grieven
maakten d. Hollandsche boeren afkeerig v.
't nieuwe. hun opgedragen bestuur, wat in
1833 nog vermeerderd ward door d. afschaffing
der slavernU in Britsch-Zuid-Afrika, waarbtj d.
boeren niet behoorltjk naar hun zin werden
schadeloos gesteld. d. Onwil steeg zoodanig,
dat velen tot 't besluit kwamen hun woonsteden te verlaten en elders een beter to huis to
zoeken. ZU verlieten bun geboortegrond en
begaven zich noordoostwaarts n. Natal, dat
toen nog niet tot 't gebied der Kaapkolonie
ward gerekend on nog vrtj land was. Dit was
in 1835 en wordt d. „eerste trek' of „Exodus I"
der Hollandsche Boeren genoemd („ins an"
en „trek" in d. Hollandsch Zuid-Afrikaanschen
tongval = verhuizen). Toen d. Engelschen
hen ook hier 't leven lastig maakten en hen
kwelden door zelfs d. aanvallen der naburige
Kaffers op d. uitgeweken Boeren to ondersteunen en a. to wakkeren, namen _dozen
andermaal d. wijk — „Exodus II" — en zij trokken nu nog verder landwaarts in, velen zelfs
tot gene zUde v. d. Vaal (1842). her gelukte
't d. „Trekboeren" een nieuwen staat to
stichten, die na lang onderhandelen in 1852
door d. Engelsche regeering als vrtje republiek
erkend ward. Vele Boeren, die ten zuiden v.
d. Vaal gebleven waren, legden daar d. grond
tot een anderen nieuwen vrtjstaat, walks
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onafhankelijkheid d. Britten twee jaar later
insgeltjks erkenden en die d. naam „OranoVrtjstaat" kreeg (zie dat art.). Inmiddels rezen
er gaandeweg voor d. jeugdige Transvaalsche
republiek verschill. moeilijkheden, die haar
zelfstandig bestaan bedreigden, en, toen in
1876 een oorlog ontstond tuss. d. inboorlingen
en d. Boeren, waarbtj d. laatstgenoemden
meer dan eons d. nederlaag laden, nanien d.
Engelschen die gelegenheid to baat (onder
voorwendsel dat hun kolonift en d. welvaart
v. Zuid-Afrika in 't algemeen door die herhaalde onlusten bedreigd werden) om zich met
d. zaken der Transvalers to bemoeien. Shop
stone, d. secretaris der Britsehe Kaapkolonie
voor d. aangelegenhoden der inboorlingen,
begaf zich, door troepen vergezeld, naar d.
hoofdstad Pretoria en verklaarde aldaar, dat
d. Transvaal bU d. Britsche bezittingen was
ingeltjfd (Apr. 1877). d. Boeren verkozen echter
niet „onder Engelschen rook to leven", verzetten zich hardnekkig en versloegen onder
aanvoeting v. Joubert een op hen afgezonden
Engelsch lager btj „Laings Nek" en „d. Spitskop" (Majoeba), ten gevolge waarvan 't
ministerie Gladstone (zie dat art.) d. inlijving
ongedaan verklaarde. Twee of drie maanden —
Dec. 1880 tot Febr. 1881 — had die ongelijke
strUd geduurd, waarin d. Boeren door hun
grooten mood on taaie volharding d. bewondering on sympathie v. geheel Europa hadden
opgewekt. Inmiddels schreef, terwijl d. gew eerschoten knalden, d. nog weinig geoefende pen
der Transvalers onderstaand volkslied neer,
dat wij hier laten volgen, ook om eenig
denkbeeld to geven v. d. eigenaardige taal
der Boeren:
„Di vierkleur van ons dierbaar land,
Die waai weer o'er (over) Transvaal;
En wee di Godvergeten hand,
Wat dit weer neer wil haal!
Waai hoog nou in ons holder
Transvaalse vrijheidsv lag!
Ons vtjande is weggevlug,
Nou blink 'n blijer dag.
Veul storme het jij deurgestaan,
Mar ons was jou getrou;
En nou die storm is o'ergegaan,
Wijk ons nooit weer van jou.
Bestormd deur Kaffer, Leeuw on Brit,
Waai jij steeds o'er hul (hun) kop,
En tot hul spijt anskou hul (zUlieden) dit,
Ons hijs jou hoger op!
Met lage lis haal Albion
Ons vlag verraadlik neer
En doet toen net al wat hul kon
Dat ons hul vlag moos eer:
„Ons sou dan alles daarbil win,
„'n Telegraaf on Spoor,
„Als ons di Rooivlag wou erken" —
Mar dit wou ons ni hoor.
Vier jaar lank het ons mooi gepraat
Om weer ons land te krtj:
„Ons vraag jou, Brit, geen goad of kwaad,
„Gaat weg en laat ons vrij !"
Mar toen di Brit ons nog vererg
Toen vat ons di geweer;
One was al lank genoeg geterg;
Nou kan ons toch ni meer.
En met Gods hulp het ons di juk
Van England afgegooi;
Ons is weer vrij, geluk, geluk!
Nou waai ons vlag weer mooi!
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Het het (heeft) ons heldenbloed gekos,
Mar England nog veul meer;
So het di Heer ons weer verlos.
Ons goof Hem al di eer!
Waai hoog nou in ons heldre lug,
Transvaalse vrijheidsvlag!
Ons vijande is weggevlug,
Ons blink 'n bltjer dag.
Waai hoog nou o'er ons dierbaar land,
Waai, Vierkleur van Transvaal!
En wee di Godvergeten hand,
1,Vat jou ooit neer wil haal!
Uitvoeriger vindt men over d. Transvaal
gehandeld in d. volgende werken: Dr Roorda
Smit, „'t Goed recht der Transvaalsche boeren" (1881), Dr Aylward, The Transvaal of
To-day" (1881), Nixon, The complete Story
of the Transvaal" (1885), Alford, „Geological
Features of the Transvaal" (1891), en Distant,
„A naturalist in the Transvaal" (1892).
Transversaal (Een) is een sntjltjn.
Trapani, een Ital. prow. in 't \V. v. 't ail.
Sicilia, ter grootte v. 58 vk. mijien, met 318 000
inw. 't Land is zeer bergachtig en bereikt in
d. 1109 M. hoogen Monte Sparagio zijn hoogste
verheffing. d. Bodem is vruchtbaar en Levert
a. mineralen vooral albast, zout on gips. Van
d. Industrie is vooral 't ivoorsnijden v. belang;
vender houden d. inw. zich bezig met koraalen tonijnenvangst. — d. Hoofdstad, Trapani
(in d. Uudheid Drepanum), met ;32000 inw.,
ligt a. d. westrand v. 't eiland on is door een
spoorweg met Palermo verbonden. Zij is goed
gebouwd en versterkt, heeft een ruinie en
veilige haven, is d. zetel v. een bisschop en
heeft vele Middeleeuwsche gebouwen, een
lyceum, een gymnasium, een seminarium, een
zeevaartkundige school on eenige scheepstimmerwerven.
Trapezium heat in d. meetkunde een
vierhoek, v. welken twee der zijden evenwijdig, doch ongelijk zijn. Als een der opstaande zijden d. evenwijdige zijden onder
rechte hoeken snijdt, noemt men 't trapezium
rechthoekig. Zijn d. twee opstaande zijden a.
elkander gelijk, dan heat d. tiguur een geltjkbeenig trapezium. In 't laatstgenoemde geval
zijn d. hoeken a. d. basis even groot. d. Inhoud
v. 't trapezium is gelijk a. 't product v. d. halve
som der evenwijdige zijden on d. afstand
v. deze.
Trapezoeder, Zie Hexagonaalkristalstelsel.
Trapezunt, Zie Trebisoncle.
Trapgans (Otis). d. Trapganzen behooren
tot d. orde der steltloopers (grullatores) onder
d. vogels en onderscheiden zich door d. volgende kenmerken : d. snavel is kort, a. d. basis
breed, naar d. punt flauw omgebogen ; d. pooten
zijn bijzonder tot loopen en niet tot waden
geschikt, krachtig, met drie korte teenen en
een net v. kleine schubben op d. scheenen;
d. nagels zijn stomp en breed; d. vleugels zijn
niet groot on rond v. vorm ; d. staart is tamelijk lang, breed on a. d. zijden afgerond, gowoonlijk uit 20 pennen bestaande.
d. Trapganzen, die onder d. steltloopers d.
hoenders schtjnen to vertegenwoordigen, zijn
tamelijk groote of zeer groote vogels uit
Europa, Azle en Afrika, die gezellig Leven op
korenvelden en wijd uitgestrekte vlakten, goed
vliegen, doch niet zonder loop rijzen, on zeer
hard loopen kunnen. Hun voedsel bestaat in
zaden, kruiden, insecten, slakken en dergelijke.
Zij nestelen op d. grond; 't wijfje legt twee
olijfkleurige eieren, die met bruine vlekken
geteekend zijn.
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d. Groote Europeesche trapgans (Otis tarda L.),
die in Noord-Brabant en Zeeland wilde kalkoen
genoemd wordt, is grooter dan eon kalkoen.
't Mannetje is in een kring om 8. hals, op d.
rug, d. staart en d. dekveeren der vleugels
geelachtig nootbruin met zwarte goltjes, op
d. kop en d. vleugels, behalve d zwarte slagpennen, grijs, overigens wit. Zijn pooten zijn
leikleurig, zijn oogen geel, en kenmerkend
zijn zijn snorren v. lange, tijne, losse veeren.
't Wtjfie is veel kleiner, mist d. snorren en is
geheel grijs a. d. hals. Vroeger kwam doze
vogelsoort veel voor in ons land, maar tegenwoordig is zij zeer zeldzaam.
Een zeer fraaie vogel is 't volwassen
mannetje v. d. kleine trapgans (Otis Tetrax L.),
die echter niet grooter is dan een haan. Hij
heeft op lijf en vleugels d. kleuren v. d. vorigen,
d. schedel met d. hals z wart en om dozen
twee sneeuwwitte banden, die met d. zwarte
veeren als een bonte kraag kunnen opgezet
worden. Andere trapganzen zijn in 't mannelkjk
geslacht versierd met kuiven of a. beide zijden
v. d. hals nederhangende waaiers v. zachte
en uiterst lange veeren.
Trapgranaten, puntprojectielen, welke
in d. grond worden geplaatst en ontploffen,
zoodra er op getrapt wordt; zij maken daardoor zoowel voor vijandelijke als voor eigen
troepen 't terrein onveilig.
d. BijvoegeTrappen v. vergelij.king.
lijke naamwoorden hebben twee trappen v.
vergelijking: d. vergelijkenden (comparatives)
en d. overtreffende trap (superlatives). d. Eerste
duidt een vergelijking aan v. d, hoedanigheid
v. een voorwerp met die v. een ander en
wordt in onze taal gevormd door bijvoeging
v. d. woorden minder, zoo, evenzoo of niet zoo
of door d. achtervoeging v. er; bijv.: voor d.
wet zijn d, armen even goed als d. rtIken; d.
aarde is niet zoo groot als d. zon; doze stad
is fraaier dan gene. d. Tweede of overtreffende
trap duidt a., dat een zaak of voorwerp een
zeer hooge of d. hoogste volmaaktheid heeft
bereikt; hij wordt gevormd door d. bijwoorden
zeer, ongemeen on oneindig of door d. achtervoeging v. ste, bijv. een zeer geleerde man,
d. struisvogel is d. grootste der vogels.
Trappisten (d. Orde der), een kloosterorde in d. R.-Kath. kerk, die in gestrengheid
v. levensregelen alle andere ver overtreft. Zij
ontleent haar naam a. d. vermaarde abdij in
't Fransche depart. Orne, die, oorspronkelijk
in 1122 door Rotran II, graaf v. Perche, gesticht, eerst a. d. Cisterciensers toebehoorde
on NOtre Dame de la maison Dint heette, maar
later, wegens haar moeiltjk toegankelijke,
ligging in eon eng dal, La Trappe, valdeur.
word genoemd. In d. 16e eeuw volgde door
verslapping en ergerlijke levenswtjze der
monniken een geheel verval, zoodat het eons
zoo vermaarde klooster tot een zevental
monniken was uitgestorven. Toen d. abdij
in 1651 't eigendom v. d. toen nog jeugdigen
Rance (zie Rance) ward, daagde voor haar
een geheele herstelling aan, zoowel v. d.
gebouwen als v. d. inrichting zelf. Er werden Benedictijnen v. d. strengen regel in
geplaatst, aan wier hoofd Rance, na verloop
v. zijn proefjaar, in 1662 als abt erkend
word. Daze meende d. losbandigheden zijner
jeugd to moeten boeten door buitengewone
gestrengheid v. leven en voerde die ook in
't klooster in, gelijk zij made later bij d.
Trappisten in algemeen gebruik is gebleven.
Zij slapen op stroo en planken, staan 's nachts
om 2 uur op en houden zich bijna d. helft v..
't etmaal bezig met bidden, d. overigen tijd.

TRA.

464

met veld• en anderen arbeid. Spreken doen
zij niet, behalve als zij bidden zingen
of elk. met 't memento mori (gedenk te sterven) begroeten; wat ztj noodig hebben te
zeggen duiden ztj meestal door teekens aan.
Vleesch, boter, wijn of bier worden niet door
hen genuttigd ; bun voedsel bestaat in wortelgewassen, kruiden, vruchten en water. Hun
gewaad bestaat in een donkerbruine pij op
't bloote Alf; a. d. bloote voeten dragen zij
sandalen. Deze gestrengheid maakt, dat corn.
tijds boetelingen zich voor eenigen tijd bij
hen voegen als zoogen. Freres donne's. Een
vrouwelijke tak der Trappisten-orde is te
Ciacet in Frankrtjk door princes Louise de
Conde gesticht.
Een zoo gestrenge orde kon slechts a.
weinigen behagen; slechts hier en daar heeft
zij dan ook enkele kloosters. d. Storm der
Fransehe omwenteling v. 1789 wierp in vele
landen v. Europa ook d. Trappisten-kloosters
omver. Na d. restauratie v. 1814 hebben zij zich
echter weer verrneerderd en in 1851 heeft d.
abt Muard In Frankrkjk een afdeeling dezer
orde gesticht, die d. levensregel eenigszins
heeft verzacht en welker leden zich vooral
op 't prediken toeleggen, waarom zij ook
Trappisten-predikers genoemd worden. — Zie
over .deze orde : Gaillardin, „Les Trappistes au
XIXme siècle" (1814, 2 din), Ritser, „Der Orden
der Trappisten" (1833) en „Histoire civile,
religieuse et litOraire de i'abbaye de la Trappe"
( 1824).
Trasimeensche meer
(Locus Trasimenus). Dit meer, thans Lago di Perugia genoemd, is merkwaardig door d. nederlaag,
welke Hannibal aldaar in 't jaar 217 v. Chr.
a. d. Romeinen toebracht. Deze onder hun
consul Cajus Flaminius volgden Hannibal, die
hen op d. weg n. Rome was voorgegaan en
die a, d. zuidzijde v. 't weer een gunstige,
met heuvelen bedekte stelling had ingenomen.
d. Romeinen, door een dichten novel misleid,
stieten onverwachts op d. vijand, die hen
a. alio zijden uit hinderlagen aanviel. Er werd
dapper gestreden en 15 000 Romeinen, onder
wie Flarninius zeif, lieten 't leven bij dien
strijd, die, naar men zei, zoo hevig was, dat
d. strijders een toen juist plaats hebbende aardbeving niet opm.erkten. Velen verdronken in
't moor, terwijI een gedeelte zich door d. vijand
heensloeg, doch reeds d. volgenden dag d.
wapens moest nederleggen. In onzen tijd heeft
men 't plan gemaakt 't Lago di Perugia, dat
115 KM 2 groot is en drie kleine eilanden bevat
(Isola Maggiore, Isola Minore en Isola Poluese),
droog to leggen.
Tras of Tufsteen, bij ons ook bekend
onder d. naam duifsteen, noemt men zekere
oude vulkanische tufvormingen, welke wegens
haar bestanddeelen en samenstelling bij uitnemendheid geschikt zijn tot bereiding v.
een tegen 't water bestand zijnde metselspecie, zooals voor sluiiwerken en regenbakken, bekend onder d. naam cement (zie
Cement). In d. nabijheid v. Andernacb a. d.
Rijn en wel in 't Brohlthal en bij Pleit vindt
men toss. d. hoogten v. thou- en grauwackeschiefer d. genoemde aldaar verbreide tufsoort. 't Is een aardachtige, grijsachtig
gekleurde massa, die stukken en brokken v.
puimsteen, thonschiefer en slakken, verkoolde
boomstammen en takken insiuit. Scheikundige
onderzoekingen hebben aangetoond, dat daze
steensoort veel overeenkomst heeft met d.
vulkanische • tuffen v. Rano, daar bekend onder
d. naam Pozzuolana, die voornamelijk bij d.
stad Pozzuolo aangetroffen worden. 't Tras
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is dus ook zijn oorsprong verschuldigd a. d.
uitbraken v. asch en puimsteen, welke, nadat
zij in 't water gevallen waren, zich met sit*
vermengden.
Volgens scheikundige onderzoekingen bevatten 100 deelen v. 't Andernachsche tras
55 tot 57 deelen kiezelaarde, 27 tot 28 deelen
kleiaarde, 6 tot 6'1 2 deel kalkaarde en 8 tot
8 1/2 deel ijzer.
't her beschreven Andernachsche tras is
btj one ook bekend onder d. naam Dordsche
tras, omdat 't uit d. omstreken v. Andernacb
grootendeels n. Dordrecht (hoewel ook naar
eenige andere plaatsen v. Nederland) wordt
afgevoerd en daar door molens wordt fijn
gemalen.
Tras-os-Montes, Zie Traz-os-Montes.
Traube (LUDWIG), geb. 12 Jan. 1818 to
Ratibor, studeerde in d. geneeskunde te Breslau
en to Berlijn en legde zich vooral op d. physiologie toe. In 1841 vestigde hij zich ale arts
to Berlijn en in 1849 werd hij daar assistent
v. Schonlein. Na in 1853 benoernd to zijn tot
arts a. d. Charite • word hij in 18:57 buitengewoon en in 1862 gewoon hoogl. a. 't FriedrichWilhelms-Instituut on in 1872 hoogl. a. d.
universiteit te Berlijn, waar hij 11 Apr. 1876
overt. Met Virchow en Reinhardt gaf hij uit
„Beitrage zur experimentellen Pathologic)"
(1816—'47, 2 dln) en alleen o. a. „Ueber den
Zusammenhang von Herz- und Nierenkrank•
heiten" (1856) en „Gesammelte Beitrage zur
Pathologic und PhySiologie" (1871, 2 dln).
Traun (d.), eon rivier in 't Oostenrijksche
Salzkammergut en 't aartshertogdom Oostenrijk, ontspringt a. d. voet der Stiermarksche
Alpen, treedt even boven Hallstadt d. grenzen
v. 't aartshertogdom binnen, vormt 't Hallstadter en 't fraaie Gmundenermeer, dat ook
Traunsee genoemd wordt, en stort zich bij 't
dorp Roitham, 2 uur v. Lambach, met een
waterval v. 14 M. naar beneden. Doze val word
door Humphrey Davy bijna gelijk gesteld met
dien v. Schaffhausen, doch is veel minder
breed on grootsch. Daar d. rivier reeds veel
hooger bevaren wordt door d. keizerlijke
zoutschuiten, is to hunnen behoove naast d.
waterval een waterleiding v. 400 M. lengte
gemaakt, v. sluizen voorzien, waardoor d.
schepen afgelaten worden. d. Traun stort zich
na een loop v. 21 mijlen tegenoyer Linz in
d. Donau. — Traunkreis heette vroeger een
district v. Oostenrijk, tegenwoordig verdeeld
in drie „Bezirks•hauptmannschaften", met
name Steier, Gmunden on Kirchdortr.
Trautenau (Tsech. Trutnow), een stad in
't koninkrijk Bohemen, a. d. Aupa, met 11 000
inw., belangrijke industrie in katoen en linnen, groote vlasspinnerijen on steenkolengroeven. In d. oorlog v. 1866 behaalden btj
doze stad d. Oostenrijkers onder Gablenz een
overwinning op 't Pruisische leger onder
Bonin (27 Juni). — In d. nabijheid vindt men
't dorp Sorr, bekend door d. overwinning v.
Frederik II d. Groote op 30 Sept. 1745.
Trautman (FRANZ), een Duitsch dichter
on schrijver, geb. 28 Mrt 1813 to Munchen,
waar NI 2 Nov. 1887 over]. Hij schreef d.
vertellingen „Eppelein von Gailingen" (1852),
„Die Abenteuer des Herzogs Christoph von
Bayern" (3e dr. 1880), „Die gute alto Zeit"
(1855), „Meister Niklas Prugger" (1879) en ,,Inn
Mtinchener Hofgarten" (1884), d. roman „Die
Glocken von St Alban" (2e dr. 1884), d. lyrische dichtbundels „Aus dem Burgfrieden"
(1886), „Proteus" (1845), „Astern und Rosen,
Disteln und Mimosen" (1870) en „Hell und Dunkel" (1887), 't treurspel „Jugurtha" (1837), d.

TRA.

465

blijspelen „Schlosz Latour", „Blemers Leiden"
e. a., alsmede 't werk „Kunst and Kunstgewerbe bis Ende des 18 Jahrhunderts" (1869).
Trauttmansdorff, een oud-K ath. adellijk
geslacht in Oostenrijk, zoo geheeten n. 't stamslot Trauttmansdorf in Stiermarken. 't Bloeide
vooral in d. 13e en 14e eeuw en in 1278
vonden op 't Marchfeld 14 en in 1322 bij Muhldorf 20 leden v. dit geslacht d. heldendood
onder d. keizerlijke vanen. Van d. vijf linien,
die nog in 't begin der 16e eeuw bestonden,
bloeit thans nog slechts een, en wel alleen
nog d. Oostenrijksche tak, daar d. Stiermarksche tak in 't begin der 19e eeuw uitstierf. —
Van d. leden noemen we: MAXIMILIAN, eerste
rijksgraaf v. Trauttmansdorf, geb. 23 Mei 1584
te Graz. In d. dertigjarigen oorlog heeft hij
als staatsman en als diplomaat een belangrtjke rol gespeeld. Hij was 't, die in 1619 te
Munchen 't verbond sloot tuss. keizer Ferdinand II en Max. v. Beieren en die daarna als
keizerlijk gezant te Rome met d. paus en d.
Spaanschen gezant 't oorlogsplan besprak.
Naderhand herhaaldelijk met opdrachten a.
Wallenstein belast, maakte hij op diens eergierige plannen opmerkzaam en droeg hij
zoodoende tot d. val v. d. vermaarden veldheer bij. In 1635 sloot TRAt7TTMANSDORFF d.
vrede v. Praag, waarbij Saksen d. Lausitz
behield, en hij was d. ziel v. d. onderhandelingen, die tot d. Westphaalschen vrede leidden.
Hij over!. 7 Juli 1650 als president v. d. Geheimen Raad en keizerlijk opperhofmeester te
Weenen. Met hem werd zijn geslacht in 1623
in d. rijksgravenstand verheven.
Travancore, een v. Engeland afhankelijke staat in 't Z.-W. v. Voor-Indict, die op
ruim 300 vk. mijlen 2 1 , a 3 millioen inw. heeft,
meerendeels Hindoe's, doch gedeeltelijk ook
Christenen en Mohammedanen. d. Bergachtigo
grond, die slechts gedeeltelijk voor bebouwing
geschikt is, !evert rijst, specerijen en vele
ander° voortbrengselen, inzonderheid voortreffelijk hout, op. d. Eerste hoofd- en residentiestad is Trivanderam, d. tweede Travancore.
Sedert 1795 staat 't gebied v. d. radja v. Travancore onder bescherming v. Engeland.
Trave (d.), een kleine rivier in 't N. v.
Duitschland, welke in 't hertogdom Holstein,
tuss. Eutin en Ahrensbok, ontspringt en zich
bij 't naar haar genoemde Travemiinde (een
badplaats en haven met 2500 inw.) in d. Oostzee ontlast. Haar geheele lengte bedraagt niet
meer dan achttien uren gaans. Zij stroomt
door 't Wardermeer en over 't gebied der vrije
stad Lubeck, waar zij eerst d. Steckenitz en
bij d. stad zelf d. Wacknitz opneemt, welke
laatste uit 't Ratzeburgermeer komt. Beneden
Lubeck neemt d. breedte aanzienlijk toe en
bij haar uitwatering vormt d. Trave een golf.
In d. laatste jaren heeft men haar vaarwater
aanzienlijk verbeterd, zoodat tegenwoordig
groote stoombooten d. stad kunnen bereiken.
Door een kanaal is d. Steckenitz weer verbonden met d. Delvenau, die in d. Elbe valt,
'tgeen een gemeenschap met d. Noordzee vormt.
Travers (Val de), een schilderachtig dal.
in 't Zwitsersche kanton Neuenburg of Neuchatel, ter lengte v.11 KM. 't Wordt besproeid
door d. Areuse en bijna geheel door d. Juraketens ingesloten. Belangrijk zijn er landbouw
en veeteelt; voorts houdt d. nijvere bevolking
zich bezig met d. vervaardiging v. uurwerken,
absinth- en chocoladefabricage en 't ontginnen
v. asphaltgroeven. d. Hoofdplaats v. 't dal is
voorts heeft men er Fleurier. 1 Febr.
1871 overschreed Bourbaki hier met zijn leger
v. 80 000 man d. Fransche grens, bij welke
IX.
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gelegenheid hij door d. Zwitsersche troepen
ontwapend werd.
Traverse. Hierdoor verstaat men een
aarden wal, gewoonlijk in d. lengte loodrecht
op d. richting der facen v. eenig werk aangelegd. Hoeft die face alleen ten doe!, d. achter
haar opgestelde troepen tegen 't vijandelijke
frontvuur te dekken, dan dienen d. traversen
om deze troepen tegen flank- of rugvuur te
beschermen en zij worden in 't eerste geval
paraflanc (zijweer), in 't laatste parados (rugweer) genoemd. Dikwijls bezigt men ook traversen om d. binnenruimte v. eenig werk in
verschill. deelen te splitsen en op die wijze te
defileeren, zonder d. hoofdwal buitengewoon
te verhoogen. In een vierhoekige redoute kan
men op deze wijs een kruistraverse aanleggen,
dat wil zeggen twee traversen, die elk. in haar
midden rechthoekig snijden. Men kan een
traverse ook, in plaats v. haar uit aarde op
te werpen, bij wijze v. bedekte ruimte als
een caponniere inrichten, in welk geval zij
hale traverse genoemd wordt. Zij wordt dan
gebruikt tot berging v. munitie of tot dekking
der manschappen, die niet in dadelijken dienst
zijn, of men kan haar v. schietgaten voorzien
en zoodoende tot verdediging inrichten. Aan
d. traversen, die in d. saillanten liggen en dus
d. beide facen dekken, geeft men veelal d. naam

bonnettraversen.

Travertijn noemt men een dichte verscheidenheid v. kalktufsteen. In d. omstreken
v. Rome duidt men alle nieuwe formation v.
kalksteen met d. naam Travertino aan; waarschijnlijk is dit gesteente d. lapis tiburtinus
der Ouden. 't Is een bezinksel v. kalksteen,
dat to midden v. d. stroom v. rivieren en
watervallen ontstaat, gelijk o. a. bij Terni
en Tivoli. d. Trots zoowel v. 't oude als v.
't nieuwe Rome, 't Coliseum nl. en d. wereldberoemde s. Pieterskerk, zijn evenals d. vermaarde tempels v. Paestum v. travertijn gebouwd. d. Catacomben v. d. op zeven heuvelen
gebouwde stad zijn uitgeholde travertijngroeven. Wat een groote waarde a. dit gesteente voor d. bouwkunst geeft, is, dat 't in
d. lucht een groote hardheid verkrijgt, bijna
onverwoestbaar is en bijna even lang kan
duren als mariner. 't Is d. stevigste v. alle
kalksteenachtige rotssoorten en dikwijls zoo
hard, dat 't, verbroken wordende, klank geeft;
evenwel bevat 't ook holten en tusschenruimten, veroorzaakt door stengels en biezen,
om welke d. stof zich nederzet en die later
niet zelden verdwijnen. Met d. tijd neemt 't
onder d. invloed v. d. zon dezer zuidelijke
hemelstreek een lichtroode of eenigszins op
ijzerroest gelijkende kleur aan, welke een
indrukwekkend en antiek voorkomen geeft
a. d. overbligselen der oude architectuur. Ten
zuiden v. Napels, a. d. oever v. een groote baai,
in een vallei, door schoone bergen omgeven,
bevinden zich d. bouw val len v.% oude Paestum.
Men ziet daar d. overblijfselen v. muren, uit
blokken kalksteen gebouwd; maar d. stad,
welke die muren eertijds omringden, is sedert
lang verdwenen. d. Romeinsche dichters bezongen reeds d. rozen v. haar, thans woeste
en onveilige omstreken. Men ziet daar d. overblijfselen v. drie tempels (nog in vrtj goeden
staat), d. eenige getuigen v. d. voorbij gegane
pracht v. 't oude Paestum; 't zijn ontzettend
groote steengevaarten, uit traverttm gebouwd,
welker holligheden thans tot verblijtplaatsen
strekken a. hagedissen, die er in verbazende
menigte aanwezig zijn (zie Paestum). Overigens
is 't travertijn een zelfstandigheid, die nog
heden ten dage onder 't oog v. d. mensch
30
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Tormd wordt. In d. omtrek v. Rome is d. opMoping v. dit gesteente en 't daaraan verwante kalktuf v. Tivoli zeer merkwaardig.
Naast een diepen afgrond, waarin zich 't water
btj d. tempels v. Vesta. en Sybilla nederstort,
bestaan lagen ter dikte v. 130 M. Sedert lang
graaft men daar steenen uit, die bouwstoffen leveren voor d. trotsche gebou wen der
eeuwige stad.
Traz-os-Montes (d. i. a. gene zijde der
Bergen), eon Portugeesche prov., ter grootte
v. 202 vk. mijien met 397 000 inw., t. N. en O.
begrensd door Spanje, t. Z. door d. prov. Beira
en t. W. door d. Minho. Zij behoort grootendeels
tot 't stroomgebied v. d. Douro, wier oevers
vermaard zijn door d. voortreffelijke portwijnen. d. Oppervl. is grootendeels bergachtig,
maar bevat ook vele vruchtbare valleien. 't
Plateau v. Braganza is met ruwe berggroepen
omzet, heeft een guur klimaat en is voor
een groot deel met heide begroeid. Ook is er
soms gebrek a. water. d. Voorn. producten zijn
wijn, zijde en ijzer. d. Hoofdstad is Braganza.
Trebelli (zELIA), eigenlijk GILBERT geheeten, een operazangeres, in 1838 to Parijs uit
Duitsche ouders gab. Zij debuteerde in 1859
met veel succes te Madrid en zong sedert a.
d. voorn. Europeesche schouwburgen. In 1862
vestigde zij zich to London en ztj overl. 18
Aug. 1892 to Etretat, bij Havre.
Trebellius. In d. Romeinsche geschiedenis
worden eenige personen v. dozen naam vermeld, o. a. in 't jaar 67 v. Chr. een volkstribuun
LUCIUS TREBELLIUS en in 47 v. Chr. een ander.
Naar TREBELLIUS MAXIMUS, die in 62 D. Chr.
onder d. regeering v. Nero met Lucius Annaeus
Seneca consul was, heeft 't senatus-consultum
Trebellianum, dat over fideicommissen handelt,
ztjn naam. — Onder d. Scriptores historiae Augustae wordt gerekend TREBELLIUS POLLIO,
die onder d. regeering v. keizer 1)iocletianus
d. levens beschreef der Valerianen, der Gallienen, der 30 tirannen en v. Claudius.
Trebia of Trebbia (d.), een snel stroomende rechter zijrivier v. d. Po, die ten N.-0. v.
Genua op d. Apenntjnen ontspringt en boven
Piacenza in genoemden hoofdstroom valt, is
merkwaardig door d. veldslag, welken Hannibal hier in 't jaar 217 v. Chr. a. d. Romeinen
leverde. In 't eerste jaar v. d. tweeden Punischen oorlog had d. Romeinsche consul Scipio
d. overtuiging gekregen, dat Hannibal's
ruitertj 't overwicht op d. zijne had. Daarom
trok htj uit 't vlakke land tuss. d. Po on d.
Alpen terug en stelde hij zich achter d. Trebia,
waar htj zijn ambtgenoot Sempronius, die
met troepen uit Sicili8 teruggeroepen was,
afwachtte. Scipio gaf d. raad niets in 't open
veld to ondernemen, maar Sempronius, verblind door eenige onbeduidende voordeelen,
die hij op d. Carthagers behaald had, moist
't oppergezag in handen to krtjgen en besloot
d. vijand bij d. eerste d. beste gelegenheid
aan to tasten. Hannibal, die 't karakter v.
zijn tegenstander doorgrond had, maakte
alle toebereidselen tot d. slag on zond
ztjn Numidische ruiten over d. Trebia met
d. last d. Romeinen uit 't kamp to lokken
en tot d. strtjd over te halen. Dit geschiedde;
Sempronius vial d. vijandelijke ruiterij aan,
eerst alleen met zijn ruitertj, daarna met zijn
geheele leger. Onder een hevige sneeuwjacht
trokken d. Romeinen over d. Trebia en, daar
zij geen voedsel genoten hadden, waren zij door
bonger en koude geheel afgemat. Hannibal,
wiens troepen behoorlijk d. maaltijd Midden
genomen, stelde ztjn leger in slagorde met d.
iuiterij en d. olifanten op beide vleugels en
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Sernpronius tastte hem vol zelfvertrouwen
aan. Van beide zjjden ward nu d. strtjd geopend, maar, zooals to verwachten was, ten
nadeele der Romeinen, die uitgehongerd, vermoeid on doornat waren. Hun cavalerie ward
bij d. eersten aanval verspreid on ook hun
voetvolk, op beide flanken aangevallen, ward
na een hardnekkigen strtjd op d. vlucht
gejaagd. Niet maar dan 10 000 Romeinen ontkwamen a. doze nederlaag. — d. Trebia is ook
bekeud door d. slag, welke aldaar 18 en 19
Juni 1799 tuss. 36 000 Russen onder Suwarow
en 32 000 Franschen onder Mac Donald geleverd ward en die met d. nederlaag der laatsten eindigde.
Trebisonde of Trapezunt, ook Tarabison en Tarabosan, een stad in Aziatisch
Turktje, hoofdplaats v. een gelijknamig pasjalik; zij is een versterkte zeehaven a. d. zuidkust der Zwarte Zee en heeft aanzienlijken
handel en scheepvaart op Constantinopel,
Armenia, Perzi8 en Georgie. Hoofdartikelen
v. uitvoer zijn zijde, wol, kemelhaar, tabak,
was, galnoten, honig, olio en opium. 't Aantal
inw. bedraagt bijna 50 000, meerendeels Mohammedanen. 't Was to Trebizonde, dat
Xenophon met zijn 10 000 Grieken, na d. vermaarden terugtocht, eindeltjk d. zee bereikte.
Trebitsch (slavisch Trebie), een stad in
Moravia, 55 KM. t. W. v. BrSnn, in een bergachtige streek a. d. Iglawa gelegen, bestaat
uit d. eigenlijke stad en d. gemeenten Judenstadt en Unterkloster, met ongeveer 10 000
inw. (grootendeels Tsechen). Men heeft er eon
fraai slot met een park en een slotkerk.
Tredegar, een stad in 't Engelsche graafs.
Monmouth, a. d. Sirhawy, 35 KM. t. W. v.
Newport, met belangrijke kolengroeven en
tjzersmelterijen on 18 000 inw.
Treerad (Eon) is een windas, op welks
cylinder een rad met sporten of treden bevestigd is; langs doze treden kunnen arbeiders
opklimmen; hun gewicht doet dan 't rad en
dus ook d. cylinder draaien. Zij werden on
worden nog wel gebruikt bij sluizen en overtoomen en om steenen uit steengroeven naar
boven to brengen.
Trefie of klaverblad, eon zeer gebruikelijke
heraldische figuur, onderscheidt zich v. d.
tiercefeuille (zie Tiercefeuille), doordien
blaadjes steeds rond on met een steeltje verbonden ztjn.
Trein. Hieronder verstaat men in 't krijgswezen d. gezamenlijke middelen, welke een
leger noodig heeft om d. oorlogsbenoodigdheden to vervoeren, benevens d. tot bediening
dozer transportmiddelen noodige manschappen. d. Transportmiddelen ztjn gedeeltelijk bespannen voertuigen, gedeeltelijk lastdieren. d.
Manschappen bestaan uit voerlieden,paardenoppassers of geleiders der lastdieren en handwerkslieden. d. Laatsten dienen deels tot
't onderhoud' der wagons on tuigen, deels tot
bediening bij d. verpleging, als bakkers on
metselaars. d. Trein staat onder 't bevel v.
officieren on onderofficieren, welke laatsten,
in zoover zij bij d. handswerkslieden zijn
ingedeeld, d. naam meesters-werklieden dragon.
Om orde in d. trein to brengen moat daze
ingedeeld zijn; d. afzonderlijke verschill. voorwerpen v. 't transport moeten v. elk. gescheiden en d. gelijkvormige bijeengevoegd
worden. Men onderscheidt alzoo 10, d. trein
der hoofdkwartieren en der troepen; d. eerste
vervoert alles wat tot instandhouding v. d.
dienst behoort, als bagage en archieven, en
d. andere is bij d. troepen gevoegd om d_
noodzakeltjksten voorraad a. kleeding en nit-
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en een zekeren voorraad a. munitie te vervoeren; 2°. d. artillerie-transporttrein, die bestemd is om voorraad a. munitie en artilleriematerieel v. allerlei aard, evenals voorraadmaterieel voor d. werkzaamheden der artillerie te transporteeren ; 3°. d. pontontrein; 4°.
d. verplegingstrein, die verdeeld wordt in d.
zoogen. proviandkolonnen en d. veldbakkerijen; 5°. d. hospitaaltrein, die d. ambulances
vervoert; 6°. d. veldpost en 7°. d. treinen v.
d. intendance, in 't algemeen bestemd om d.
bagage en al 't materieel en d. gereedschappen,
tot uitoefening der administrate benoodigd,
te vervoeren.
Als men nagaat, dat bij een zeer spaarzame
inrichting v. d. trein op elke 1000 man v. een
leger gemiddeld een 30-tal voertuigen en 200
paarden komen, wat voor een leger v. 100 000
man nagenoeg 3000 voertuigen uitmaakt (die
op een weg achter elk. een uitgestrektheid
v. 8 uren gaans zouden beslaan), dan kan men
daaruit opmaken, welke groote bezwaren d.
trein voor d. bewegingen v. een leger oplevert.
Men stelt zich meestal ten onrechte voor, dat
d. trein v. d. legers der oudheid zeer gering
was. Bij d. Grieksche legers had iedere burger
een of meer bedienden bij zich; lederen tenten
werden op lastdieren meegevoerd en 't leger
werd gevolgd door een schaar marketensters
met levensmiddelen. Bij d. Macedoniers werden
d. behoeften zeer beperkt en d. soldaat moest
zooveel mogelijk zelf dragen ; doch bij Alexanders veroveringstochten moest d. trein zeer
uitgebreid worden, daar al d. gemaakte buit
benevens slaven en dieren meegevoerd werden.
Een Romeinsch leger, al bestond 't alleen uit
voetvolk, had gewoonlijk minstens 170 paarden
op elke 1000 man noodig, dus evenveel als
men in d. nieuweren tijd voor elke 1000 man
v. een good geordend leger behoeft. Hoewel
d. Ouden geen artillerie in d. tegenwoordigen
zin v. 't woord hadden, voerden zij toch ook
hun krijgswerktuigen benevens munitie enz.
mede. Fontontreinen werden niet altijd, maar
toch menigvuldig meegevoerd. In d. Middeleeuwen werd d. trein zeer aanzienlijk, omdat
d. ridders een groot aantal bedienden meenamen, terwijl d. leenman zich zeer dik wijls
voor weken en maanden lang v. levensmiddelen moest voorzien. Ook in d. legers der
landsknechten was d. legertros zeer groot en
nog ten tilde v. Montecuculi rekende men op
1000 man voetvolk 33 bagage- en marketensterwagons, behalve die voor officieren en voor
't transport v. voorraad, zoodat men gemiddeld op 350 paarden per 1000 man kon rekenen.
Ook in d. latere legers der 18e eeuw kan men
dit getal als normaal beschouwen, daar d.
toenmalige wijze v. oorlogen 't meevoeren
v. tenten noodzakelijk maakte en ook d.
artillerie gestadig vermeerderd werd. Eerst
d. Fransche omwenteling en haar gevolgen
voerde tot een heilzame vermindering v. d.
trein; d. tenten werden weggeworpen, d.
officieren in hun behoeften beperkt en 't
requisitie-stelsel in praktijk gebracht. Eerst
in d. nieuweren tijd is ten gevolge v. latere
uitvindingen en proeven weer een strekking
tot vergrooting v. d. trein te bespeuren.
Treitschke (HEINRICH GOTTFIARD VON), een
verdienstelijk Duitsch geschiedschrijver en
publicist, geb. 15 Sept. 184 to Dresden, v.
1863—'66 professor to Freiburg i. Br., daarna
redacteur v. d. „Preuszischen Jahrbficher". In
1866 werd hij professor to Kiel, in 1867 to
Heidelberg. in 1874 to Berlijn. Van 1871—'88
was hij tevens nationaal-liberaal lid v. d.
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Rijksdag. Zijn naam dankt TREITSCHKE voornamelijk a. zijn historisch-politieke opstellen,
waardoor hij d. Duitsche jeugd met geestdrift
wilde bezielen voor d. nieuwen tijd, die aanbrak, terwijl Bismarck's politiek d. Duitsche
eenheid haar voltooiing deed naderen. Hij
gaf o. 'A. in 't licht „Vaterlandische Gedichte"
(20 dr. 1859), „Studien" (18)7), „distorische und
politische Aufsatze" (3 dln, 5e dr. 1886), „Zehn
Jahre deutscher Kampfe" (2e dr. 1879), „Der
Sozialismus und seine Gonner" (1875), „Deutsche Geschichte im 19 Jahrhundert" (5 dln,
1879) en „Zwei Kaiser" (1888).
Trekkas, een afgesloten ruimte, waarin
men, terwijl 't zonlicht door groote glasramen toegelaten wordt, d. temperatuur v.
grond en lucht door kunstmiddelen verhoogt.
Op deze wijze tracht men d. gewassen der
heetere luchtstreken ook in onze koudere to
doen bloeien en vrucht geven. Veelal ook
wordt d. trekkas gebezigd om inlandsche
vruchten tot rtipheid to brengen in jaargetijden, waarin dit op d. kouden grond onmogelijk is. Vroeger verwarmde men d. lucht
in d. trekkas door middel v. daartoe ingerichte
kachels, terwijl d. aarde met paardenmest
vermengd werd. Daar d. ondervinding echter
leerde, dat d. ver warming der lucht op deze
wijze moeieltjk op dezelfde hoogte to houden
en d. broeiing der aarde zeer ongeltjkmatig
was, zag men naar andere middelen uit, om
d. warmtegraad v. lucht en aarde geltjkmatiger
to kunnen houden. Te dien einde voorziet
men een bij d. trekkas geplaatsten ketel v.
een dubbel stel pijpen, waarvan 't eene hooger
dan 't andere geplaatst is, doch beide beneden
d. oppervlakte v. 't daarin vervatte water
uitkomen. Wordt nu 't water in d. ketel verhit, dan ontstaat er een voortdurende omloop.
't Heetste water wordt door d. bovenpijpen
in d. geheele trekkas rondgevoerd (verwarmt
dus d. lucht), om, afgekoeld zijnde, door d.
benedenptjpen (d. aarde verwarmende) naar
d. ketel terug te vloeien. Deze wijze v. verwarming der trekkas, v. Engelsche winding,
wordt sinds lang met 't beste gevolg ook
elders toegepast.
Trekken zijn insnijdingen of groeven,
die men over d. geheele lengte v. 't binnenvlak
v. d. loop der getrokken wapens heeft aangebracht on die dienen om d. juistheid v. 't
schot to verzekeren. Men wil nl. door dit
trekken d. kogel een standvastige wentelende
beweging om zijn lengte-as doen aannemen. d.
Melling der trekken moet ten hoogste zoo
groot zijn, dat 't projectiel d. trekken kan
volgen, zonder er overheen to springen, en
ten minste zoo groot, dat 't werkelijk eon
genoegzaam snelle rotatie om zijn lengte-as
verkrilgt. In d. praktijk vindt men als maximum 1 3 '4 on als minimum 1/3 omwenteling op
d. loopslengte, wat nagenoeg overeenkomt
met 2 tot 3 , omwentelingen op 1 meter. In
't algemeen is d. kleinere helling tot op 3,4
omgan(vrd.let infageweer) to verkiezen boven d. grootere, daar
zij bij meer percussiekracht een meer bestrijkende baan oplevert en 't gebruik v.
zwaardere ladingen toestaat, zonder dat
daarbij tevens een vermeerdering v. d.terugstoot veroorzaakt wordt. Hoe korter d. loop
on hoe kleiner 't kaliber is, des to sterker
moet d. helling zijn. Diepe trekken zouden
gunstig zijn voor geleiding v. 't projectiel,
indien dat hen werkeltjk volkomen vulde ; is
dit niet 't geval. dan kan 't kruitgas tuss.
't projectiel en d. wanden v. d. loop doordringen, waardoor onregelmatige, zijdelingsche
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afwijkingen ontstaan ; ook vermeerderen ztj d.
wrgving v. 't projectiel langs d. wanden; zij
vereischen meer Uzerdikte v. d. loop en moeten
buitendien een betrekkelijk groote breedte
bezitten. d. Gewone diepte is v. 0,2 tot 0,5
mM., hoewel er geweren bestaan, waarbtj die
diepte 1,8 mM. bedraagt. d. Diepte kan over
d. geheele loopslengte onveranderltjk zUn of
v. d. kamer naar d. mond regelmatig afnemen (progressieve trekken). Doze progressieve trekken hebben vooreerst 't voordeel,
dat men d. gzerdikte v. 't vooreinde des loops
kan verminderen, en ten andere, dat, vooral
bij d. geweren, waarbtj 't projectiel door d.
uitwerking der lading in d. trekken geperst
most worden, deze, al is 't niet dadelijk bij
d. kamer, dan toch bij d. mond zeker geheel
en al gevuld worden. Nadeelen zijn vermeerderde wrijving v. d. kogel in d. loop, waardoor
d. aanvankelijke snelheid verminderd wordt,
en d. moeilijkheden v. 't aanbrengen dezer
trekken, terwijl zij tevens spoedig a. d. mond
verdwijnen en niet opgefrischt kunnen worden. 't Aantal trekken, dat zeer verschillend
is, staat in verband tot hun breedte en diepte.
't Geringste aantal is twee. Bij weinig breede
en ondiepe trekken bewaart 't projectiel
't best zijn oorspronkelijke gedaante, wat v.
zeer veel belang is; daarbij zijn ztj gemakkelijker te vervaardigen. Een even aantal trekken
is gemakkelgker en goedkooper a. te brengen
dan een oneven, omdat daarbtj altijd twee
tegenover elk. liggende trekken tegelijk
kunnen ingesneden worden. Dit voordeel gaat
echter meestal door een minder zuivere bewerking verloren. Daarentegen merkt men
tegen 't even aantal trekken op, dat daarbij
altijd twee trekken diametraal tegenover
elkander komen te liggen en 't projectiel bij
't indringen daarin dus een dubbele diametrale uitzetting verkrtjgt, terwij1 bij 't oneven
aantal telkens tegenover d. trek een veld
(d. ruimte tuss.. 2 trekken) ligt. d. Mooning,
dat dit een nadeel der evens trekken zou
zijn, berust echter op een dwaling, omdat d.
uitzetting v. d. kogel gelijkmatig v.'t midden
naar d. omtrek plaats heeft. 't Meest worden
4 tot 5 trekken gebezigd ; 4 trekken verdienen
d. voorkeur bg kleine kalibers, daar d. velden
dan nog breed genoeg bltjven. Bij 't geschut
bezigt men meestal 6 trekken, terwijI ,'t
grootste aantal, dat men bezigt, 14 bedraagt,
met uitzondering der haartrekken, die voor
oorlogswapenen minder geschikt zijn. Zij
bestaan uit zeer smalls, driehoekige, in
grooten getale dicht MI elk. liggende trekken
en gin in d. laatsten tijd bij d. Armstrongkanonnen aangewend. d. Vorm der trekken
moat hun volkomen opvulling met 't lood
der projectielen begunstigen; d. grond v. d.
trek mag geen scherpe kanten hebben,'tgeen
't verwgderen v. 't kruitslijm zeer moeilijk
maakt ; d. kanten tuss. d. trekken en d. velden
moeten scherp geteekend zijn en wel des te
scherper, naarmate d. trekken vlakker zijn,
waardoor 't projectiel een vaste geleiding
verkrUgt. De 't meest voorkomende trekken
zUn d. concentrische, verdeeld in hoekige,
afgeronde en relF6f-trekken, d. excentrische
en d. boogvormige trekken.
Tre.kvogels. Zoo noemt men d. vogels,
welke op gazette Wen des jaars groote
tochten maken, tegen d. winter 'Aar warmere,
tegen d. zomer weer naar koudere gewesten,
geltjk bijv. d. zwaluwen on d. ooievaars. Bij
tegenstelling noemt men d. vogels, welke 't
geheele jaar In dezelfde gewesten doorbrengen,
bijv. d. eksters, standvogels. Men heeft dikwijls

TRE.

als oorzaak v. 't trekken der vogels gebrek a.
voedsel opgegeven, doch daartegen werd aangevoerd, dat d. meeste trekvogels, ale zij vertrekken, nog overvloed Y. voedsel vinden in
d. plaatsen, die zij verlaten; zoo trekken bijv.
d. ooievaars v. ons in Aug. weg, terwtjl er
tot in Dec. voor hen voodoo! genoeg to vinden
is. Voeg hierbg, dat zeer vele, o. a. d. kwartels,
snippen en allerlei andere steltloopers, bij hun
vertrek zeer vet zijn, en d. waarneming, dat
trekvogels, in kooien gehouden, bijv. d. wilds
tortelduif, ofschoon o vervloed v. eten hebbende,
zoo onrustig worden tegen d. tijd, dat hun
natuurgenooten vertrekken, dat zij, vooral
's nachts, hun kop en vleugels tegen d. trali6n
der kooien verwonden of stuk vliegen. Als
men dit alles overweegt, schiet ons slechts
over d. oorzaak v. 't trekken to zoeken
in zeker instinct, zekeren voor ons onverklaarbaren aandrang in deze dieren. Meer dan
d. helft der Europeesche vogels behoort tot d.
trekvogels. Bij d. meeste trekken beide seksen,
bij zeer enkele, bijv. d. schildvinken, alleen
d. wgfjes, waarom deze vogelsoort door Linnaeus Frovilla coelebs genoemd is. Zeer merkwaardig is 't ook, dat vele trekvogels, eer
zij heengaan, ofschoon zij reeds geruimen
tijd v. hun nest verwijderd geleefd hebben,
't dan nog weer eons voor eenige dagen opzoeken als om zich d. plaats, waar 't is, des
to beter in d. herinnering to prenten. Ook
komen d. ooievaars uit een geheele streek
eenige dagen to voren bij elkander, als 't ware
om over d. reis to beraadslagen. Eenige trekvogels reizen 's nachts, andere 's daags, enkele
dag en nacht. d. Eerste zijn d. zwakkere
of die, welke bij daglicht to veel kans v.
vervolging loopen; d. laatste zijn natuurlijk
d. sterkste in d. vlucht. Bij dag vliegen dagroofvogels, kraaien, boomklevers, spechten,
kieviten, zwaluwen en leeuweriken.
Trelawny (EDWARD JOHN), een Engelsch
philhelleen, gab. in Oct. 1792 te Londen. Hij
sloot in 1821 to Pisa vriendscbap met Shelley,
sloot zich in 1823 a. bij hen, die Byron n.
Griekenland volgden, en keerde in 1827 n.
Engeland terug, waar hij 13 Aug. 1881 op zijn
goed Sompting bij Worthing, in Sussex, over!.
d. Asch v. zijn ltjk, dat te Gotha verbrand
werd, werd in d. nabgheid v. d..graven v.
Shelley on Keats op 't protestantsche kerkhof te Rome bijgezet. Zijn ondervindingen in
Griekenland heeft TRELAWNY geschilderd in
The adventures of a younger son" (1831),
terwtjl hij herinneringen a. zijn beide vrienden Shelley en Byron neerlegde in „Records
of Shelley, Byron and the author" (2 dln, 1878).
Trelliard of Treilhard (JEAN BAPTISTE,
graaf), bekend als bestuurder der Fransche
republiek, was d. zoon v. een advocaat en
werd in 1742 te Brives in 't tegenwoordige
departement Correze gab. Hij studeerde to
Parijs in d. rechten, werd advocaat bij 't
Parlement en verwierf door zijn pleidooien
zulk een vermaardheid, dat hij in in 1789 door
d. hoofdstad naar d. staten-generaal werd
afgevaardigd. In d. nationale vergadering
sloot hij zich bg d. hervormingsgezinde partij
aan en nam hij gverig a. d. werkzaamheden
deel. Na d. sluiting der zitting word hij voorzitter v. 't crimineele gerechtshof in 't depart.
Seine et Oise. In 1792 word htj door d. stad
Pargs n. d. conventie afgevaardigd, waar hij
nevens Sieyes zitting nam. Wel is waar stemde
hij voor d. dood des konings, maar met d.
bepaling, dat d. uitvoering zou worden geschorst. In 1793 erlangde hij eon zending naar
d. westelgke departemonten, waar men hem,
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na d. val der Girondijnen, als een tegenstander
v. 't federalisme gevangen hield. Nadat hij in
vrijheid was gesteld, riepen hem d. revolutiemannen terug en beschuldigden deze hem v.
moderantisme. TRELLIARD hield zich gedurende
't terrorisme als lid der conventie nog al op d.
achtergrond. Na d. gebeurtenissen v. 9 Thermidor bewerkstelligde hij inzonderheid d. uitlevering v. d. dochter v. Lodewijk XVI. Na d.
invoering v. 't directoire kwam hij in d. raad
der vijfhonderd; hij werd later voorzitter en
toonde zich in die betrekking zeer heftig tegen
d. royalisten, die hij zelfs met d. dood dreigde.
20 Mei 1797 werd hij voorzitter eener sectie
v. 't hof v. cassatie. 6poedig werd hij door d.
regeering als vredesonderhandelaar met Engeland n. Rijsel gezonden. In Oct. ging hij als
gevolmachtigd minister n. Napels en vandaar
naar 't congres te Rastadt, Hier vertoefde hij
slechts kort, zoodat hij in 't bloedig lot zijner
ambtgenooten niet deelde. In Mei 1798 werd
hij in 't directoire gekozen, maar reeds in Juni
1799 verloor hij met Merlin en Lareveillere die
hooge betrekking, omdat in d. raad der vijfhonderd d. strenge republikeinen d. overhand
hadden. TRELLIARD sloot zich na d. coup d'etat
v. 18 Brumaire bij generaal Bonaparte aan.
Doze als eerste consul benoemde hem tot
voorzitter v. 't hof v. appel te Parijs en tot lid
v. d. staatsraad, waarin hij, bij d nieuwe organisatie, belangrijke diensten bewees. Hij toonde
zich daarna zoo getrouw a. Napoleon, dat
deze als keizer hem tot president der commissie voor wetgeving in d. staatsraad benoemde en tot graaf verhief. In die betrekking
was TRELLIARD ijverig in 't belang v. 't rechtswezen en in 't bijzonder v. d. strafwetgeving
werkzaam. Hij overl. 1 Dec. 1810.
Trema beteekent in d. grammatica een
deelteeken, twee punten, die op klinkletters
gezet worden om a. te duiden, dat met deze
een lettergreep begint, bijv. in poeet.
Trembley (ABRAHAM). Doze natuurkundige
werd in 1700 to Geneve geb. en legde zich v.
zijn jeugd of met een gelukkig gevolg op d.
w iskundige wetenschappen toe. Ter uitbreiding
zijner kennis en tevens met 't doel to trachten
een ruimer bestaan to verwerven, begaf hij
zich n. Holland, waar hij onderwijzer v. d.
jongen graaf v. Bentinck werd. Sedert 1736
beoefende hij inzonderheid d. natuurl. historie,
waartoe hij door d. geschriften v. Reaumur
was aangemoedigd, on reeds in 1740 kwam
hij tot d. ontdekking der merkwaardige natuurl. historie v. d. zoetwater-polyp (Hydra),
welk onderzoek hij sedert onafgebroken voortzette en met d. gelukkigsten uitslag bekroond
zag. Wel was Leeuwenhoek d. eerste ontdekker v. dit geslacht (zie zijn brief a. d.
Royal Society to London v. 25 Dec. 1702) en
heeft doze reeds d. voortplanting door uitbotting waargenomen; doch onderzoek en
diersoort waren beide in vergetelheid geraakt. ROaumur, wien TREMBLEY zijn waarnemingen mededeelde, schatte die op haar
waarde on moedigde hem aan, 'tgeon ten
gevolge had, dat TREMBLEY zijn ontdekking
publiek maakte in een work, getiteld: „Memoires pour servir a l'histoire d'un genre de
Polypes d'eau douce, a bras en forme de
comes" (1744). Hierop vertrok hij n. Engeland,
waar hem een jaargeld werd toegelegd, en
in Frankrijk ontmoette hij bij Reaumur en
Jussieu d. zoo billijk verdiende achting. Naderhand beyond hij zich in 't gevolg v. d.
hertog v. Richmond op diens reis in Duitschland en Italie; hij keerde eindelijk n. Geneve
terug, werd er lid v. d. grooten raad, huwde
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in zijn goboortestad en werd eon uitmuntend
opvoeder voor zijn kinderen, waarvan zijn
„Instructions d'un pare a ses enfants, sur la
nature et la religion", in 2 dln., ten bewilze
strekken. Hij overl. in Mei 1784 in zijn geboorteplaats.
Tremiti-eilanden, een Ital. eilandengroep in d. Adriatische Zee, a. d. noordkust
der prov. Foggia, 24 KM. v. 't strand verwijderd. Zij zijn v. vulkanischen oorsprong en
rotsachtig en bestaan uit d. drie oil. Caprera,
San Nicola on San Domino. In d. oudheid
heeten ze Dionsedeae Insulae, tegenwoordig
doen ze dienst als strafkolonie.
Tremolieth, Zie Hoornblende.
Tremouille (LOUIS DE LA), vicomte de
Thouars, prins v. Talmont, werd 20 Sept.1460
gob. Als page werd hij a. 't hof v. Lodewijk
XI opgevoed ; hij streed in 1477 voor 't eerst in
Bourgondie onder zijn oom George de la Tremouille, hoer v. Craon, en onderscheidde zich
in d. volgende jaren zoodanig, dat hij reeds
in 1488 een zelfstandig bevel over een Fransch
leger in Bretagne voerde. Behalve zijn militaire talenten toonde hij hier ook groote
staatkundige bekwaamheden, zoodat hij dan
ook later gezant bij keizer Maximiliaan en
bij pans Alexander VI werd. In 1494 begeleidde
hij Karel VIII op zijn veroveringstocht door
Italie n. Napels en evenzoo bij d. terugtocht
n. Frankrijk, waar hij hoofdzakelijk d. moeielijken overgang v. 't leger on vooral v. 't
geschut moest leiden on in d. slag bij Fornova (6 Juli 1495) d. achterhoede aanvoerde.
d. Aldaar bewezen dapperheid werd beloond
met d. betrekking v. luitenant-generaal der
provincien Poitou, Angoumois, Saintonge,
Aunis, Anjou en Bretagne, nadat Karel VIII
hem reeds tot opperkamerheer en ridder der
orde v. s. Michiel benoemd had. Na d. dood
v. Karel VIII in 1498 zond Lodewijk XII hem
n. Lombardije tot ondersteuning v. Trivulzio,
om 't hertogdom Milaan, dat reeds eons veroverd was, andermaal a. Sforza to ontnemen.
Doze, die bij Novarra door zijn troepen verradon was, werd gevangen genomen en TREMOUILLE daarvoor met 't gouvernement v. Bourgondie beloond. In 1502 werd hij admiraal v.
Guyenne on spoedig daarop admiraal v. Bretagne. In 't volgend jaar zond Lodewijk hem
nogmaals n. Italie om versterking n. Napels
to brengen. Hij werd ziek op dezen tocht en
berokkende daardoor groot nadeel a. d. Fransche wapenen, daar doze tocht geheel mislukte. In 1509 volgde hij Lodewijk XII in d.
oorlog tegen Venetia on streed hij bij Aguadello a. 't hoofd der Gasconsche infanterie. Vier
jaar later werd hij do or d. Zwitsers bij Novarra
geslagen on verplicht met zijn leger n. Frankrijk terug to trekken. Door d. verdediging v.
Dijon wist hij evenwel hun vervolging to
staken.
Toen Frans I 1 Jan. 1515 d. Franschen troon
beklommen had, hervatte hij onmiddellijk d.
oorlog tegen Milaan, dat hij als zijn rechtmatige erienis beschouwde. TREMOUILLE volgde
hem daar en woonde d. slag v. Maregnano
bij. In 1522 on 1523 verdedigde TREMOUILLE
Picardie tegen d. keizerlijken en later in 1524
Provence tegen d. inval v. d. connetable v.
Bourbon, dien hij dwong om 't beleg v. Marseille op to broken. Van bier volgde TREMOUILLE
Frans I, wien hij vergeefs had afgeraden d.
tocht te ondernemen, in 1524 n. Lombardije on
hij werd door dozen tot stadhouder v. Milaan
benoemd. Terwijl Pavia belegerd werd, herhaalde hij dikwijls zijn raad d. terugtocht aan
to nemen en had hij om zoo to zeggen een
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voorgevoel v. d. treurigen afloop dier onderneming. In d. slag v. 24 Feb. 1525, waarmee
dit beleg eindigde, sneuvelde TREMOUJLLE en
ontging hij daardoor 't bedroevende gezicht
v. d. gevangenneming des konings en d. nederlaag zijner landgenooten.
Tremulant (Ital. Tremolo) heet in d. muzikale uitvoering dat bevende of tikkende geluid
der tonen, 'twelk btj strijkinstrumenten teweeggebracht wordt door snel tikken met d. winger
op d. bespeelde snaar en op d. piano en dergeltjke instrumenten door snelle tikken op d.
toets. Op vele orgels, althans op d. grootere,
heeft men een registerknop, tremulant geteekend, die met een toestel in verbinding
staat, waardoor een soortgelijke trilling wordt
teweeggebracht, doch die tegenwoordig weinig
meer in d. smaak valt.
Trench (RICHARD CHENEVIX), een Engelsch
dichter en geleerde, gab. 9 Sept. 1809, sedert
1856 deken v. Westminster, sedert 1864 aartsbisschop v. Dublin, overl. 28 Mrt 1886 to
London. Hij schreef gedichten en behalve vele
theologische werken verscheidene populaire
geschriften op taalgebied, o. a. „English past
and present" (14e dr. 1889), ,,Glossary of English
words used in ditferant senses" (5e dr. 1888)
en „The study of words" (190 dr. 1888). Ztjn
„Letters and memorials" werden in 1888 in
2 dln uitgegeven.
Trenck (FRANS, baron VON DER), bekend
geworden als d. aanvoerder v. een Oostenrijksch corps Pandoeren, behoorde tot een
geslacht, dat uit Pommeren afkomstig was.
Hij werd in 1714 to Reggio, in Calabria, gab.,
waar zijn vader zich als luitenant-kolonel bij
d. Oostenrijksche troepen beyond. Reeds vroegtijdig onderscheidde hij zich zoowel door lichamelijke schoonheid en kracht als door velerlei buitensporigheden. Ofschoon htj door zijn
vader tot een protestantsche familie behoorde,
werd hij to Oedemburg door d. Jezuieten opgevoed en daarna trad hij op zeventienjarigen
leeftijd in Oostenrijkschen krtjgsdienst. W egens
allerlei twisten en avonturen, die zelfs na
zijn huwelijk voortduurden, moest htj niet
alleen d. dienst, maar ook 't Oostenrijksch
gebied verlaten. Een ttjdlang streed hij in d.
gelederen v. d. Russischen generaal Munich,
die hem niet ongenegen was. Uit Rusland
gevlucht, ten einde d. straf voor een militair
vergrijp to ontgaan, keerde hi) n. Oostenrtjk
terug, waar Maria Theresia, onder d. drang
der omstandigheden, zijn aanbod tot 't oprichten v. een vrtjcorps, bestaande uit zoogen.
Pandoeren, aannam. Aan 't hoofd dier bende,
welke zich door haar woestheid kenmerkte,
was hij een steun voor 't leger der vorstin,
doch tevens d. oorzaak v. vele gruwelen, die
op Ain last of onder zijn toezicht bedreven
werden. Nochtans werd 1211 door sommigen
als een held en een wijsgeer vereerd. Eindelijk
waren d. klachten, over hem geuit, v. dien
aard, dat hem op last v. Maria Theresia een
crimineel proces werd aangedaan.'t Over hem
uitgesproken doodvonnis werd echter veranderd in een levenslange gevangenschap op d.
Spielberg, waar hem een deal v. zijn fortuin
en zekere vrijheid, bijv. tot 't schrijven v.
brieven, werd gelaten. Sedert werd htj vroom
en liet htj zich in d. orde der Capucijnen opnemen, zoodat lltj in 1749 als monnik overl. Op
zip verlangen werd hij in d. abdtj begravei2, a.
welke hij rijke geschenken vermaakte, meenende op die wijze „d. duivel to foppen", zooals hij dit in zijn testament uitdrukte.
Trenck (FREDERIK, baron VON DER), een
neef V. bovengenoemden Pandoeren-overste,
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overtrof dozen in talenten en karakter, doch
had een niet minder zonderlingen levensloop
on een nog rampspoediger einde. HO was in
1726 to Koningsbergen gab., trad op veertienjarigen leeftijd in Pruisischen dienst en werd
vier jaar later benoemd tot ordonnansofficier
v. d. koning. Uithoofde v. een geheime verstandhouding met ztja neef Frans, d.aanvoerder der Pandoeren, of wel om een verboden
liefdehandel met een lid der koninklijke
familie werd hij naar d. vesting Glatz gebannen, vanwaar hij bij herhaling poogde to
ontvluchten, wat hem in 1747 eindelijk gelukte.
Nu begaf hij zich in keizerlijken dienst; hij
werd echter later, terwijl hij zich op Pruisisch
gebied beyond, gegrepen on to Maagdenburg
gevangen gezet. Zwaar geboeid werd hij aldaar
bewaakt, totdat hij in 1763 na 't einde v. d.
zevenjarigen oorlog zijn vrijheid terugkreeg.
Gedurende d. reizen, die hij nu ondernam,
werd hij wegens d. toon, die zoowel in zijn
gesprekken als in zijn geschriften heerschte,
meermalen in moeilijkheden gewikkeld en
hij verloor dientengevolge ook een groot gedeelte v. zijn vermogen. Nadat d. revolutie in
Frankrijk was uitgebroken, dreef zijn onrustige geest hem n. Parijs, waar hij als vreemdoling verdacht werd en in 1794 't leven verloor onder d. guillotine. Hij liet een beschrijving
v. zijn eigen levensloop na en vele andere
geschriften in proza en poezie, deels v. wUsgeerigen aard, die voor zijn vernuft pleiten
on voor een bekwaamheid, die hem onder
omstandigheden een alleszins eervolle loopbaan als schrijver en krijgsman had kunnen
banen.
Trendelenburg (FRIEDRICH ADOLF), een
Duitsch wtjsgeer, gab. 30 Nov. 1802 to Eutin,
sedert 1833 hoogl. to Berlijn, overl. aldaar
24 Jan. 1872. Sedert 1847 was hij tevens secretaris v. d. historisch-philosophische klasse in
d. Academie v. Wetenschappen. Van zijn wijsgeerige geschriften noemen wij „Elementa
logices Aristoteleae" (8e dr. 1878). „Logische
Untersuchungen" (3e dr. 1870), „Historische
Beitrage zur Philosophie" (3 dln, 1856—'57) en
„Naturrecht auf dem Grunde der Ethik" (20
dr. 1868). Zijn leven beschreef Bratuschek
(1873).
Trent (d.), een 269 KM. lange zijrivier v. d.
Humber in Engeland, ontspringt in 't N. v.
't graafs. Stafford en vereenigt zich met d.
Ouse. Zij vormt een belangrtjken verkeersweg
on is voor zeeschepen tot Gainsborough, voor
rivierschepen tot Burton, 193 KM. opwaarts,
bevaarbaar. Door 't Grand-Trunkkanaal is ztj
met d. Mersey verbonden, zoodat daze rivier
een verbinding vormt tuss. d. Noordzee on
d. Iersche Zee.
Trente of Trient (Latijnsch Tridentum,
Ital. Trento), een stad in Tirol, a. d. linkeroever v. d. Etsch, over welke rivier hier een
brug voert, on a. d. Brennerbaan, met 22 000
in w. Zij ligt 200 M. boven d. zee en draagt
over 't geheel een Italiaansch karakter, wat
vooral zichtbaar is a. d. bouwtrant der huizen; men heeft er talrijke torens, breede straten on fraaie pleinen (o. a. d. Piazza Grande
met d. Neptunusfontein). Merkwaardige gebouwen zijn er d. Dom, v. Romaansch karakter, d. in eigenaardigen Ital. stijl (15e eeuw)
gebouwde kerk Santa Maria Maggiore (waarin
d. zittingen v. 't Trentsche Concilie gehouden
werden, zie beneden), d. kerk San Pietro,
voorts ,d. schouwburg, 't raadhuis on 't kasteel. Trento is d. zetel v. een vorst-bisschop,
heeft veel industrie v. tabak, was, leer en
suiker, is met Roveredo d. hoofdzetel voor
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ooft en wijn, wint gips en marmer en drigt
een belangrijken zijde- en doorvoerhandel. —
Trente is ongetwijfeld een der oudste steden
in Tirol en werd reeds door keizer Augustus
versterkt. Door d. volksverhuizing had zij
zoo geleden, dat zij als weer opnieuw gesticht
moest worden door Theoderik d. Groote,
koning der Oost-Gothen; a. hem herinneren
nog d. hooge stadsmuren. Later was Trente
d. zetel v. Longobardische hertogen en Frankische graven. In 1027 werd zij door keizer
Koenraad II a. d. bisschop v. Trente ten geschenke gegeven. Zie Oeribauer „Fuhrer filr
Trente-Arco and Umgebung" (1881).
Trenton, d. hoofdstad v. d. Amerikaanschen bondstaat New-Jersey, a. d. Delaware,
met 24 kerken, een fraai gouvernementshuis,
belangrijken handel en industrie en 60 000 inw.
Trenton is historisch merkwaardig als d.
plaats, waar Washington 25 Dec. 1776 d. vereenigde Britsche en Hessische troepen versloeg.
Trentsche Concilie (Conciliusn Tridentinum). Deze vermaarde kerkvergadering wordt
aldus genoemd naar d. hier boven genoemde
stad, waar zij geopend en gesloten is en waar
ook d. meeste harer zittingen gehouden werden. Nog bewaart men in d. kerk v. Santa
Maria Maggiore, die geheel v. rozerood marmer is, d. portretten v. alle laden dozer
kerkvergadering, welke 13 Dec. 1545 in dit
gebouw geopend werd. Door paus Paulus III
op aandringen v. keizer Karel V bijeengeroepen, met 't doel, d. misbruiken in d. kerk
to doen verdwijnen en alzoo d. weg to banen
tot heeling der wond, die door d. hervorming
a. d. kerk was toegebracht, was 't niet 't
minst door toedoen v. d. paus en zijn medestanders, dat d. bijeenkomst weinig a. dat
doel beantwoordde, maar zich bepaalde tot
enkele bepalingen en veroordeeling v. ketterijen, terwijl d. uitspraak, dat d. kerkelijke
overlevering gezag heeft in zaken v. godsdienst, weinig geschikt was om d. terugkeer
der hervormingsgezinden in d. sch-oot der Kerk
te bevorderen. Nadat d. kerkvergadering zich
ruim een jaar lang had bezig gehouden met
't onderzoek naar en d. uitspraak betreffende
verschill. leerstukken, werd zij op pauselijken
last 11 Mrt 1547 n. Bologna verlegd, zeer tegen
d. wil des keizers, wat dan ook ten gevolge
had, dat sommige prelaten n. Italie vertrokken,
andere to Trente bleven, walk geschil hiermee eindigde, dat d. paus bij bulle v.17 Sept.
1549 d. kerkvergadering ophief. Doch zijn opvolger Julius III gaf, kort na zijn aanvaarding
v. d. driedubbele kroon, in 1550 last tot heropening v. 't concilie, nu weder te Trente.
Nauwelijks een jaar na die heropening echter,
welke 1 Mei 1551 plaats had, werd 't concilie
door d.. loop der zaken in Duitschland gedrongen, om 28 Apr. 1552 op een reces v. twee
jaren te scheiden, welke twee zich echter tot
acht verlengden, daar paus Pius IV eerst in
1560 pogingen aanwendde om d. kerkvergadering voortgang to doen hebben. Thans
ondervond d. pauselijke stool krachtige tegenspraak, zooveel v. d. zijde des keizers als v.
die v. Frankrijk, die, beide doordrongen v.
d. noodzakelijkheid verbeteringen in d. kerk
aan to brengen, evenzeer overtuigd waren
v. d. weinigen ernst veler geestelijken om
hiertoe mee to werken. d. Twee genoemde
mogendheden versterkten d. tegen d. curie v.
Rome gerichte partij door d. zending v. eenige
bisschoppen, terwijl Rome ztjnerztids 't houden
v. zittingen en 't afdoen v. zaken zooveel
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mogelijk op d. lange baan trachtte to schuiven.
Ten laatste werd d. reeks v. dogmatische besluiten geeindigd met een veroordeeling v. alle
kettertjen, zoodat 't bleek, dat deze met zooveel
o phef bijeengeroepen en zoolang gerekte kerkvergadering ten slotte 't bewaren v. d. eenheid
on 't herstellen v. d. vrede der kerk onmogelijk
gemaakt had. d. Besluiten v. dit concilie, door
255 prelaten onderteekend, werden 26 Jan.
1564 door d. paus bekrachtigd en in d. meeste
R.-Kath. landen aangenomen, onvoorwaardelijk
door d. Italiaansche staten, Portugal en Polen,
voorwaardelijk in Spanje, Duitschland, Frankrijk en Hongarije, waar vele der genomen
besluiten zelfs hevigen tegenstand verwekten.
Paus Sixtus V stelde in 1588 een congregatie
v. kardinalen in, belast met d. taak d. decreten v. 't Trentsche concilie uit to leggen en
to verdedigen. Vele uitgaven bestaan er van
d. besluiten der Trentsche kerkvergadering.
d. Eerste, op last v. d. paus door P. Manutius
bezorgd, is getiteld: „Canones et decreta s.
oecuminici s. generales concilii Tridentini''
(Rome 1561). Later zijn zij bij herhaling uit•
gegeven, 't best door Schulte on Richter (1853),
't laatst door Petz (1877).
Trentschin (Magyaarsch Trencsen), een
comitaat in Hongarije, ter grootte v. 84 vlr.
mijlen en met een bevolking v. 260 000 inw.,
voornamelijk Slowaken. 't Is bergachtig, doch
heeft een vruchtbaren bodem, die door d. Waag
besproeid wordt en koren, vlas, hennep, tabak
on velerlei vruchten oplevert. Ook is er veel
houtgewas en d. veeteelt wordt er met good
gevolg gedreven. In d. laatsten tijd heeft ook
d. fabrieknijverheid zich al moor ontwikkeld,
vooral die v. geweven stollen. d. Gelijknamige
hoofdstad ligt a. d. Waag en bevat ruim 4000
inw. Twee uur t. 0. daarvan liggen bij 't
dorp Teplitz d. naar d. hoofdplaats genoemde
baden, welke d. Romeinen reeds bekend
waren en die nog jaarlijks door een paar
duizend badgasten bezocht worden.
Trepaneeren (Trepanatio). Onder trepaneeren verstaat men in 't algemeen 't doorboren v. een been door middel v. d. rondo of
trepaanzaag. Ofschoon dit werktuig ook wel
gebezigd wordt bij ziekten v. 't borstbeen en
schouderblad on in zeer enkele gevallen bij
aandoeningen v. lange beenderen, dient 't gewoonlijk om een stuk uit 't schedelgewelf to
boron, vanwaar d. naam panboring.
d. Trepanatie of panboring (trepanatio cranii)
is een der oudste kunstbewerkingen, die reeds
door d. priesters v. Aesculapius zou verricht
zijn. Hippocrates kende d. perforatief- en kroontrepaan. Tot op Heliodorus verrichtte men d.
trepanatio meestal met d. perforatief-trepaan
en bezigde men alleen d. trepaan-kroon, wanneer men 't geheele ziekelijk aangedane gedeelte kon wegnemen. Na Galenus geraakte
deze kunstbewerking geheel in verval, totdat
in d. 15e eeuw Guy de Chauliac haar weder
invoerde, waarop zij in Frankrijk on Italie
dikwijls verricht werd. Johann Lange maakte
haar in Duitschland bekend. Van dien tijd
of hebben alle uitvindingen in deze kunstbewerking enkel betrekking gehad op d. toestel
der instrumenten, die herhaalde malen een
ontzaggelijke uitbreiding verkreeg, doch even
dikwijls weer vereenvoudigd werd. Een even
groote verscheidenheid bestond er in d. aanwijzingen, die 't eerst door Ambrosius Pare
nauwkeuriger vastgesteld zijn. Ook na Pare
liepen d. beschouwingen over d. gevallen,
waarin 't trepaneeren noodzakelijk was, zeer
uiteen, zoodat er ten laatste twee lijnrecht
over elkander staande partijen ontstonden, v.
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welke d. eene bij alle beleedigingen v.'t hoofd
zonder onderscheid trepaneerde, d. andere daarentegen deze kunstbewerking onvoorwaardelijk afkeurde. Tuss. deze beide partijen
vormde zich een gematigde, die zich tot nu
toe heeft staande gehouden, a. d. trepanatie
d. plaats, die haar in d. reeks der kunstbewerkingen toekomt, heeft aangewezen en
d. gevallen, waarin zij verricht moat worden,
nauwkeurig heeft doen kennen.
d. IJverigste voorstanders v. 't trepaneeren
gingen zoover, dat zij deze kunstbewerking
onschadeltjk noemden, haar als voorbehoedmiddel tegen d. gevolgen v. uitwendige beleedigingen v. 't hoofd aanbevalen en als
diagnostisch hulpmiddel aanprezen, om zich
zekerheid to verschaffen omtrent 't al of niet
gevaarlijke der beleediging. Bovendien word
deze operatie verricht tegen chronische hoofdpUn on tegen vallende ziekte, ziekten, waartegen zij niets vermocht. Hoe weinig gevaarlijk sommige heelkundigen 't trepaneeren
achtten, moge daaruit blijken, dat Stalpart
Van der Wiel een Eider 27, Ritzen 21, Berard
16, Zang 10 trepaan-kronen aanzette.
Trepang, Zie Holothurien.
Tres, trza, 't Lat. woord voor drie. Tres
faciunt collegium, een Lat. spreuk : Drie vormen
een college, drie zijn er voor een college
noodig; verder in verschill. beteekenissen,
o. a. in : Drie zijn bevoegd tot 't doen v. een
uitspraak, Met zijn drieen moot men zijn om
met smaak een flesch wijn to ledigen. — Tria
juncta in uno, Drie in een vereenigd ('t devies
der Engelsche Barthorde).
Trescheur is een heraldische figuur, ook
wel Essonier genoemd, welke dezelfde gedaante
heeft als d. Orle (zie Orle), doch slechts een
vierde v. een deal breed is. Gewoonlijk is deze
trescheur dubbel of wel gelelied, 'tgeen uitgedrukt wordt door d. termen : double T., T.
fleuronne en T. fleuronne et contrefleuronne. d.
Laatste treft men aan in 't wapen v. Schotland.
Treschow (NIELs) ward in 1751 to Drammen, in Noorwegen, gob. Na to Kopenhagen
gestudeerd to hebben ward hij achtereenvolgens conrector to Tronthjem, rector to
Helsingor en rector bij d. Kathedraalschool
to Kopenhagen, waar hij met grooten btjval
voorlezingen over d. wUsbegeerte v. Kant
hield, wat hem d. weg baande tot 't hoogleeraarsambt der wtsbegeerte to Kopenhagen.
Ala afgevaardigde der stad Christiania op
d. Storthing in 1814 ijverde htj zeer voor d.
vereeniging v. Zweden en Noorwegen onder
dezelfde kroon en, toen deze tot stand was
gebracht, benoemde hem d. koning tot staatsraad en hoofd v. 't departement v. kerk en
schoolwezen. In 1826 echter nam hij uit die
betrekking zijn ontslag, om afleen voor d.
wetenschap to leven, en NI overl. 22 Sept. 1833.
Behalve eenige wOsgeerige geschriften gaf
hij ook een vertaling v. 't Evangelic* v. Johannes.
Treslong (WILLEM BLOIS vAN), zie Blois
(tweede art.).
(LOTT'S ELISABETH DE LA VERGNE,

graaf DE), vooral bekend• als bewerker en nitgever v. Oud-Fransche ridderromans, ward in
1705 to Mans (depart. Sarthe) gob. Als spoolkameraad v. Lodewijk XV genoot htj een
aanzienlijke, als bekende v. Voltaire, Fontanelle e. a. een geletterde opvoeding. In d.
krUgsdienst getreden, begon htj een zeer losbandig leven to leiden, wat ten gevolge had,
dat zijn oom d. aartsbisschop v. Rouaan hem
n. Italie deed gaan. Zich to Rome bevindende,
ontdekte htj in d. boekerij v. 't Vaticaan een

rijke verzameling Oud-Fransche ridderromans
en deze ontdekking besliste over d. hoofdrichting der letterkundige werkzaamheid v.
zijn geheele leven. Wel bleef hij nog in
krijgsdienst en nam hij een werkzaam aandeel
a. verschill. veldtochten en belegeringen, maar,
nadat htj tot gouverneur v. Lotharingen on
door d. destijds to Luneville verblijf houdenden koning v. Polen, Stanislaus, tot grootmaarschalk v. diens hof was benoemd, onttrok
htj zich, ook ten gevolge v. een door scherpe
gedichten op heeren on dames ten hove
veroorzaakte ongunst bij koning Lodewijk, a.
alle openbare betrekkingen on vestigde htj zijn
verbltjf op een landgoed in Champagne, later
to Franconville bij Montmorency, waar hij
31 Oct. 1783 overl. In zijn „Oeuvres choisies",
door Gamier uitgegeven (1787—'91, 12 dln),
vindt men, behalve een zorgvuldige bearbeiding on uitgave v. een menigte oude ridderromans, ook die v. TRESSAN zelf: „Tristan de
Leonois", „Flores et Blanche-flours", „Le petit
Johan de Saintre' on „Gerard de Nevers' , v.
welke d. beide laatste ook meermalen afzonderlijk zijn uitgegeven. Dat hij ook in d.
natuurkunde zeer ervaren was, blijkt uit zijn
vermaard „Traits sur Pelectricite" dat later
onder d. titel „Essai sur le fluide ele
ctrique"
is uitgegeven (1783, 2 din) door Ain zoon, d.
abt TRESSAN, die ook schrijver is v. een
work, dat in 't Nederl. vertaald is onder d.
titel „d. Fabelleer vergeleken met d. geschiedenis" (Amsterdam 1824, 2 dln). Een latere
uitgave der werken v. d. vader is door Campenon bezorgd (Parijs 1823, 10 dln).
Treub (11.), in 1851 to Voorschoten gob.,
studeerde, na d. hoogere burgerschool to
Leiden bezocht to hebben, daar in d. philosophic. Gepromoveerd op een proefschrift over
„d. Natuur der lichenen" eon door d. Leidschen Senaat met goud bekroonde
'
verhandoling, werd 'hij assistant bij d. botanic a. d.
Leidsche universiteit. Die betrekking bekleedde hij totdat hem in 1880 het directeurschap v. d. plantentuin to Buitenzorg word
opgedragen. Onder zijn leiding is die instelling in allerlei richting uitgebreid on zijn er
aan verbonden een station, waar Nederlandsche zoowel als uitlandsche geleerden gelegenheid tot het doen v. botanische onderzoekingen vinden, een laboratorium voor 't
pharmakologisch onderzoek der Indische planten, een laboratorium voor cultuurchemie
on andere inrichtingen. Daardoor is 's lands
plantentuin to Buitenzorg tot een der uitstekendste der wetenschappelijke instellingen
in d. tropen geworden: TUdens zijn verbltif
in Indio heeft hij een aantal wetenschappelijke
onderzoekingen verricht, waarvan d. resultaten zijn neergelegd in d. door hem uitgegeven
Reeds du jardin botanique de Buitenzorg".
Reeds voor zijn vertrek n. Indio lid der,koninklUke academie v. wetenschappen, ward htj later
door tal v. geleerde genootschappen tot lid
benoemd; o. a. is 14 membre correspondant
der academie des sciences to Parijs. Verschill.
ridderkruisen, hem verleend, golden zoowel
d. in d. botanische wereld door geheel Europa
beroemden geleerde als d. directeur v. Nederlands tropischen plantentuin.
Treub (rECToR), gob. in 1856 to Voorschoten,
een broeder v. d. voorg., studeerde to Leiden
in d. geneeskunde en ward in 1878 op een
dissertatie „Over reflexparalysen en neuritis
migrans" tot doctor bevorderd. HU werd assistent a. d. Leidsche hoogeschool en vestigde
zich tevens als arts to Leiden, waar htj in
1886 benoemd ward tot hoogl. in d. verlos,

,

TRE.

473

kudde en d. gynaecologie a. d. universiteit.
Hij schreef behalve art. in wetenschappelijke
tijdschriften o. a. „Handleiding voor d. antiseptische wondbehandeling" (vertaald uit 't
Duitsch v. Nussbaum, 1882), „d. Antiseptische
wondbehandeling in haar tegenwoordigen
vorm" (1885) en „Leerboek der Gynaecologie"
(1892) en richtte met Dr. M. Straub in 1894
op „Geneeskundige Bladen uit kliniek en laboratorium voor d. praktijk". Hij werd in 1893
door president Carnot tot ridder v. 't Legioen
v. Eer benoemd.
Treub (M. w. F.), een verdienstelijk Nederl.
politicos, 30 Nov. 1838 te Voorschoten geb.,
een broeder v. d. voorg. Na d. hoogere burgerschool v. Leiden bezocht to hebben, legde
hij in 1880 d. drie gedeelten v. 't notarieel
examen en in 1881 't staatsexamen tot toelating tot d. universiteit af. In 1885 promoveerde hij a. d. hoogeschool te Leiden — cum
laude — tot doctor, op een dissertatie Over
d. ontwikkeling en 't verband v. d. rijks-,
provincials- en gemeentebelasting", een verhandeling, die twee jaar te voren door
d. Utrechtsche hoogeschool met goud bekroond was.
Begaafd met een veelzijdig talent en toegerust met een meer dan gewone werkkracht,
vestigde TREUB al spoedig d. aandacht op
zich. Eerst werd hij privaat.docent in 't notarieel en fiscaal recht a. d. universiteit te
Amsterdam, weldra lid v. d. Amsterdamschen
gemeenteraad en in 1891 wethouder v. tinanci6n dier gemeente. Ook werd hij reeds meer
dan eens candidaat gesteld voor 't lidmaatschap der Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Op politiek gebied behoort hij tot d. radicale
partij, getuigen o. a. d. art., door hem geschreven in ,,d. Vragen des Tijds", „'t Sociaal
Weekblad" (waarvan TREUB redacteur is), „d.
Economist" en andere bladen.
Treuga of Trewa Dei, Trove de Dieu
of Godsvrede, noemde men in d. Middeleeuwen
een tijd v. stilstand of staking der veeten,
die door d. hooge geesteltjkheid verordend
was. Omstr. 1033 werd ('t eerst in Aquitanie)
bepaald, dat alle veeten wekelijks rusten
zouden v. Donderdagavond . tot Maandagmorgen en hij, die doze bepaling verbrak, word
met d. ban bedreigd. Op d. concilies v. Narbonne (1054) en acht andere tot op dat v. Montpellier (1195) word dit besluit kerkelijk vastgesteld en scherper bepaald. — Zie Kluckhohn
„Geschichte des Gottesfriedens" (1837).

Treurspel, Zie

tische 'kunst.

Trevelyan

Tooneel, Drama en Drama-

een Engelsch
schrijver en staatsman, geb. 20 Juli 1838 to
Rothley Templey. In 1865 word hij lid v.
't Lagerhuis (liberaal) on in 1868 voor korten
tijd lord der admiraliteit; v. 1881—'82 was hij
secretaris der admiraliteit, vervolgens tot
1884 staatssecretaris v. Ierland en v. Nov.
188i tot Juni 1885 en nogmaals v. Jan. tot Apr.
1886 kanselier v. 't hertogdom Lancaster. Hij
gaf uit The Life and letters of Lord Macauly"
(2 dln, 1876) on The early history of Charles
James Fox" (1880).
Treviglio, een stad in d. Ital. prov.
Bergamo, met een fraaie hoofdkerk, veel
industrie in laken on ztjde, levendigen handel
en 10 000 inw.
Trevigno of Rovigno is d. hoofdstad v.
een district in 't Oostenrtjksche markgraafschap Istria en ligt op een rotsige landtong
in d. golf v. Venetia. Doze stad, v. omstr.
10 500 inw., is d. zetel v. eon burgerlijk gerechtshof on een kamer v. koophandel en heeft
(GEORGE OTTO),
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behalve d. aanzienlijke hoofdkerk een k erk,
a. d. Heilige Euphemia v. Calcedonie gewijd,
die met haar toren in zuiver Gothischen stip
gebouwd is, voorts een goede haven, met
levendigen handel en industrie, aanzienlijke
vischvangst en in d. omtrek veel wijnbouw.
d. Inw. staan bekend als goede zeelieden.
Treviranus. Dezen naam droegen twee
broeders, beide als voortretfelijke natuuronderzoekers bekend. d. Oudste, Gottfried
Reinhold, werd 4 Juli 1776 to Bremen geb.
en was dear sedert 1796 als practiseerend
geneesheer en vervolgens als hoogl. in d.
heel- en wiskunde werkzaam. Hij overl. in
1837. Van zijn nagelaten werken noemen wij
„Biologie oder Philosophie der lebenden
Natur" (1802—'22, 6 dln), „Die Erscheinungen
und Gesetze des organischen Lebens" (183)
tot 1833, 2 din). „Beitrage zur A uf kldrung der
Erscheinungen und Gesetze des organischen
Lebens" (18:_!5—'38) en „Vermischte Schriften
anatomischen und physiologischen Inhalts"
(1816—'21, 4 dln), waaraan ook zijn broeder
werkte.
Met Frarinhofer, Oken, Dellinger en anderen
werkte TRE v I R ANUS mode om d. microscopische waarnemingen to doen herleven en
daardoor d. grond to leggen voor d. hervorming der ontwikkelingsgeschiedenis, v. d.
physiologie der planten en voornamelijk v.
d. leer der weefsels.
Zijn jongere brooder Ludwig Christian,
overl. 6 Mei 1864 to Bonn, bekleedde achtereenvolgens 't professoraat in zijn geboortestad (Bremen), daarna te Rostock, vervolgens
to Breslau en eindelijk to Bonn. Van zijn
hand bezitten wij „Dissertatio physico-medica
sistens quaedam ad magnetismum sic dictum
animalem spectantia" (1800), „De ovo vegitabili ejusque mutationibus" (1828), „Von der
Entwickelung des Embryo und seinen Umhilllungen im Pflanzenei" (1816) en „Physiologie
der Gewachse" (1835—'39).
Treviren was d. naam v. eon Celtisch
yolk in Belgisch Gallia. 't Stond bekend
als dapper en strijdlustig, was in 't bezit
v. eon goede ruiterij en woonde ten tijde
v. Caesars tochten a. d. Moezel tot a. d. Rijn
en d. Nahe. In 't jaar 21 na Chr. stonden zij
onder hun opperhoofd Julius Florus tegen
d. Romeinen op, doch zonder goeden uitslag; doch als bondgenooten v. d. Bataven
onder Claudius Civilis behaalden zij onder
hun hoofden Classicus en Tutor menige overwinning op d. Romeinsche legerbenden. Over
hun hoofdstad Augusta Trevirorum, volgens
een nog bestaand opschrift op 't oude stadhuis v. Trier, 1300 jaar voor Rome gesticht,
zie men 't art. Trier.
Treviso of Trevigi, een stad in NoordItalie, 4 , 2 uur t. N. v. Venetia, met een
beroemde kathedraal, een bisschoppelijk seminarie, belangrijke industrie en handel (zijde,
katoen, aardewerk, vee en vruchten) en ruim
30 000 inw. — d. Provincie Treviso heeft een
oppervl. v. 45 vk. mijlen en bevat 430 000
inw., terwi.jl 't gelijknamige district in 22
gemeenten 112 000 inw. telt. — Treviso, oorspronkeltjk Tarvisiurn geheeten, behoorde v.
1388-1797 a. Veneti8, word in 1797 door d.
Franschen onder Mortier veroverd (die daarvoor d. titel „hertog v. Treviso" ontving) en
kwam vervolgens a. Oostenrijk en in 1866 a.
't koninkrijk Italie.
Tria.kisoctaeder is een vorm v. 't regelmatige kristalstelsel, begrensd door 24 gel ijkbeenige driehoeken, wiens gedaante afwisselt
tuss. die v. d. octaeder en v. d. rhomben-dode-
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caeder, echter zoodanig, dat steeds d. ribbon
v. d. eersten en nooit die v. d. tweeden vorm
optreden. d. Ribbon bestaan uit 12 lange en
24 korte; d. veelvlakshoeken On 6 achtvlakshoeken en 8 drievlakshoeken. Loodglans en
diamant vertoonen dozen kristalvorm.
Triangel (v. 't Lat. tres, tria, drie, en angulus, hook), eon naar zijn vorm aldus genoemd
accompagnements-instrument, voornamelijk
bij d. zoogen. Turksche muziek in gebruik. 't
Bestaat uit een niet geheel gesloten stalen
driehoek, die door middel v. een riempje a.
d. hand wordt vastgehouden en waarop geslagen wordt met een stalen staafje.
Triangulatie heat 't opnemen v. een
land door middel v. een net v. driehoeken.
In d. hoofdzaak komt 't daarop neder, dat
men een basis opmeet, die men als punt v.
uitgang opneemt. Vervolgens kiest men zichtbare punten en vormt men aldus driehoeken,
v. welke men d. hoeken meet, aanvangende
met d. eindpunten v. d. basis en. zoo voortgaande. d. Gegevens, die men aldus verkrijgt,
zullen voldoende zijn om,'tztj door berekening,
'tzij door constructie, d. gedaante en d. inhoud
der driehoeken to bepalen en voorts met
behulp daar van d. opgemeten streek, naar
een bepaalde schaal, in kaart to brengen.
Doze methode dagteekent v. 't laatst der 17e
eeuw, toen zij door Piccard a. d. Franschen
minister Colbert word voorgeslagen. Sedert
is zij bij alle uitgebreide opnemingen toegepast en aanhoudend nog verbeterd.
Trianon (Groot en Klein), twee kleine
vorstelijke lustsloten in d. nabijheid v. Versailles. 't Eerste word door Lodewijk XIV
voor madame de Maintenon gebouwd. d. Latere
koningen gaven er vaak partijen, doch tijdens
d. Fransche revolutie geraakte 't in verval.
Napoleon liet 't herstellen en hield er ook
nu on dan zijn verblijf. Gedurende d. restauratio ward 't in stand gehouden on soms door
laden der koninklijke familie bezocht. — Klein
Trianon word door Lodewijk XV gebouwd
ten behoove zijner talrijke on losbandige feesten. Later was 't d. geliefdste verbltjfplaats
v. Marie Antoinette, terwijl d. koninklijke
familie v. Lodewijk XVI er meermalen die
nietige uitspanningen nam, welke, hoezeer
dan ook beneden d. waardigheid v. eon
vorstengezin staande, toch zedelijk gunstig
afstaken bij d. bestemming, welke Lodewijk
XV aan dit gebouw gaf. Na d. ofnwenteling
richtte Napoleon dit slot eerst in voor zijn
zuster, prinses Borghese, later voor ztjn
gemalin Maria Louise, die er na d. troonsafstand v. 1814 haar eerste wijkplaats vond
en er haar vader, d. keizer v. Oostenrijk, ontmoette. Gedurende d. restauratie hield d.
hertogin v. Berry en tijdens d. Juli-regeering
d. hertogin v. Orleans er meermalen haar
verblijf.
Triberg, eon hoog on fraai gelegen dorp
in 't groothertogdom Baden, kreits Villingen,
met 2800 inw., horlogeindustrie en stroovlechterijen. 't Ligt a. d. Schwarzwaldbaan
(zie Schwarzwald, waar in d. Noot verkeerdeltjk
Friberg voor Triberg staat) en wordt om zijn
gezonde lucht veal als herstellingsoord bezocht. In d. nabijheid vindt men een beroemden waterval.
Tribonianus (Grieksch Tribounianos), een
beroemd rechtsgeleerde, uit een onaanzienliJk
geslacht to Sidae, in Pamphilie, op 't eind der
5e eeuw na Chr. gob. Door d. natuur met een
scherp verstand, een stork geheugen en groote
welsprekendheid begiftigd, paarde hij a. die
gaven d. kunst v. to vleien on anderen voor
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zich in to nemen. Hij begon zijn loopbaan met
pleidooien voor d. gerechtshoven to Constantinopel, word spoedig door keizer Justinianus
tot quaestor aangesteld, later tot andere waardigheden (o. a. tot die v. praefectus praetorii
on consul) verheven on regeeirde reeds op zijn
300 jaar als eon soort v. minister. Toen Justinianus eenheid on duidelijkheid in d. rechtspraak wenschte to bevorderen en d. groote
hoeveelheid rechtsgeleerde uitspraken (moor
dan 2000 rollen perkament) naar eon bepaald
stelsel tot een groot geheel gebracht wenschte
to zien, belastte hij TRIBONIANUS met dat work.
Doze verkoos daarvoor d. beroemdste rechtsgeleerden tot zip medehelpers, o. a. Theophilus, Dorotheus, Cratinus, Stephanus on Mennus, en door hun medewerking word 't hem
mogelijk d. reuzenarbeid der Pandecten of
Digesten, der Instituten en v. d. Codex to voltooien. TRIBONIANUS is d. eigenlijke grondlegger
v. 't Justiniaansch Romeinsche recht. 't Werk
word in 5 jaren voltooid, nl. v. 528 tot 534;
a. d. haast, door TRIBONIANUS - waarsch(jnlijk
op last v. Justinianus — gemaakt, is 't toe to
schrijven, dat doze compilatie op verschill.
punten groote verbetering noodig had.ntmoNIANIIS overl. in 546 of 547.
Tribrachys (v. 't Grieksche tri, drie, en
brachus, kort), een versvoet, uit 3 korte lettergrepen bestaande.
Tribus was in Rome oorspronkelijk d.
naam voor d. drie verschill. volkeren, d.
Latijnsche, Sabijnsche en Etrurische rassen (?),
welke volgens d. legende, door Romulus tot
een geheel vereenigd, d. grondslagen voor
d. ouden Romeinschen staat gevormd hebben.
d. Afleiding v. 't woord is onzeker, volgens
sommigen v. 't LattJnsche tres, tria (drie), zijnde
't oorspronkelijk aantal tribus, volgens anderen
v. woord tributum (belasting), volgens
nog anderen v. 't Grieksche Tetrti;, 't derde
gedeelte v. een tribus bij d. Atheners.
d. Drie oorspronkelijke tribus werden genoemd Ramnenses of Ramnes, Tatienses of
Tittenses en Luceres. d. Eerste, die zijn naam
v. Romulus bek wam, bevatte alle Romeinsche
burgers, die d. Palatijnschen berg bewoonden;
d. titel v. d. tweeden kwam v. Titus Tatius
on omvatte d. Sabtjnen, die d. Capitolijnschen
berg bezaten. d. Derde benaming wordt afgeleid v. Lucus, een woud, waarvan Romulus
een schuilplaats maakte. bestond uit alle
vreemden, met uitzondering v. d. Sabijnen.
In d. beginne had iedere tribus een hoofd
(tribunus) en een eigen wichelaar.
Tarquinius d. oude verdubbelde 't getal
tribus on Servius Tullius verdeelde d. burgers
in tribus volgens d. plaats, die zij bewoonden.
Rome ward verdeeld in vier wijken : Palatina,
Suburrana, Collina en Esquilina. d. Personen,
die daarin woonden, vormden verschill. tribus
(tribus urbanae of stedeltjke tribus), terwijl
to gelijker tijd Servius Tullius 't Romeinsche
rijk in zeventien deelen splitste, die landelijke
tribus (tribus rusticae) genaamd werden. In
vervolg v. tijd vermeerderde 't aantal tribus,
naar gelang der nieuwe bewoners, die Rome
op verschill. tijdstippen opnam; maar 't aantal
steeg nooit boven 35.
Toen d. Italiaansche staten dezelfde voorrechten als d. stad Rome verkregen hadden,
werden er acht of tien nieuwe tribus bij d.
oude gevoegd, maar die verdeeling duurde
slechts kort, daar ze ras met d. vijf en dertig
ineensmolten.
Volgens d. oorspronkelijke instelling v.
Servius Tullius was d. tribus slechts d.
vereeniging v. inw. uit zeker gedeelte der
.
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stad of v. 't land, maar later hielden d. tribus
op bijzondere vereenigingen te zijn; zij begonnen allengs niet meer tot d. stad, maar tot
d. staat te behooren en men verlangde v. toen
of al meer en meer uit d. tribus urbanae (d.
onaanzienlijken) te geraken om in d. tribus
rusticae (d. aanzienlijken) over te gaan. Die
verandering sproot voort eensdeels uit d. zucht
der Romeinen voor 't landelijk leven, anderdeels uit d. macht der censoren, die bij wijze
v. strafoefening d. Romeinschen burger v.
een hoogeren in een lageren tribus konden
doen plaatsen.
d. Landelijke tribus hadden d. naam naar
verschill. streken, o. a. tribus Aniensis, Armen-

sis, Cluvia, Crustumina, Falerina, Lemonia,
Ikfoecia, Pomptina, Quirina, Romilia en Scaptia,

of naar eenige patricische familien, o. a.

Aeniilia, Claudia, Clue ntia, Cornelia, Fabia,
Horatia, Julia, Minucia, Papiria, Sergia, Terentina en Veturia.
Tribuun (iribunus) was in d. eerste plaats
d. algemeene benaming voor d. Romeinschen
magistraatspersoon, die 't toezicht over d.
tribus hi eld. Volgens d. overlevering toch
verdeelde Romulus 't yolk in drie tribus,
over elke waarvan hij een hoofd, tribunus,
zou hebben aangesteld. In d. zoogenaamden koningstijd werd d. aanvoer der ruiterij eveneens tribunus celerum genoemd. —
Voorts waren er tribuni aerarii, personen,
uit d. plebejers gekozen, belast met 't innen
der belastingen en 't uitbetalen der soldij.
Naar aanleiding v. een wetsvoordracht v.
d. praetor L. Aurelius Cotta (683 na d.
stichting v. Rome) werden d. tribuni aerarii
naast d. senatoren en d. ridders aangewezen
voor 't rechterambt, doch, onder 't bestuur v.
Caesar, werden zij wederom uit dien stand
verwijderd. Een wet .A tilia (433 na Rome's
stichting) verleende 't yolk d. macht en d.
bevoegdheid zestien millitaire tribunen (tribuni
militum) voor vier legioenen te kiezen, ztjnde
twee derden v. 't geheele getal, daar er jaarlijks vier en twintig tribunen voor vier legioenen benoemd werden, derhalve zes voor
ieder. Vier dier overheidspersonen werden
door 't yolk en twee door d. consuls aangewezen. d. Eersten werden Comitiati (in d. coralten gekozen), d. laatsten Rufuli genoemd.
Nadat eerst d. koningen, daarna d. consuls en
dictators die benoemingen hadden gedaan,
matigde zich in 393 't yolk voor 't eerst 't
recht aan jaarlijks zes dergelijke personen te
kiezen (Zie Livius, VII, 5), hoewel in zorgelijke
tijdsomstandigheden d. keuze altijd bij d. consuls is gebleven. Verder had men nog tribuni
militum consulari potestate, nl. zes magistraatspersonen, gedeeltelijk uit d. patriciers, deels
uit d. plebejers genomen en in plaats v. d.
consuls gekozen (Zie Dionysius Halicarnassensis XI. 60). d. Keus was evenwel tot dit
getal niet beperkt. Later koos men nu eons
consuls dan weer tribuni militum, al naar d.
invloed v. d. senaat of v. 't yolk d. overhand
bad. In 't jaar 387 na d. stichting der stad
werd eindelijk bij d. wet Licinia vastgesteld,
dat d. consuls ook uit 't yolk zouden kunnen
gekozen worden. d. Consulaire waardigheid
bleef bestaan tot Julius Caesar, maar, nadat
deze zich, op 't voorbeeld v. Sulla, tot dictator
gedurende zijn leven had doen benoemen,
werd 't ambt in zijn oorspronkelijkheid nooit
weder hersteld.
Verreweg d. merkwaardigste overheidspersonen zijn evenwel d. volkstribunen (tribuni
plebis), die op d. ontwikkeling v. d. Romeinschen staat d. grootsten invloed hebben uit-
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geoefend. Zij werden 't eerst in 494 v. Chr.
ingesteld en wel naar aanleiding v. een verdrag, dat d. plebejers, na hun uitwijking uit
Rome, met d. patriciers hadden gesloten, in
d. beginne twee, a. wie echter, terstond na
d. terugkeer in Rome, drie toegevoegd werden.
In d. eerste tijden werden zij in d. Comitia
Centuriata gekozen, onder voorzitterschap v.
d. Pontifex . Maximus, maar sedert 471 go.
schiedde d. keuze in d. Comitia tributa, terwijl
d. aanvulling v. een onvolledig getal tribunen
bij cooptatie plaats had. Na bun altreding
waren zij niet terstond, maar slechts met een
tusschenruimte v. tien jaar weer benoembaar.
Dit gebod werd evenwel dikwerf overtreden.
d. Tribunen aanvaardden hun betrekking, die
zij slechts den jaar vervulden, op d. 10en Dec.
Hun ambt en d. daaruit voortspruitende macht
was ontleend a. een zoogenaamde lex sacrata,
die bepaalde, dat alleen plebejers verkiesbaar
en d. tribunen zelven sacrosancti zouden zijn,
d. i, heilige en onschendbare magistraatspersonen, wier aanranding op strafle des doods
en v. d. wraak des hemels verboden was.
Uiterlijke teekenen v. hun waardigheid hadden
zij niet. Hun macht breidde zich allengs uit;
aanvankelijk belast om a. d. plebejers hulp
to verleenen tegen d. al te groote macht der
consuls en tot verzekering v. 't recht v. appal
(pro vocatie-recht), waagden zij 't spoedig, beschermd door hun onschendbaarheid en door
d. wet, alle weerstrevende personen (particulieren zoowel als d. overheidspersonen) to
doen vatten, in d. gevangenis to doen werpen
en ter dood to brengen. Zij oefenden die macht
uit door 't hun verleende recht v. intercessie,
volgens hetwelk zij, daartoe geroepen of
niet, door hun Veto (ik verbied) d. bewelen en
d. uitvoering v. besluiten der overheid
schorschten. Ook konden zij 't doen v. een
voorstel v. wet a. 't yolk verhinderen en zelfs
't nemen v. een geldig senaatsbesluit voorkomen, daar zij in d. senaat door d. wet Atinia
zitting hadden. Rechtsvervolgingen, na d.
nederlegging v. hun ambt, konden tegen hen
niet worden ingesteld. Hun macht was evenwel
binnen Rome beperkt. Zij hadden eveneens
d. bevoegdheid 't yolk bijeen te roepen,
waaruit d. Comitia tributa ontstaan zijn. d.
Tribuni zelven hadden daarvan d. leiding; die
vergaderingen strek ten hoofdzakelijk tot 't benoemen v. overheidspersonen en tot 't vaststellen v. volksbesluiten, die na d. wet der
consuls Valerius en Horatius voor 't geheele
yolk verbindend waren. In die Comitia oefenden zij een zeer grooten invloed uit, zoo wel
op d. wetgeving zelve als op 't publiek en
privaat recht in 't algemeen. Door d. samenkomst v. 't geheele yolk toch in die vergaderingen en door 't ophouden v. 't verschil in
standen werden zij als vanzelf d. gemachtigden
v. 't gezamenlijke yolk, in w elks belang zij
d. verrichtingen v. d. senaat en v. d. overheidspersonen controleerden. Zoodoende werkten
zij, zoolang bij 't yolk kracht en deugd aan wezig was, heilzaam tot d. ontwikkeling en
d. bloei v. d. staat made. Later werd 't tribunaat
een krachtig wapen in d. hand v. partijhoofden,
waardoor 't bestuur v. d. staat inwendig zoo
werd geschokt, dat 't eindelijk ineenstortte.
Sul la vernietigde 't tribunaat, dat door Pompejus hetsteld werd. In d. keizerstijd vereenigden d. keizers d. tribunicia potestas in hun
persoon, hoe wel nog immer tribunen in schijn,
met beperkte macht, benoemd werden, totdat
eindelijk, in d. 5e eeuw na Chr., d. instelling
geheel verdween.
Ook in d. eerste Fransche republiek word,
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na d. revolutie v. 18 Brumaire, door d. staatsregeling v. 1799 een tribunaat in 't leven geroepen. Bonaparte list 't in naam bestaan,
maar gebruikte 't alleen om door middel ervan
zijn politieke plannen ten uitvoer to brengen.
V olgens d. nieuwe constitutie had d. eerste
consul bij uitsluiting d. bevoegdheid vetsvoordrachten to doen; d. wetgevende macht
daarentegen word uitgeoefend door een lichaam
v. drie honderd en een tribunaat v. honderd
laden. 't Laatste onderzocht d. regeeringsvoordrachten; 't wetgevend lichaam kon d.
in 't tribunaat onderzochte ontwerpen, zonder
beraadslaging, aannemen of verwerpen. Die
verdeeling der wetgevende macht,'t initiatief
der regeering en d. invloed, die d. Orateurs du,
Gouvernement in beide lichamen hadden, maakten d. yolks vertegenwoordiging een schijnvertooning. leder tribuun moest ten minste
25 jaar oud zijn en genoot een jaarltjksche
bezoldiging v. 15 000 franc. Jaarlijks trad een
derde gedeelte at, dat door nieuwe verkiezingen aangevuld word; d. aftredenden waren
echter terstond herkiesbaar. 't Tribunaat bezat
bovendien 't recht a. d. regeering voorstellen to doen en wenschen to openbaren.
Daardoor kreeg dat lichaam invloed on macht,
to moor omdat d. voornaamste redenaars on
patriotten daarin trachtten to komen, om aandeel in d. staatkundige aangelegenheden to
erlangen. Vandaar dat sedert 1803 Napoleon
slechts weinig beteekenende en onbeduidende
mannen in 't tribunaat deed opnemen, 'twelk
dan ook d. 4en Mei 1804 't voorstel deed
hem tot keizer uit to roepen. Cannot alleen
verzette zich er tegen on teekende 't procesverbaal der zitting niet moo. Bij senaatsbesluit
v. 18 Mei 1801 word 't tribunaat gebeel en al
gewijzigd. d. Meeste tribunen warden naar
't wetgevend lichaam overgeplaatst, d. algemeene vergaderingen opgeheven on slechts
drie afdeelingen voor d. binnenlandsche zaken,
d. wetgeving on d. financien behouden, om d.
wetsontwerpen to onderzoeken, onder d. leiding
v. door d. keizer benoemde voorzitters en
quaestoren. Eindelijk hief Napoleon, bij besluit
v. 19 Aug. 1897, ook die schtinvertooning op;
in plaats v. drie section v. 't tribunaat kwamen
drie commission v. 't wetgevend lichaam.
Tribuut. d. Schatting, die 't Romeinsche
yolk voor d. schatkist v. d. staat naar d. verdeeling in Tribus opbracht, word tribuut genoemd, terwij1 d. overige belastingen Vectigalia
warden geheeten. Er was drieerlei soort v.
tribuut. d. Eerste, die niets dan een hoofdelijke omslag was, waarbij d. arms even zwaar
belast word als d. rijke, had onder d. eerste
koningen plaats en ward Tributum capitis of
capitulare genaamd; d. tweeds soort is ingeSoerd na d. instelling v. d. census en was
zoodanig ingericht, dat ieder betaalde naar
d. census, waartoe hij behoorde. Tarquinius
Superbus herstelde voor een poos d. eerste
wijze v. tribuut-heffing; doch, toen htj gevallen was, keerde men tot d. hefting naar
d. census terug. d. Derde soort v. tribuut
had alleen plaats, wanneer 't vaderland in
gevaar was en word Tributum temerariuin
geheeteu en door d. dictator opgelegd. Dit had
o. a. plaats, toen Rome door d. Gainers word
ingenomen, alsmede in d. tweeden Punischen
oorlog. Toen L. Paulus met d. Macedonischen
buit een ongeloofelijken schat in d. schatkist
had gebracht, word er vele jaren achtereen
goon tribuut geheven.
Trichine (trichina spiralis) is een worm,
die tot d. orde der rolwormen (nematodes)
behoort. Hi.j wordt voornamelijk in 't lichaam
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v. ratten aangetroffen ; 't wijfje brengt in 't
darmkanaal v. 't dier, waarin 't leeft, jongen
ter wereld, die d. darmwand doorboren on
door 't lichaam trekken, waar zij voornamelijk
in d. spieren ontstekingen to weeg brengen;
daardoor worden zij langzamerhand door een
vast omhulsel omgeven. Wordt 't vleesch
dozer ratten door andere zoogdieren (varkens)
gegeten, dan wordt door d. inwerking v. 't
maagsap 't omhulsel verwijderd; d. worm
wordt spoedig geslachtsrtjp on d. jongen trekken weer door 't lichaam v. 't zoogdier; door
't eten v. varkensvleesch worden zij somtijds
ook in 't lichaam v. menschen gebracht.
Trichroisrne, Zie Pleochroisme.
Tridymiet is een kleurloos of wit mineraal, dat even hard is als kwarts, 't soorteltjk
gew. 2,282 a 2,326 heeft en uit kiezelzuuranhydride bestaat. 't Is o. a. gevonden bij
Pachuca (in Mexico), in d. Drachenfels, op
sommige plaatsen v. Frankrijk, in Hongarije,
in Ierland on in d. Vesuvius.
Trier (Fransch Troves, Latijn Augusta Trevirorum,, een stad in d. Pruisische Rijnprovincie,
in 't gelijknamige regeeringsdistrict (130 vk.
mijlen met 712 000 inw.), bekoorltjk gelegen
a. d. rechteroever v. d. Moezel, over welko
rivier hier een antieke steenen brug voert
v. 190 M. lengte. Zij heeft 36 200 inw. (1891)
on is d. zetel v. eon aartsbisschop. d. Stad
bestaat uit 't oude gedeelte, d. eigenlijke
stad, en vele voorsteden; haar straten zijn
meerendeels nauw, donker en onregelmatig.
't Fraaiste gebouw der stad is d. v. 1227—'43
in Gothinchen stijl opgetrokken Lieve-Vrouwen-Kerk. In d. door bisschop Nicetius (6e
eeuw) gebouwden Dom bevinden zich d. graven v. 26 aartsbisschoppen en keurvorsten,
terwijl er ook d. bekende „Heilige Rok" wordt
bewaard. d. In 1856 deals vernieuwde Prot.
kerk was een door Constantijn d. Groote gebouwde basilica. Trier heeft grootsche en
talrijke overblijfselen v. Romeinsche bouwkunst, o. a. d. Porta Nigra, een 30 RI. breeds
en 25 M. hooge zegepoort, ter diepte v. 21 M.,
waarschijnlijk uit d. tijd v. Constanttjn d.
Groote, on 't nog good onderhouden amphitheater. d. Inw. houden zich hoofdzakelijk
bezig met wijn- on tuinbouw, scheepvaart en
handel. — Trier is wellicht d. oudste stad
v. Duitschland. Als hoofdstad der Treviren
in 56 v. Chr. door Ceasar veroverd, behield
d. stad d. naam Augusta Trevirorum. Zij kwam
als Romeinsche kolonie tot bloei, word versterkt en had tal v. beroemde instelllngen.
Onder Constanttjn de Groote was zij d. hoofdstad v. geheel Gallia; om dozen ttjd word er
't Christendom ingevoerd en reeds in 300 n.
Chr. had men er een christelijke kerk; haar
eerste bisschop was, in 328, Agricus v. Antiochie. In 406 ward Trier door d. Vandalen
verwoest; in 415 veroverden haar d. Franken,
die er tot 455 heerschapptj voerden, tot zij
later een deal word v. 't aartsbisdom en
keurvorstendom Trier. Gedurende d. Fransche
heerschappij (1794-1814) was Trier d. hoofdstad v. 't departement Saar, terwtjl zij in 1814
a. Pruisen kwam. — Zie Hettner „Das ROmieche Trier" (1880); Steinbach „Trier and seine
Umgebung" (1883); WOrl „Fiihrer durch die
Stadt Trier" (1884).
Triad (Ital. Trieste, Lattjn Tergeste, Slavisch
Trst), d. belangrijkste zeehandelsstad v. d.
Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie, a. d.
golf v. Triest en a. d. N.-0. hook v. d. Adriatische Zee, met 158 000 inw. Zij strekt zich
amphitheatersgewijs uit a. d. zuidel. helling
v. 't Karstgeb. en bestaat uit een oude en een
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nieuwe stad, d. eerste met nauwe, onregelmatige straten, d. laatste met breede straten.
In d. oude stad heeft men 't prachtige standbeeld v. Karel VI, 't schou wburgplein, 't nieuwe
raadhuis, 't operagebouw, d. fraaie domkerk,
d. Jezultenkerk en 't standbeeld v. Winckelmann. d. Breede Corsostraat scheidt d. nude
stad v. d. noordelijk gelegen nieuwe stad;
deze is regelmatig gebouwd, met groote pleinen on breeds straten, en ligt langs 't Groote
kanaal, dat d. handelsschepen in d. gelegenheid stelt, onmiddellijk bij d. voorraadshuizen
der stad to lossen. Merkwaardige gebouwen
zijn hier 't Tergesteum, voor handelszaken
ingericht, 't paleis v. d. Oostenr. Hongaarsche
Lloyd en d. oude koopmansbeurs, waarvoor
zich 't bronzen standbeeld v. keizer Leopold I
verheft. In 't geheel heeft men er 40 pleinen
on 327 straten. Romeinsche overblijfselen zijn
nog d. Arco di Riccardo, een door Maria Toeresia herstelde waterleiding en d. bouwvallen
v. een amphitheater. d. Haven wordt door
een groot aantal, 100 M.' in zee reikende
molo's gevormd on is sedert 1867 door een
havendam tegen stormen beveiligd, terwijl
op d. zuidwestelijkste mob een 32 H. hooge
vuurtoren staat. Triest is d. zetel v. een bisschop en wordt grootendeels door ltalianen
bevolkt, wier aantal nog voortdurend toeneemt; ongeveer 1 der bewoners zijn Slaven,
voorts wonen er Joden en Grieken. d. Industrie is zeer ontwikkeld, vooral die v. zeep,
kaarsen, lederwaren, meubels, stoommachines,
zijden on katoenen stoffen on scheepsmaterialen. d. Voorn. bron v. bestaan is echter
d. handel. Triest is een der grootste handelssteden der aarde; zij is voor Zuid-Duitschland,
wat Hamburg voor Noord-Duitschland is en
wordt daarom niet ten onrechte 't „Hamburg
der Middell. Zee" genoemd. d. Voorn. art. v.
uitvoer zijn koren, rijst, wijn, olie, sumak,
tabak, was, hennep, wol, huiden, peltertjen,
metalen, timmerhout on allerlei soorten v.
fabrieksgoederen. d. Stad heeft haar toenemenden bloei to danken a. d. omstandigheid, dat zij sedert 1719 vrijhaven is on
dat haar haven voor grootere schepen toegankelijk is dan die v. Venetic, dat geheel door haar overvleugeld wordt. d. In
1883 opgerichte Oostenr. Lloyd heeft meer
dan 70 stoompakketbooten in d. vaart en
bezit d. grootste scheepstimmerwerf. d. Omstreken, die voor 100 jaren nog woest on kaal
waren, zijn door bemesting vruchtbaar gemaakt on vormen nu a. d. hellingen v. 't
Karstgeb. bekoorlrjke wandelplaatsen, vooral
n. Optchina. 't Klimaat is echter ongunstig;
plotselinge veranderingen v. temperatuur zijn
niet zeldzaam, terwijl d. sirocco (een verslappende zuidoostenwind) on d. bora (een koude
noordenwind) 't verblijf hier dikwijls zeer
onaangenaam•maken.
Triest (destijds Tergeste) werd onder keizer
Vespasianus tot een Romeinsche kolonie verbeven en kwam als zee- en handelsstad weldra tot bloei. Gedurende on na d. valksverhuizing had d. stad veel to lijden on nog in
d. 9e eeuw werd zij door d. Saracenen verwoest. Lange oorlogen met Venetic leidden
tot schatplichtigheid a. deze stad, totdat
Triest zich in d. 2e bent der 14e eeuw onder
d. bescherming v. Oostenrijk stelde. Van
1797-1805 was zij door d. Franschen bezet,
die haar in 1809 in bezit kregen en haar tot
hoofdstad der Illyrische prov. rnaakten, waardoor 't aantal inw. der stad v. 50 000 tot
19 000 verminderde. Sedert 1814 is zij weer
met Oostenrijk vereenigd on zij behoorde v.
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1818—'66 tot d. Duitschen bond. — Zie Neumann—Spallart „Oesterreichs maritieme Entwickelung und die Hebung von Triest" (1882);
„Illustrierter Fuhrer durch Triest und Umgebung" (1886).
Trigland
(JAcoaus), een Nederl. godgeleerde, in 't begin v. Jan. 1583 to Vianen
geb. In d. R.-Kath. kerk opgevoed, bezocht
hij onder een fictieven naam d. hoogeschool
to Leuven, met 't doel zich a. d. geestelijken stand to wijden; doch na zijn terugkomst omhelsde hij d. hervorming en in 1607
werd hij predikant to Stolkwijk. Drie jaar later
werd hij to Amsterdam beroepen, waar hij
zich als een ijverig contra-Remonstrant deed
kennen, gelijk hij dan ook een der krachtigste
bestrijders v. d. leerstellingen der volgelingen
v. Arminius in d. Dordsche synode was.
Scherpzinnig en geleerd, werd hij in 1634 tot
hoogl. in d. godgeleerdheid to Leiden benoemd,
waar hij in Apr. 16:54 overl. 't Meest bekende
zijner werken is „Kerckelijke geschiedenissen"
(16:50), een zeer scherpe wederlegging v. Uytenbogaard's „Kerckelijke Historie" (zie Cytenbogaard). Voorts schreef hij, behalve eenige
weitrig beduidende brochures naar aanleiding
v. d. Remonstrantsche twisten, „De trina Doi
gratia" (1636), „De voluntate Dei cot." (1642),
„De civili et ecclesiastica potestate" (1642),
„Dissertationes theologicae et philologicae"
(1728) en „De ritibus prosalcis" (1702).
Triglyph, Zie Orden der Bouwkunst.
Trigonometrie beteekent driehoeksmeting. Zij omvat dat gedeelte der wiskunde,
waarin gehandeld wordt over 't verband,
dat er bestaat tuss. d. elementen eons driehoeks. Als hulpwetenschap dient d. goniometrie. Haar beoefening moot noodwendig a.
die der trigonometric voorafgaan.
d. Trigonometrie wordt verdeeld in vlakke
driehoeksrneting on boldriehoeksmeting. In d.
eerstgenoemde heeft men alleen to does met
driehoeken, begrensd door rechte lijnen. d.
Laatstgenoemde handelt over driehoeken, gevormd op 't opperviak v. d. bol on begrensd
door bogen v. groote cirkels.
d. Trigonometric is v. zeer ouden oorsprong;
zij is ongetwijfeld haar ontstaan verschuldigd
a. d. sterrenkunde on dit doet vermoeden,
dat d. sphaerische trigonometrie d. oudste is.
't Schijnt, dat d. Grieksche sterrenkundige Hipparchus v. Nicaea, die ongeveer 150 jaren v.
Chr. leefde, haar 't eerst beoefend heeft. d.
Arabieren brachten. door 't invoeren v. d.
sinus in plaats v. d. koorde, een geheele
omwenteling in dien tak v. weterochap to
weeg; dit was nog meer 't geval, toen in
't begin der 17e eeuw d. logarithmen waren
uitgevonden.
Een uitbreiding v. d. sphaerische trigonometrie is d. sphaeroIaische trigonometrie, die
d. driehoeken beschouwt, welke gevormd
worden op 't oppervlak v. d. sphaero'ide. d.
Grondlegger v. doze is Euler.
Trigoondodecaeder, Zie regelmatig kristalstelsel.
Trigt (a. A. VAN), een Nederl. schilder,
22 Oct. 1829 to Dordrecht geb. Hij beoefende
vooral 't historisch genre, vertoefde achtereenvolgens voor zijn studien in Den Haag,
to Parijs en to Antwerpen en vestigde zich in
1867 to Amsterdam on in 1871 to Hilversum.
Bekende doeken v. hem zijn o. a. „Godsdienstonderricht in d. Luthersche kerk v. 't dorp
Vik in Noorwegen", dat voor f 950 ten behoove v. 't Rijksmuseum to Amsterdam werd
aangekocht, „Noorsche vrouwen, hare kinderen ten doop brengende", „Antonio v. Stra-
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len, beschuldigd v. verstandhouding met d.
prins v. Oranje, door d. Bloedraad ter dood
veroordeeld", „Een herfstdag in d. omstreken
v. Antwerpen", In 't zonnetje", „Ernstige
dag", „Samenscholing v. 't yolk voor d. gevangenis der Spaansche inquisitie to Antwerpen", „Montaigne in zijn bibliotheek",
„Melanchton" en „Erasmus in zijn laatste
dagen".
Trikala of Tirhala, d. hoofdstad v. d.
Grieksche nomarchie Thessalie, met 15 000 inw.,
gelegen in eon vruchtbare vlakte v. een linkerzijrivier der Salambria, met wol- en katoenindustrie. In d. oudheid heette zij Trikka en
weleer stond or een beroemde tempel v. Asklepios.
Trikline .kristalstelsel
heeft drie ongelijke en elk. onder scheeve hpeken snijdende
assen, v. welke eon tot vertikale as gekozen
wordt. d. Beide andere assen heeten dan d.
makrodiagonale (langste) en d. brachydiagonale (kortste). d. Vormen v. dit stelsel
liebben goon symmetrievlak. Er behooren toe
prisma's, pyramiden en pinakoiden; d.laatste
zijn d. vlakkenparen, evenwljdig a. d. drie
hoofdsneden. In dit stelsel kristalliseeren o. a.
vele veldspathen, kopervitriool on axiniet.
Trikupis of Trikoepis, (spiRipioN), een
Grieksch patriot, geschiedschrijver en dichter,
gob. 20 Apr. 1788 to Missolunghi, v. 1835—'38
en v. 1841—'43 gezant to London. Hij was
na d. omwenteling v. 15 Sept. 1843, die hij
hoofdzakelijk mee bewerkt had, minister v.
buitenlandsche zaken on v. openbaar onderwijs en word in 1850 andermaal gezant to
London, wat hij bleef tot d. val v. koning
Otto. TRIKUPIS overl. 24 Febr. 1873 to Athene.
Zijn „Geschichte des hellenischen Aufstandes"
behoort tot d. belangrijkste voortbrengselen
der nieuw-Grieksche letterkunde. Bovendien
heeft TRIKUPIS zich als lyrisch dichter bekend
gemaakt. — Zijn zoon CHARILAOS TRIKUPIS,
bekend als staatsman, gob. 23 Juli 1832 to
Nauplia, ward in 1855 gezantschapssecretaris
to London en in 1862 vertegenwoordiger der in
Engeland gevestigde Grieken in d. Nationale
Vergadering. Daarna was hij herhaaldelijk afgevaardigde voor Missolunghi; in 1867 word
hij minister v. Buitenlandsche zaken, in 1875
minister-president, met welke hooge betrekking hij nog verscheidene malen later bekleed
ward. Oct. 1890 zag zich 't ministerie-TRixuPis
genoodzaakt of to treden; doch in 1892 ward
d. staatsman met 't vormen v. een nieuw
kabinet belast.
Trilgras (Briza media), een plant uit d.
natuurl. 'ram. der grassen (Gramineae), volgens
't sexueele stelsel tot d. 2e orde der 3e klasse
(Triandria digynia) behoorende. 't Is een overblUvende plant met een korten vezeligen
wortelstok, 3-5 dM. hDogen stengel, korte,
ruwe bladeren en losse. stark on lijn getakte
pluimen. d. Bloempakjes zijn glanzig, half
groen en half paars v. kleur, onbehaard en
zeer bewegelijk on bevatten 5-9 bloemen.
't Bloeit in Juni en Juli, is een goad voedergras en wordt vooral op droge gronden,
bovenal in onze hooge venen, veal gevonden.
Trillingen. Een stoffelijk punt beschrtift
een enkelvoudige trilling, als 't v. uit eon
evenwichtsstand zich over een zekeren afstand
rechtlijnig beweegt, naar d. evenwichtsstand
teruggaat, zich naar d. andere ztjde over d.
zelfden afstand rechtlijnig beweegt, weer naar
d. evenwichtsstand teruggaat, waarbij dan d.
versnelling op een zeker oogenblik evenredig
is met d. afstand tot d. evenwichtsstand on
naar dozen evenwichtsstand gericht. Beschrigt
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den stoffelijk punt eenparig een cirkel, dan zal
d. projectie v. dat punt op een rechte lijn een
enkelvoudige trilling beschrijven. Fourier
(1768-1830) bewees 't eerst, dat iedere trilling
in dergelijke enkelvoudige trillingen kan ontbonden worden. d. Grootste uitwi.jking uit d.
evenwichtsstand noemt men d. amplitudo der
trilling, d. tijd, noodig voor een geheele trilling, d. trillingstijd. Is een punt met andere
punten verbonden, dan zal 't ztjn trilling a.
die andere punten overdoen; aldus ontstaan
golven; doze zijn loopend of staand. Staande
golven ztjn ontstaan uit loopende door interferentie met teruggekaatste golven.
Trilobieten. Hierdoor verstaat men in d.
geologie een bijzonder merkwaardige familie
v. versteende dieren uit d. voorwereld. Zij
worden gerangschikt in d. klasse der schaaldieren of crustacean on in d. orde der entomostraceen. Deze zeer talrijke en op een geheel
eigenaardige wijze gevormde dieren behooren
tot een reeds in d. eerste ttjdperken v. d.
geschiedenis der aarde uitgestorven familie
des dierenrijks, welke ten opzichte v. haar
organisatie 't naast bij d. tegenwoordige
phyllopoden gestaan en d. meeste overeenkomst met 't geslacht branchipus schijnt
gehad to hebben.
Hun algemeene ben aming trilobieten hebben
zij verkregen wegens d. drielobbige verdeeling
v. hun lichaam. 't Voorste gedeelte bestaat
uit eon groot hal vemaanvormig schild, waarmede d. kop is bedekt, waarop 't lijf volgt,
dat uit talrijke, over elk. liggende ringen is
samengesteld, evenals een lcreeftenstaart, en
gewoonlijk door twee overlangsche groeven
in drie lobben wordt verdeeld. Voorts wordt
bij vele soorten een driehoekig of halvemaanvormig achterlijf aangetroflen, dat met d.
staart eindigt en niet zoo duidelijk in lobben
is verdeeld. Zij komen deels uitgestrekt, deels
ineengerold voor, o. a. bij 't geslacht calymene,
dat d. eigenschap schijnt bezeten- to hebben
zich kogelvormig to kunnen samenrollen,
evenals onze muur- of kelder-pissebed (Oniscus
acellus). Meestal zijn ze v. (dikwerf goad
bewaarde) groote vooruitstekende oogen voorzien, welke uit een menigte facetten bestaan,
evenals 1)0 onze crustacean en insecten.
0. a. bevat ieder oog v. d. asaphus ca'edatus
ten minste 400 bolvormige facetten, die in
bijzondere cellen a. d. oppervlakte v. d. hoornhuid ztjn bevestigd, terwijl d. worm v. d.
algemeene hoornhuid zeer geschikt was voor
eon dier, bestemd om op d. bodem v. wateren
to leven. d. Vormen v. d. trilobieten zijn zoo
menigvuldig, dat een verdeeling in vele geslachten noodzakelijk is geworden. d. Gewone
grootte der trilobieten valt tuss. 3 en 9 cM.
lengte. Intusschen heeft men er ook, die zoo
klein zijn als een erwt; daarentegen hebben
weer andere een lengte V. 3 dM.; zelfs zijn er
wellicht geweest, die, naar afzonderlijke brokstukken to oordeelen. d. buitengewone lengte
v. 5 dM. bereikt hadden.
Men kent reeds meer dan 600 verschill.
soorten v. trilobieten, welke grootendeels in
d. Silurische en Devonische formation voorkomen, waarvoor zij als zoodanig bijzonder
kenmerkend z jn. Eenige weinige soorten
bevinden zich in 't tot d. steenkolen-formatie
behoorende kalkgesteente en slechts een
enkele twtjfelachtige soort wordt uit 't zechsteen aangevoerd. d. Geheele familie is derhalve alleen tot d. oudste formation beperkt.
In rotslagen, die jonger zijn dan d. steenkolenformatie, heeft men haar tot dusverre nog
niet aangetroffen; gedurende d. lange tijd-
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perken, welke tuns. d. neerzettingen der eerste
versteeningen bevattende lagen en 't einde
der steenkolen-formatie zijn verloopen, schijnen d. trilobieten als 't ware d. voorname
vertegenwoordigers geweest to zijn v. een
klasse v. dieren, die zich in vele orden, geslachten en soorten verdeelde. En niettegenstaande d. geheele familie in een zeer vroeg
tijdperk v. d. geschiedenis der aarde schijnt
vernietigd to zijn, vertoont zich toch in menig
opzicht een overeenstemming in d. structuur
v. haar lichamen, welke 't recht geeft haar
bij d. bewoners v. onze tegenwoordige zeeen
to laten aansluiten.
ersteende overblijfselen v. deze dieren
d.
zijn over d. geheele aarde verspreid en op
vele plaatsen vindt men ze als opgehoopt bij
elkander. Men vindt ze in 't noorden v. Europa
en op talrijke plaatsen v. Noord-Amerika; in
't zuidelijk halfrond worden zij zoowel in d.
bergketen v. d. Andes als a. d. Kaap d. Goode
Hoop aangetroffen. d. Groote menigte, waarin
enkele der zoo talrijke soorten dozer dierenfamilie in sommige oorden, en zelfs tot
afzonderlijke plaatsen beperkt, aangetro lien
worden. leidt tot 't vermoeden, dat haar
ondergang een gevolg is geweest v. plotselinge
onikeeringen, die gansche scharen v. trilobieten in slijkachtige massa's begroeven,
welke later tot een vaste rots zijn verhard
geworden.
Trilogie heette in d. Grieksche poezie
een drietal bij elk. behoorende treurspelen,
die met een aangehecht satyrspel eon tetralogie (zie Tetralogie) uitmaakten. Slechts een
volledige trilogie is tot ons gekomen: d.
„Oresteia" v. Eschylus, bestaande uit d.
„Agamemnon", d. „Choephoren" on d. „Eumeniden". Men vindt ook voorbeelden v. d. trilogie bij latere treurspeldichters, met name
btj Vondel („Jozef") en bij Schiller („Wallenstein").
Trilrog, Zie Roggen.
Trimeter hoot in d. verskunde een voetmaat, bestaande uit drie voeten: eon iambus
—), waarvoor echter ook een spondeus
(— —), tribrachys dactylus (— „ of
anapaest (— —) staan kan, een trochaeus
(— en een anapaest. Trimetrische verzen
-waren bij d. Grieken meer in gebruik dan bij
d. Romeinen.
Trimoerti noemt men in 't Sanskriet d.
drievuldigheid der Brahmaansche hoofdgoden
Brahma, Vischnoe en Siwa.
Trinacria, een bij d. Ouden gebruikelijke
naam voor Sicilie (zie dat art.).
Trinconomale, een stad op d. oostzijde
v. 't eiland Ceilon, met een schoone haven en
circa 10 000 inw. In haar nabijheid vindt men
d. grootsche rifinen v. Maagrammum en Anaradjapoer. Trinconomale behoorde weleer a.
d. Nederlandsche Oost-Indische compagnie,
doch werd haar in Jan. 1782 door d. Engelschen admiraal Hughes, en bestorming der
forten Oosterburg en Osnabruck, ontweldigd.
30 Aug. d. a. v. veroverde d. Fransche admiraal Suffren d. stad, welke daarop a. d. Nederlanders teruggegeven werd, doch in 1795 werd
zij wederom, na eon belegering v. drie maanden, door d. Engelschen heroverd en sedert
bleef 't in hun bezit.
Trinidad, een Britsch eiland in WestIndie, 't zuidelijkste en grootste der Kleine
Antillen, nabij d. kust v. Zuid-A merika en
vOOr d. mond v. d. Orinoco, met een oppervl.
v. 82 vk. mijlen en 208 000 inw. (1891). Drie
bergketens bedekken 't in d. richting v. W.
n. 0. In 't Z.-W. liggen bij Brea 't merk-
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waardige asphaltmeer (Pitch Lake) en een
aantal slijkvulkanen. 't Klimaat is tropisch;
v. Dec. tot Mei heeft men 't drogejaargettjde, in
Port of Spain een gemiddelde jaartemperatuur
v. 25, C. on 195 cM. regen. d. Fauna en flora
komen met die v. tropisch Amerika overeen;
d. voorn. producten zijn w el sulker, koffie,
cacao on katoen. Door d. gunstige ligging is
d. handel er vrij aanzienlijk. — Trinidad werd
31 Juli 1496 door Columbus ontdekt, in 1585
door d. Spanjaarden bezet en in 1797 een
Britsche kolonie. Door d. bevrijding der negerslaven (1838) is d. cultuur er stork achteruit
gegaan; maar d. invoering v. Oost•Indische
koelies heeft haar weer aanmerkelijk doen
toenemen. d. Hoo!dstad, Puerto de Espana of
Port of Spain, is regelmatig geboui,vd en heeft
een prachtige k erk, een veilige en groote
haven en 32 000 inw. — Zie Collens „Guide
to Trinidad" (1889).
Trinidad, d. belangrijkste zeestad a. d.
zuidkust v. 't eiland Cuba, met een fraaie
haven, grootsche suikerplantages, levendigen
handel (uitvoer v. suiker en hout), een waterleiding on 28 000 inw.
Trinitarissen (Orde der). Deze geestelijke
orde werd in 1198 door Johannes da Matha
on Felix v. Valois in 't bisdom Meaux gesticht
on door paus Innocentius III bekrachtigd.
Haar leden noemden zich Brooders v. d. genade
of v. d. H. Drievuldigheid (vandaar hun naam)
en stelden zich ten hoofddoel d. bevrtjding v.
gevangenen, vooral v. Christen-gevangenen
uit d. kerkers der ongeloovigen. Daartoe za melden zij aalmoezen tot losgeld in, doorgaans
(naar 't algemeene gebruik in vele landen v.
Zuid-Europa) op ezels rijdende, waarnaar zij
d. bijnaam Ezelsbroeders (Fratres asinorum)
ontvingen. Zij heetten ook Mathurijnen, naar
een klooster, a. d. H. Mathurinus gewijd. In
kleeding en orderegelen volgden zij d. Augustijners, totdat d. orde in 1573 door Julianus
de Mantonville en Claude Aleph vervormd
word in een v. Reguliere koorheeren. In
Spanje namen zij d. gewoonte aan goon
schoeisel meer to dragon on daarnaar kregen
ziij d. naam trinitarissen-barrevoeters. Tot doze
orde behooren ook d. trinitarissen-tertiairen
on d. Broederschap v. 't Scapulier der H. Drievuldigheid. Thans heeft deze orde nog alleen
kloosters in Portugal, Spanje en Zuid• Amerika.
In 't begin der 13e eeuw ontstond ook een
vrouweltike vertakking v. Trinitarissen.
't Woord Trinitarissen heeft' ook een dogmatische beteekenis in tegenstelling met Unitariers (zie Unitariers).
Triniteit, Zie Drieeenheid).
Trinius (AuousT), een Duitsch schrijver,
gob. 31 Juli 1851 to Schkeuditz. Hij leefde
eerst in Berlijn; thans woont hij to Wal torshausen en hij schreef o. a. „Markische
Streifztige" (3 din, 1884—'87), „ThUringer
Wanderbuch" (4 dln, 1886—'90), „Der Rennstieg" (1890), „Die Umgebungen der Kaiserstao t Berlin" (1887), „Altdeutschland in Wort
und Bild" (1892) on novellen („Herz und
Welt", 1891, e. a.).
Trio heet in d. muziek een stuk voor drie
zelfstandige obligaat-instrumenten; of eon
voor twee hoofd-instrumenten en een basaccompagnement, bijv. fluit, viool, violoncel;
of een voor een hoofd-instrument met twee
accompagnements-instrumenten, — met Bien
verstande echter, dat d. piano, hoewel eigenlijk door bas on distant een dubbel instrument,
in d. trio slechts voor een wordt gerekend.
d. Meeste nieuwere trio's zijn gozot voor piano,
viool en violoncel.
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Triole noemt men in d. muziek een drietal
bU elkander behoorende noten, die echter
slechts to zamen voor twee maatdeeleu golden
on doorgaans aangeduid worden door een 3
boven d. notenlijnen.
Triolet hoot een soort v. klinkdicht, bestaande uit acht regels, d. staande v. acht, d.
slepende v. negen lettergrepen, met dit eigenaardige, dat na d. derden regal d. eerste wordt
herhaald on na d. zesden d. beide eerste; d.
zesde regal met d. eersten, d. derde on vijfde
met d. tweeden. In onze poijzie is doze dichtmatige aardigheid weinig in gebruik, maar
bij d. Duitschers hebben er sommigen zooveel
work v. gemaakt, dat Rassmann er in 1815 een
geheele bloemlezing v. heeft uitgegeven.
Triomf (Triumphus) was bij d. oude Romeinen eon der grootste plechtigheden en d.
aanzienlijkste belooning, die d. staat a. eon
teruggekeerd veidheer geven kon. Doze eerbetooning had plaats krachtens een besluit v.
d. senaat, die daarbij tevens d. bekostiging
uit d. openbare schatkist toestemde. Zij word
echter alleen toegestaan na zoodanige overwinningen, waardoor 't gebied v. d. staat inderdaad was uitgebreid. d. Triomf bestond in
een plechtigen optocht, die op 't veld v. Mars
aanving en een bepaalden weg door d. stad
nam. Aan d. spits gingen doorgaans muzikanten on zangers, dan volgden d. witte offerstieren, daarna d. gemaakte buit, benevens d.
geschenken, d. overwinnaar door d, overwonnenen aangeboden, en d. krijgsgevangenen,
voorts d. lictoren met lauriertakken om hun
bundelbijlen, terwijl op hen weer muzikanten
volgden en daarna (tot a, d. tijd v. Augustus,
vOOr d. triomfwagen) d. senaat en d. overige
magistraatspersonen, die na- Augustus' tijd op
d. wagon volgden. Die wagen bestond in een
soort kar, prachtig versierd en door vier schimmels getrokken. d. Iloofdpersoon stond overeind, dragende in d. eene hand een lauriertak,
in d. andere een ivoren staaf met d. Romeinschen adelaar &op; hij was bekleed met d.
tunica palmata on d. toga picta (zie Toga on
Tunica) en droeg op 't hoofd eenlaurierkrans.
d. Achterhoede bestond in d. kinderen v. d.
overwinnaar, zijn bloedverwanten en vrienden
en d. Romeinsche burgers, die hij uit krUgsgevangenschap bad bevrild en die ten teeken
daarvan d. vrijheidshoed droegen, terwijl 't
leger v. d. overwinnaar d. trein sluot. Na d.
optocht had doorgaans een feestmaaltOd op 't
capitool plaats, die door d. zegepralenden veldheer ward gegeven on waarvan 14 met fakirellicht eu muziek naar zijn huis gebracht word.
Doze plechtige eerbewijzing ward, naar men
ineent, door Tarquinius Priscus naar een oud
Etrurisch gebruik ingesteld; zij word in d.
tijden der republiek steeds prachtiger on kostbaarder. Onder 't keizerrUk word zij zeldzamer
en bleef zij doorgaans tot d. keizers beperkt.
Ingeval d. triumphus wegens een zeeslag plaats
bad, droeg zij d. naam triumphus navalis.
Een lagere soort v. triomf was d. ovatie.
Zij ward verleend a. veldheeren, die of overwinningen v. minder belang hadden behaald,
of zonder tot d. eigenlijke magistraatspersonen
to behooren als proconsuls of propraetoren
met 't imperium (oppergebied in een provincie) bekleed waren geweest. Bij d. ovatie
deed d. veldheer in d. toga praetexta (zie
Toga), met een mirtenkrans versierd, to voet of
te paard zijn intocht; hij ward niet door zijn
leger maar alleen door d. senaat begeleid en
ofterde een schaap (ovis), waaraan d. naam
ovatie ontleend is.
Trion2fboog (arcus of fornix triumphalis)
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is d. naam voor een gebouw, dat, op zichzelf
staande, d. vorm v. een boog heeft en als
doorgang ingericht is. Men vond die in Rome
en later ook in andere steden v. 't Romeinsche
rijk ter herinnering a. zegevierende veldheeren,
of ook wel door dozen zelven of op kosten
v. 't algemeen gesticht. d. Naam is echter ook
v. toepassing op eerebogen of poorten, hi)
feestelUke intochten gebouwd. d. Eigenlijke,
triomf boog in Rome, waardoor elks triomftocht 't eerst ging, schijnt d. Porta triumphalis
geweest to zijn. Onder d. oudste triumf bogen,
die to Rome als zegeteeken werden opgericht,
behoort die, welke Scipio Africanus a. d. Clivus
Capitolinus list bouwen; hij was reeds met
vergulde beelden versierd. Later, vooral onder
d. keizers, nam d. omvang on d. pracht dozer
gebouwen, die met beelden on basreliefs
werden opgeluisterd on v. opschriften voorzien, steeds toe. Van d. werkelijke triomfbogen to Rome zijn, behalve d. overblijfsels
v. d. Drususboog, die v. Titus, Septimus
Severus en ConstantUn behouden gebleven,
terwijl d. andere enkel eerebogen of poorten
zijn geweest. Buitendien zijn er triomfbogen
of andere eerebogen bewaard gebleven te
Rimini, Aosta, Susa (a. Augustus gewijd),
Benevento en Ancona (a. Trajanus gewijd),
to Pola, Verona, to Orange in Frankrijk en to
Cepara in Spanje.
Tripel noemt men een aardachtige, matte
delfstof, v. eon geel- of bruinachtig grijze
kleur, die stroef is op 't gevoel on gebruikt
wordt tot polijsten v. glas, metaal en steenen,
gelijk ook, met zwavel to zamen gewreven,
tot poetsen v. edelgesteenten. 't Tripel heeft
een soortel. gew. v. 1,8 tot 2,2 en bestaat
hoofdzakelijk uit kiezelzuur met wat Uzeroxyde on aluminiumoxyde. Doze delfstof is
meestal samengesteld uit kiezelpantsers v.
infusiediertjes. Men vindt haar in Engeland,
Frankrijk, Bohemen, flongarije, Tyrol en
Tripoli (vanwaar zij haar naam heeft) on op
't eiland Corfu.
Triple alliantie noemt men een verbond
v. drie mogendheden; vooral is onder dien
naam bekend 't verbond tuss. Engeland,
Nederland en Zweden, dat in 't laatst v.
Jan. 1668 door William Temple en Johan de
Witt gesloten ward ter beteugeling v. d.
veroveringsplannen v. LodewUk XIV in d.
Spaansche Nederlanden.
Tripolis (Tripoli) of Tripolitanie (Turksch
Tarabloesi Gharb), een Turksch ejalet in 't
N. v. Afrika, tuss. Egypte in 't O. en Tunis
in 't W., .zich uitstrekkende v. d. Middell.
Zee in 't N. tot diep in d. Sahara. 't Omvat
't eigenl. Tripolis, walks kusten door d. Groote
en Kleine Syrt of Golven v. Gabes on Sidra
bespoeld w orden, 't plateau v. Barka on d.
oasen Rbadames, Fezzan on Audsjila, te
zamen eon oppervl. v. 18 781 vk. mUlen, met
1 mill. inw. (Mooren, Arabische BedouInen
on Berbers). d. Kustvlakte is in 't W. 't breedst
on zeer vruchtbaar; a. d. Golf v. Sidra bereikt
d. Sahara d. Middell. Zee, nl. in 't met zoutmoerassen on duinen bedekte landschap Sort.
't Plateau v. Barka, 450 M. boven d. zee gelegen, is vruchtbaar; hier groeit d. oliepalm
en gegen bananen. De 't rijkst gezegende
kuststreek is d. zoogenaamde Mesjija, bij d.
hoofdstad, met palmen, zuidvruchten en rijke
oogsten. d. Kust telt slechts twee tamelijk
goede havens, Tripolis on Bengasi. d. Zoutmoerassen der kust leveren zout on zwavel.
Achter d. kustgebergten strekt zich in 't
eigenlijke Tripolis een ongeveer 350 M. hoog
hoogland uit, dat arm is a. water en planten.
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groei, d. zoogenaamde Hammada, in 't Z.
door d. Zwarte Bergen begrensd. Daarop
volgt d. groote oase Fezzan en nog verder
zuidwaarts d. zandwoesttjn. 't Geheele land
heeft geen enkele groote rivier, maar 't heeft
over 't algemeen een gezond klimaat. Aan
d. kust heeft men een gemidd. jaartemp. v.
20-22' C., in d. oase Dsjofra een v. 30° C.
Schorpioenen en sprinkhanen zijn ware landplagen ; geteeld worden paarden, muildieren,
geiten en schapen ; gekweekt: dadels, zuidvruchten, olijven, tarwe, saffraan en Johannesbrood. Van groot belang is Tripolis als
uitgangspunt der voorn. wegen v. d. Middell.
Zee n. Soedan. d. Nijverheid, die v. weinig
belang is, Levert zijden, wollen en katoenen
stollen, wapenen en lederartikelen. d. Uitvoer
bestaat in vee, graan, olie, wol en meekrap,
d. invoer in geweven stoffen, koloniale waren,
drogisterijen en ijzerwaren. Een pasja bestuurt
als gouverneur.generaal 't in vijf sandsjaks
verdeelde land. — d. Hoofdstad, ook Tripolis,
Oea der Ouden, telt ongeveer 30 000 inw.,
onder wie 40)0 a 5000 Italianen en Maltesers;
zij ligt te m,idden v. schoone tuinen, door een
hoogen muur omgeven, a. d. kust der Middell.
Zee, tuss. d. Groote en d. Kleine Syrte, en
wordt verdedigd door een kasteel on batterijen. 't Binnenste der stad is leelijk en onregelmatig gebouwd; d. stad heeft openbare
baden, 12 moskeeen, een Kath. kapel, eenige
synagogen, bazars, hOtels, scholen, karavansera's en een niet onbelangrijke fabricage
v. tapijten, zijden en wollen stoffen. Bohalve
een drukken overzeeschen handel drijft Tripolis ook een zeer belangrijken karavanenhandel met 't binnenland v. Afrika; struisveeren, ivoor, gummi en aloe worden geruild
tegen Europeesche waren. Nadat in d. Oudheid d. kusten v. Tripolis eerst Carthaagsch
geweest waren — uitgezonderd Barka, dat
Grieksch was — en later alles a. Rome had
behoord, viol 't in d. handen der Wandalen,
daarna in die der Oost-Romeinen, en in d.
7e eeuw word 't door d. Arabieren onderworpen. Van 1509—'51 behoorde 't a. Spanje
en werd 't door d. Maltesers verdedigd; in
laatstgenoemd jaar verbond Soliman d. Prachtige 't met 't Turksche rijk. Sedert was 't
een hoofdzetel der zeeroovertj in d. Middell.
Zee. Door d. Franschen werd 't in 1728 bijna
geheel verwoest en v. 1714-1835 stond 't onder
't bestuur v. 't Arabische vorstenhuis der Karamanli, waarna 't in laatstgenoemd jaar in een
-ejaleet v. 't Turksche rijk veranderd werd.
Zie Maltzan, „Reise in den Regentschaften
Tunis and Tripolis" (3 dln, 1870).
Tripolitza of Tripolis, eon stad in d.
Grieksche nomarchie (prov.) ArcadiO op 't
schiereiland Morea, met 11 000 inw. Zij is d.
zetel v. een aartsbisschop en werd gedurende
d. Turksche heerschappij uit d. puinhoopen
der drie steden Pallantion, Tegea en Mantinea
opgebouwd. In d. Grieksche revolutie v. 1821
werd zij door d. Grieken genomen en in 1823
tot zetel der regeering verheven.
Trippel (ALEXANDER), een beroemd beeldhouwer, gob. in 1744 to Schaffhausen. Zijn
vader, een kabinetwerker, verhuisde n. Engeland, waar d. zoon bij een instrumentmaker
in d. leer kwam, maar in zijn tusschenuren
zich oefende in 't teekenen, boetseeren on
sntjden v. beeldjes. Gretig maakte hij gebruik
v. d. hem aangeboden gelegenheid om n.
Kopenhagen to gaan en zich daar onder
leiding v. prof. Wiedevelt verder te bek wamen. Veel voorspoed had hij er echter niet
-en ook, toen hij, na eon kort verblijf to Pots-
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dam, in 1765 to Kopenhagen was teruggekeerd,
waar hij nu onder d. beeldhouwer Stanley,
alsmede a. d. academie, met liver on vrucht
studeerde, gelukte 't hem daar evenmin als
to Parijs (waarheen hij zich in 1771 begat),
in d. eersten ttjd door zijn beelden naa m to
maken of in zijn bestaan to voorzien. Eindelijk
echter word hij in zijn vaderland moor bekend;
hij werkte o. a. voor Lavater en zag zich in
1776 in staat, een studiereis n. Rome to ondernemen. Hij werkte er wederom vlijtig on
bracht eenige belangrijke werken tot stand,
ofschoon hij gedurig voor zijn brood kleinere
stukken moest vervaardigen. Zijn eenigszins
raw karakter werkte mode oni d. fortuin v.
hem afkeerig to maken, zoodat hij, ofschoon
v. Rome uit menig belangrijk on met roem.
bekroond work n. Berlijn on Weenen afleverondo, steeds met bekrompen omstandigheden
to worstelen had. Des to grooter is zijn verdienste, daar hij door zijn groepen on beelden
veel heeft bijgedragen om d. verbasterden
smaak zijns tijds op een beter spoor to brengen. Zijn werken getuigen v. een diep doordringen in d. geest der antieken, v. groote
kennis on v. eon zeer geoefende techniek.
Vooral zijn jeugdige figuren zijn Ain gevoeld
on bevallig uitgevoerd. Hij overl. to Rome
in 1793.
Triptolemus, d. zoon of kleinzoon v.
Eleus, koning v. Eleusis , leerde d. Grieken
't eerst d. landbouw ; en vanhier, dat d. dichters
v. hem verhalen, dat Ceres, die horn had
opgevoed, hem op een wagon, met vliegende
draken bespannen, door d. geheele wereld
liet rondvoeren, om d. mensehen to leeren,
hoe zij d. grond moesten bebou wen en 't koren
zaaien.
Triquebal, verouderde benaming v. lastsleper. (Zie Voertuigen der artillerie).
Trishagium, d. i. driemaal heilig, ook
hymnus angelicas of cherubinus, d. i. engelenzang, of hymnus triumphalis, d. i. overwinningslied, is een door keizer Theodosius II in d.
Latijnsche kerk ingevoerde lofzang, die in d.
loop der eeuwen onderscheidene veranderingen
ondergaan heeft. d. Inhoud bestaat in een
belijdenis v. 't geloof in d. Drieenheid.
Trismegistus, Zie Hermes-Trismegistus.
Trismus, Zie Tetanus.
Trissino (GIOVANNI GIORGIO), een Italiaansch dichter on geleerde, in 1478 to Vicenza
uit een aanzienitjk geslacht gob. Na eon wetenschappelijke opvoeding genoten on v. d. vermaarden Demetrius Chalcondylas Grieksch geleerd to hebben, kwam hij in d. gunst, eerst bij
paus Leo X, daarna bij Clemens VII, die beiden
hem onderscheidene zendingen opdroegen.
Door zijn ,Sofonisba" (1814), een tragoedie,
welke Leo 'X met groote pracht liet opvoeren,
werd hij d. vader v. 't eigenlijke Italiaansche
treurspel, schoon onder 't juk v. slaafsche
navolging der Ouden, welke ook doorstraalde
in zijn geheel naar Plautus nagebootst blijspel
„I simillimi" (1548), alsmede in zijn heldendicht
liberata da' Goti" (1547). Oorspronke1 ijker is zijn lyrische poezie. Ook bezorgde hij
een Italiaansche uitgave v. Dante, „De vulgari
eloquio", welks echtheid lang betwij fold is.
Na eenigen tijd to Venetie gewoond to hebben,
vestigde hij zijn verblijf to Rome, waar hij in
1550 overl. d. Beste uitgave zi.jner werken is
die v. Scipio Maffei (1799, 2 dln).
Tristan, d. held eener Celtische sage, die
v. Engeland n. Frankrijk overging, ook in
Duitschland veelvuldig behandeld werd en
verder zelfs in Provence, Spanje, Italie, 't
Scandinavische Noorden, Bohemen en Grie31
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op geleerdheid toe, dat hij reeds in 't volgend
kenland ingang vond. Reeds vroeg werd ze
jaar abt v. zijn klooster, Sponheim, word. Onmet d. Artursage in verband gebracht; zij
aangenaamheden met zijn kloosterlingen over
behandelt d. onweerstaanbare liefde v. Tristan
't kiezen v. parttj in een staatszaak deden hem
voor Isolde v. Ierland, die hij zelf op last v.
't besluit nemen d. abtsplaats in 't klooster
zijn oom Marko dezen als gemalin gebracht
s. Jacob te Wiirtzburg a. to nemen, waar hij
had. Een Engelsche bewerking der sage gat
13 Oct. 1516 overl. Zijn godgeleerde geschritten
Sir Walter Scott in 1811 uit. In Frankrtjk
gaf Busaeus uit onder d. titel „Opera spiriwerd ze behandeld door ChrOtien de Troyes,
tualia" (1604), gevolgd door „Paralipomene
wiens gedicht echter verloren is gegaan, en
(1605). Zijn historische werken, ander welke
door Berox en Thomas v. Britannia; in Duitschvooral aanmerking verdienen „Chronicon
land door Eilhart von Oberge (omstreeks 1170)
coenobit Hirsaugienses" en „Annales Hirsauen Gottfried v. Straatsburg, wiens werk is
gienses", to zamen d. geschiedenis v. 't vervoortgezet door Ulrich von Turheim en Heinmaarde klooster Hirschau behelzende, zijn
rich von Freiberg. Een vertaling v. Gottfrieds
door Freher uitgegeven onder d. titel „Opera
work gaven Simrock (2 dln, 1855), Kurz We dr.
historica" (1601, 2 dln).
1877) en Hertz (1878). Wagner ontleende a. d.
Triton, Zie Salamander.
sage d. stof voor zijn opera. Zie Bechstein
Tritons noemt men in d. mythologie d.
„Tristan und lsolt in deutschen Dichtungen
geleiders en dienaars v. Neptunus, die tevens,
der Neuzeit" (1876) en Golther „Die Sage von
met d. Nereklen, als hun gezellinnen, naast
Tristan und Isolde" (1887).
zijn wagen zwommen en op zeeschelpen
Tristan d'Acunha, pen klein eiland, gebliezen. Deze zeegoden ontleenen hun naam
legen in d. Zuideltjken Atlantischen Oceaan
a. Triton, volgens d. overlevering der meesten
op 37° Z.-Br. en 8° 0.-L. v. Ferro. 't Werd op
een zoon v. Neptunus en Amphitrite, dien hij
een der eerste reizen der Portugeezen in dezen
als heraut diende en op wiens bevel hij op
oceaan ontdekt en bekwam d. naam v. hun
d. schelphoorn blies om d. komst v. Neptunus
opperhoofd. d. Bekende bekwame kruidkuna. to koncligen of d. bruisende golven der zee
dige Du Petit Thouars heeft in 1793 langen
to bedwingen. d. Tritons worden afgebeeld
ttjd, als een tweede Robinson, op dit eiland
a. 't hoofd en bovenlijf als menschen en a.
geheel alleen vertoefd.
't onderltjf als visschen, met een krans v.
't Eiland bestaat nagenoeg geheel uit een
schelpen om 't hoofd en d. zeehoorn in d. hand;
verzameling v. eenzame rotsen en heeft d.
men vindt hen altijd in 't gevolg v. Neptunus.
gedaante v. een hoog verheven kegelvormigen
Tritoprisma en Tritopyramide, Zie
berg, welks kruin, die ongeveer 2000 M. hoog
Hexagonaal en Tetragonaal kristalstelsel.
is, als afgeknot schijnt. Daar 't vulkanisch is,
is er reden oin to veronderstellen, dat in dezen
Triumviri (v. 't Lat. tres, drie, en vir, man).
Onder deze benaming of ook wel onder die v.
berg d. krater bestaat, die opgehouden heeft
Triumviraat wordt in d. Romeinsche geschiete werken. Men vindt op dit eiland, dat goad
denis meer bijzonder aangeduid 't verbond
water heeft en welks grond goad is om to
eerst tuss. Caesar, Pompejus en Crassus (60
bebouwen, vele vogels. d. Kust levert een
v. Chr.), later tuss. Octavianus, Antonius en
goeden ankergrond en is zeer vischrtjk.
Lapidus (43 v. Chr.), om 't oppergezag onder
Tristram (HENRY BAKER), een Engelsch
d. titel Triumviri Reipublicae Constituendae
Palestina-reiziger, geb. 11 Mei 1822 in Northumuit to oefenen.
berland, sedert 1874 canonicus v. Durham;
hij bezocht in d. jaren 1858—'81 viermaal
Met d. algemeene benaming triumviri worden echter verschill. magistraatspersonen in
Palestina en schreef „The land of Israel"
Rome bedoeld. Zoo had men T. Epulones, Capi(30 dr. 1876), „Bible places or the topography
of the Holyland" (2e dr. 1875), „Natural history
tales, Monetales, Nocturni, Agrarii sive Coloniae
of the Bible" (1867), „Pathways of Palestine"
deducendae en Reipublicae constituendae. Zi
brachten d. volkplantingen ter bestemde
(2 dln, 1881—'83) e. a. werken.
plaatse, bestuurden d. gestichte kolonien,
Tritheisnzus heat in d. geschiedenis der
Christelijke leer en leerstellingen die overhadden d. politie over d. gevangenissen en
dreven voorstelling v. d. leer aangaande d. I d. strafoefeningen, richtten maalttlden ter
Vader, d. Zoon on d. H. Geest, waarbij in werkeeere der goden aan, gaven 't geld uit d.
staatskas tegen rente uit en hielden toezicht
lijkheid een driegodendom wordt aangenomen.
Verdacht zijn met meer of minder recht v.
op d. munt en d. politie des nachts.
Trivetius (Nrcor,Aus), in 't Engelsche
trithelsmus d. monophysiet Johannes Ascusnages, die in d. 6e, zijn leerling d. taalkenner
graafschap Norfolk in of omstr. 1238 gab. en
in 1324 overl., behoorde tot d. orde der DomiJohannes Philoponus, die in d. 7e eeuw leefde,
benevens d. scholastics Roscellinus en A beilard.
nicanen. heeft onderscheidene godgeleerde
Meer duidelijk. ja bepaald komt 't tritheIsmus
on historische werken geschreven, met name
uit bij Joachim v. Flore, die in 't begin der 13e
een algemeene geschiedenis, onder d. titel
eeuw overl., en vooral bij William Sherlock,
„Annotationes temporum", voorts „Commonwiens „Vindication of the doctrine of the holy
taria" op verschill. boeken des 0. en N. T.
Trinity" (1690) tot een menigte tegen- on vereen „Expositio" op Augustus on „De civiweerschriften aanleiding gaf, welke thans
tate Dei' .
nog slechts Kier on daar in bibliotheken
Triviaal (v. 't Lat. trivialis, d. i. op d.
voorkomen. Minder gerucht maakte Petrus
openbaren weg to vinden), gemeen, alledaagsch, plat. Trivialiteit, wat plat, laag of
Faydet met zijn zuiver tritheIstische „Eclairalledaagsch is.
cissements sur la doctrine et l'histoire eccleTrivulzio (GIAN MACOMB° DE), markies
siastique des deux premiers siecles" (1696).
Trithemius (JOHANNES). Aldus noemde
v. Vigevano en maarschalk v. Frankrtjk, werd
zich Johannes Heidenberg, naar 't nabij Trier
in 1436 to Milaan gab. Als warm aanhanger
v. d. parttj der Welfen nam hij al vroeg alsgelegen Trittheim, waar hij 1 Febr. 1642 gab.
soldaat en staatsman deel a. d. vele twisten
werd. Harde behandeling v. zijn stiefvader
dreef hem uit d. ouderlijke woning, zoodat hij
in Italie; hij trad in 1492 in Napelschen dienst,
onder veal sukkelen ter sluik Latijn leerde; op
ging in 1494 bij 't zegevierend vooruitrukken
zijn twintigste jaar trad hij in d. orde der Bonev. Karel VIII in Napels met zijn condetta
dictijnen en hij legde nu zich met zulk een ijver
tot d. Franschen over en volgde dezen bij hurt.
.
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terugtocht in 1495. Bij dezen terugtocht voerde
TruvuLzio d. voorhoede aan; zonder gevecht
kwam hij te Pontremoli, waar hij d. Milaansche
bezetting tot d. overgave dwong en kort
daarna, 6 Juli, d. veldslag v. Fornovo opende,
zonder d. koning ertoe te kunnen bewegen,
voordeel uit d. hier behaalde overwinning te
trekken. Hij ontving voor zijn be wezen diensten in dezen slag d. orde v. s. Michael. In d.
zomer v. 1496 werd hij met 7000 man n. Italie
gezonden om d. partij der Fregosi to Genua to
ondersteunen; hij behaalde hier eenige voordeelen, doch kon Genua niet veroveren, omdat
d. Fregosi daar hoegenaamd goon ondersteuning vonden. In 149J kreeg hij 't bevel
over 't Fransche leger, dat Milaan moest veroveren. Dit geschiedde zonder veel moeite en
TRIVULZIO werd toen tot stadhouder v. Milaan
benoemd, maar reeds in 't volgend jaar dwong
Lodewijk d. Zwarte (Moro) hem ertoe I land
te ontruimen. Kort daarop door La Tremouille
versterkt, overwon TRIVULZIO bij Novara en
heroverde hij Milaan. In 1507 vergezelde hij
Lodewijk XII op zijn tocht tegen Genua en
daarop commandeerde hij 't hulpcorps, dat door
Frankrijk a. d. Venetianen tot bescherming
tegen keizer Maximiliaan gezonden word. Twee
jaar later voerde hij 't bevel over 't Fransche
leger, dat tegen Venetie oprukte, en deed hij d.
eersten aanval in d. slag bij Aguadello. In 1511
behaalde hij a. 't hoofd v. 't Fransche leger vele
voordeelen op d. verbonden Venetianen en
pauselijke troepen. 't Jaar 1512 zag hem als
raadsman en onderbevelhebber v. Gaston de
Foix optreden. Toen hij in 1513 met La Tr&
mouille Lombardije veroverd had, werd hij bij
Novara door d. Zwitsers geslagen on wel zoo
beslissend, dat d. Franschen geheel Italie
moesten ontruimen en eerst in 1515 onder
Frans I overwinnend derwaarts konden terugkeeren. TRIVULZIO kommandeerde met Karel v.
Bourbon d. voorhoede ; daarop kreeg hij gedurende eenigen tijd 't bevel over 't Venetiaansche leger, doch spoedig keerde hij als onderstadhouder v. Milaan in Franschen dienst
terug. Verdacht v. in geheime verstandhouding
te staan met Zwitsers en Venetianen, viel hij
in ongenade ; hij begaf zich in 1518 naar 't hof v.
Frans I om zich to rechtvaardigen, doch werd
zoo slecht ontvangen, dat hij kort daarna,
5 Dec. 1518, a. hartzeer overl. — Zie Carlo de
Rosmini, „Istoria della vita e della gesti di
G. J. Trivulzio" (2 dln, 1815).
Trivium (v. 't Lat. tres, drie, en via, weg),
een drieweg, kruisweg, punt, waar drie wegen
elk. kruisen. In d. Middeleeuwen verstond
men onder trivium d. drievoudige schoolwetenschap grammatica, rhetorica en dialectica,
gelijk men onder quadrivium d. rekenkunde,
meetkunde, sterrenkunde en muziek samenvatte; to zamen maakten zij d. zeven vrije
kunsten der Middeleeuwen uit.
Trochaeus, een voetmaat v. twee lange
lettergrepen —
Zie Rhytmus.
Trochiten, Zie Encrinieten.
Trochu (LOUIS JULES), Gen Fransch generaal, gob. 12 Mei 1815 to Palais in 't dep.
Morbihan. Hij onderscheidde zich in d. jaren
1841—'51 in Algiers, werd in 1854 tot brigadegeneraal aangesteld en streed v. 1854—'55 in
d. Krim oorlog ; bij Sebastopol werd hij zwaar
gewond. In 1859 nam hij deel a. d. Italiaanschen
veldtocht, sedert 4 Mei als divisie-generaal.
Na d. vrede werd hij lid v. 't comite v. d.
generalen staf, wat hij ook reeds vroeger geweest was. Met het voorgevoel v. een ophanden zijnden oorlog met Dull schland gaf TROCHU
in 1867 d. brochure „L'arrnee francaise" in
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't licht, waarin hij onbewimpeld d. geheele
Fransche legerorganisatie critiseert. In d.
oorlog v. 1870 was hij gouverneur v. Parijs
en opperbevelhebber der troepen, die met d.
verdediging der hoofdstad belast waren, en
4 Sept. v. dat jaar werd hij president v. d.
regeering der Nationale Verdediging. 20 Jan.
v. 't volgend jaar legde TROCHU 't commando
neer; hij bleef echter president der regeering
en was bovendien tot 1872 lid v. d. Nationale
Vergadering ; in 1873 nam hij zijn ontslag uit
d. krijgsdienst. Zooals hij 't eerst in 't Parlement gedaan had, trachtte hij nu in geschriften zijn verdediging v. Parijs to rechtvaardigen.
Troep. Vooreerst verstaat men hierdoor
een kleine afdeeling soldaten, v. minder
sterkte dan een bataljon of een escadron.
Krijgt zulk een troop een bijzondere bestemming, dan wordt hij ook daarnaar benoemd,
zooals veldwacht, piket, patroui I le on detachement. d. Afzonderlijke troepen der voor- en
achterhoede v. enkele regimenten of bataljons
worden bijna overal voor-, zij-, hoofd- en
achter-troep genoemd, waardoor tevens hun
verhouding in d. marschvorm wordt aange w ezen. Bij d. Engelsche cavalerie worden
d. afzonderlijke compagnieen troop (troop) genoemd. d. Uitdrukking troop wordt ook veelvuldig gobezigd voor eenig geregeld militair
lichaam, doch altijd met betrekking op d.
manschappen, die 't samenstelien. Zoo zegt
men v. een bataljon, een escadron of zelfs
een geheel wapen v. eenig leger, dat 't een
fraaie en good onderrichte troop is.
Troepen zijn in 't algemeen alle georganiseerde onderdeelen v. een leger; men onderscheidt garde-, linie- on lichte troepen, geregelde en ongeregelde troepen.
Troezene, in d. Oudheid d. hoofdstad v.
't landschap Troizenia in 't Z.O.
- v. Argolis,
was oorspronkelijk door Argiven, later door
Doriers bewoond. In 430 en 425 v. Chr. werd
d. stad door d. Atheners geplunderd en in
d. Corinthischen oorlog stond zij weer vijandelijk tegenover Athene. Later kwam zij in
d. handen der Romeinen. d. Overb]ijfselen der
stad Troezene liggen bij 't tegenwoordige
plaatsje IJasnala.
Troglodyten. Onder dezen naam verstond
men in 't algemeen die volken, welke, voornamelijk in sommige landen v. Azie, in holen
en onder d. grond woonden; in Aethiopie
kenden d. Ouden eveneens zulke troglodyten.
Ook in d. oude kerkelijke geschiedenis komen
troglodyten voor, dat zijn zekere ketters, die,
v. alle overige partijen verstooten, hun godsdienstige vergaderingen in holen houden moesten. Gelijken naam gaf men ook a. Joden, welken men verweet, dat zij in geheime holen
afgoderij pleegden. Eindelijk heeft men in d.
natuurlijke historie a. d. Afrikaanschen Chimpanzee d. naam Simia troglodytes gegeven (zie

Chimpanzee).

Troiscart of Troisquart, bij verbastering
ook Trocart geheeten, is een, waarschijnlijk
door Sanctorius Sanctorinus (1561-1636), professor to Padua en Venetie, uitgedacht heelkundig werktuig. 't Bestaat uit een zoogenaamden perforateur of priem, waarvan d.
punt drie snijdende kanten bezit (van waar d.
naam), terwijl a. 't andere uiteinde een palmhouten handvatsel is aangebracht. Doze priem
wordt in een soort v. uit zilver of koper
vervaardigde scheede (canule) gestoken, die
echter d. punt v. d. priem onbedekt Mat en
dezen zoo nauwkeurig omgeeft, dat zij daarmee zonder hinder in d. wonde dringt, door

TRO.

484

d. punt gemaakt. Is d. priem, door zijn canule
omgeven, ver genoeg ingedrongen, dan wordt
hij teruggetrokken en d. vloeistof, tot welker
ontlasting d. opening gemaakt is, loopt lands
d. achtergeblevene canule weg, die daartoe
a. 't boven- of vrUe einde v. een lepelvormigen
bek voorzien is. d. Troiscarts worden hoofdzakelijk in rechte, kromme en platte onderscheiden, ofschoon a. d. laatste strikt genomen
ten onrechte d. naam troiscart wordt gegeven,
daar d. priem vier snUdende vlakten aanbiedt.
Inzonderheid wordt d. troiscart gebezigd om
vloeistoilen uit natuurlijke of zich gevormd
hebbende holten to verwijderen. Als een voorbeeld v. 't eerste noemen wij d. zoogenaamde
aftapping v. 't water bij buik- en borst-waterzucht on d. ontlasting der urine uit d. blaas,
zoo andere middelen bleken tot dat doel niet
to leiden. Een voorbeeld v. d. tweede soort
vinden wij in d. ontlediging v. abscessen,
vooral v. d. zoogenaamde koude abscessen,
waarbij men indringing der lucht zooveel
doenlijk tracht to vermUden.
Troitza of Troitz.koi Sergiew, een
beroemd Russisch klooster, door d. monnik
Sergius in 't midden der 14e eeuw gesticht,
door wien ook d. omtrek 't eerst bebouwd
is; 't ligt 16 uur v. Moskou en is een der
grootste en rUkste v. 't geheele land. d. Schatten a. edelgesteenten, metalen en kleinodien,
hier bewaard, worden op 600 millioen zilveren
roebels geschat. In 1764 bezat dit klooster
nog meer dan 106 000 lUfeigenen. d. Russische
czaars deden daarheen, ale naar een heilige
plaats, veelvuldige bedevaarten. 't Klooster
is v. alle kanten door bergen omringd, die
vroeger met bosschen bedekt waren. 't Was
eons d. bests vesting v. Rusland, waarvan
nog d. diepe gracht en d. hooge muren getuigenis geven; 't sloeg zelfs d. Polen, die 't
in 't begin der 17e eeuw tweemaal belegerden, af. 't Getal der monnik en was weleer
600; thans bedraagt 't veel minder. d. Grootste kerk, d. Uspenski- of Maria-kerk, heeft
zes prachtig vergulde koepeldaken on bevat
vele graftomben, maar hooger staat in d.
vereering v. 't yolk aangeschreven d. kleine
Drievuldigheidskerk, in welke zich d. zilververgulde, met edelgesteenten bezette graftombe v. d. Heiligen Sergius bevindt, die
jaarlijks door meer dan 100 000 bedevaartgangers bezocht wordt. 't Klooster is voor d.
Russische geschiedenis zeer belangrUk. Aldaar
bemoedigden d. vaderlandlievende monniken
d. bevrUders v. Rusland, Minin en Pojarski, en
werkten zij krachtdadig tot 's lands onafhankelijkheid made. Peter de Groote vlood naar
dit heiligdom, toen d. lUfwacht der Strelitzen
hem naar 't leven stond in een door zijn
halve zuster Sophia verwekt oproer; hU vond
er bescherming en bleef aldus voor Rusland
gespaard. Nog bewaart men hier een groote
klok, die 160 000 pond weegt en als een der
grootste der wereld kan worden aangemerkt.
Verder bestaat hier een kweekschool voor
jonge geestelijken, die door keizerin Elizabeth
is aangelegd en v. een aanzienlUke boekerij
voorzien is. — Zie Philareth, „La vie de SaintSerge, fondateur du convent de Troitza" (1841).
Traizk, een stad in 't Russische gouv.
Orenburg, a. d. samenvloeiing v. d. Uwelka
en Ui, ten N.-0. v. Orenburg, met 20 000 inw.
ZU is een der belangrijkste handelssteden v.
AzIO; uitgevoerd worden leder-, katoen-, wolen metaalwaren, tabak en sulker; ingevoerd
katoen, zijde, vooral paarden, runderen on
schapen.
Trojaansche oorlog, Zie Troje.
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Troje, welks oudste naam Rios of Ilion,
(Lat. ilium) was, is d. bekende naam eener
stad in Klein-Aziij, d. hoofdstad v. 't rijk
Troas in Mysie, a. d. zuidztjde v. 't gebergte
Ida. ZU ontleent haar naam waarschUnitjk a.
een koning Tros en is beroemd geworden
door een belegering, waartoe bUna alle vorsten v. Griekenland zich vereenigden en
waarvan d. geschiedenis zoodanig met d.
mythe en d. fabelleer doorweven is, dat d.
ware historie er niet uit kan worden erkend.
Deze oorlog, door d. poezit v. Homerus verheerlijkt, emdigde met d. inneming on verwoesting der stad, volgens sommigen in 1184,
volgens anderen in 1127 jaar v. Chr. Aanleiding
tot dezen krijg gaf Paris, d. zoon v. d. Trojaanschen koning Priamus, die d. schoone
Helena, gemalin v. Menelaus, koning v. Sparta,
ontvoerde. Daar d. vereenigde macht der
Grieksche vorsten niet in staat was om d.
stad door geweld to overmeesteren, namen
zij, op aansporing v. Odysseus en Calchas,
hun toevlucht tot list. ZU vervaardigden een
houten paard, dat in zijn buik een dertigtal
krijgers verborg en dat op raad v. d. sluwen
Sinon ale eon geschenk des hemels binnen
d. stad gehaald werd. d. Volgenden nacht
openden d. in 't paard verborgen krUgslieden
d. poorten, wat na een 10-jarige belegering
d. val v. Troje ten gevolge had.
Evenals d. geheele geschiedenis v. d. Trojaanschen oorlog met d. Grieksche mythologie
doorweven is, zoo ook in 't bi,jzonder die v.
d. aanleiding. Paris, die d. gouden appel, door
Eris geworpen (uit wraakzucht over 't niet
ontvangen eener uitnoodiging tot d. bruiloft
v. Peleus on Thetis), a. Venus toewees, is
een zuiver mythologische persoon. Ook d.
afkomst v. Helena is mythologisch, gelijk
made d. lotgevallen v. Odysseus (zie Ulysses)
on andere helden.
Meende men vroeger d. overblijfselen v. 't
alaude Troje a. d. voet v. d. Idaberg (bij
Boenar-Basji) gevonden to hebben, latere
onderzoekingen, met name die v. prof. Schliemann (zie dat art.), hebben aangetoond, dat
met moor recht d. heuvel v. Hissarlik, op
een uur afstands v. d. Hellespont gelegen,
voor d. standplaats v. 't Homerische Troje
gehouden wordt. Doze plaats schijnt in alle
opzichten 't best a. d. topographische beschrUvingen v. d. Ilias to beantwoorden. Zie
Schliomann, „Troja" (1883), en Brentano, „Troja
and Neu-Ilion" (1882).
Trollhatta, een Zweedsch dorp, ongeveer zestien uur v. Gothenburg, merkwaardig
door d. waterval, dien d. Gotha-elf, uit 't
Wenermeer komende, in d. nabijheid daarvan
vormt. Onder d. vijf of zes watervallen, die
achtereenvolgens over d. uitgestrektheid v.
circa een uur gaans worden aangetroffen, zijn
d. drie bovenste (v. welke d. eerste 8 on d.
tweede 12 M. hoog is) d. voornaamste. d.
Tweeds schuimt lands een rotsig eilandje,
dat men door middel v. een ijzeren brug
kan bereiken. Deze rots heeft ongeveer d.
worm v. een duivelshoed,Zweedsch trollheitta;
vandaar d. naam v. d. waterval. In 't laatst
der 18e eeuw word er een begin gemaakt
met 't graven v. een kanaal, om d. schepen
nit 't binnenland in d. gelegenheid to stollen
langs een omweg Gothenburg to bereiken.
't Kanaal was in 1800 met groote kosten
voltooid on heeft acht sluizen, die een uur
gaans v. 't dorp liggen. Een schip v. eenigen
diepgang heeft omstreeks zes uur noodig, eer
't onder gewone omstandigheden d. vijf groote
en btj ruimen toevoer v. water ook d. drie
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kleine sluizen voorbij is. d. Rotsachtige grond,
waarin schier alles is uitgehouwen, maakt
dit kanaal tot een meesterstuk v. waterbouwkunde. 't Is 3 M. diep, 8 M. breed en heeft een
aanzienlijk verval. Om 't verkeer voor grootere
schepen mogelijk te maken is er een nieuw
kanaal aangelegd naast 't oude. Dat nieuwe
kanaal, 'twelk 8 M. diep en 20 M. breed is,
heeft tien sluizen. 't 'Word in 1844 voltooid
en biedt, met behulp v. 't Gotha-kanaal en
d. binnenrivieren, ook voor grootere schepen
een rniddel v. gemeenschap a. tuss. d. Oostzee
en d. Noordzee, zoodat doze v. SOder-kOping
of Gothenburg en 't Kattegat kunnen bereiken,
zonder dat zij d. Sond behoeven te passeeren.
.Met sleepbooten is d. geheele reis in drie of
vier dagen to doen. N oewel 't belang dier
gemeenschap in vredestijd thans aanzienlijk
-Terminderd is (nadat d. drukkende tol in d.
Sond in 1857 is afgekocht), kan deze weg in
geval v. oorlog toch een belangrijk voordeel
opleveren met 't oog op d. bewegingen der
Zweedsche zeemacht.
Trollope (FRANCES). Doze vermaarde Engelsche roman- on reisbeschrijfster, aldus naar
haar echtgenoot Thomas Anthony. Trollope
genoernd, heette v. zich zelf Milton en was
d. dochter v. een predikant to Heckfield, waar
zij in of omstr. 1790 geb. word. Na eenigen
tijd in Noord-Amerika doorgebracht to hebben,
schreef zij haar eerste work, ,Domestic manners of the Americans", waarin zij zoo'n
scherpe, eenzijdige be- of liever veroordeoling
v. d. Amerikanen uitsprak, dat er eon algemeene stem v. verontwaardiging door 't geheele gebied der Vereenigde Staten opging.
Ook in haar andere beschrijvingon v. reizen, in
Frankrijk, Belgie, Oostenrijk en Italie, straalt,
naast eon groote levendigheid v. beschrijving
der volkszeden, een bijtende spotternij door.
Ook als romanschrijfster was zij buitengewoon
vruchtbaar ; echter deed die vruchtbaarheid
niet zelden schade a. d. degelijkheid, wat d.
diepere opvatting en voorstelling v. 't menschelijk leven aangaat. Een groote levendigheid
v. schildering kan men a. d. schrijfster echter
niet ontzeggen. Vele v. haar werken zijn ook
in 't Nederl. vertaald. d. Schrijfster overl. to
Florence, 6 Oct. 1863. — d. Oudste zoon v.
FRANCES MILTON TROLLOPE, THOMAS ADOLPHUS
TROLLOPE genaamd, geb. 29 Apr. 1810 en

overl. 11 Nov. 1892, was ook een verdienstelijk
roman- en reisbeschrtver; bekend zijn vooral
zijn „Impressions of a wanderer in Italy"
(1850), „La Beata" (1861), „Marietta" (1862) en
,History of the commonwealth of Florence"
(1865, 4 dln). Hij was gehuwd met FRANCES
ELEANOR TROLLOPE, die zoowel eenige novellen
schreef als in vereeniging met haar man The
homes and haunts of Italian poets" uitgaf
(2 dln, 18S1). — ANTHONY TROLLOPE eindelijk,
een brooder v. Thomas Adolphus, geb. 24
Apr. 1815 en overl. 6 Dec. 1822, schreef niet
minder dan 50 romans on 25 reisverhalen; d.
beroemdste onder d. eerste zijn „Macdermots
of Ballycloran" (1845), The Kellys and the
O'Kellys" (1848), „The Warden" (1855), The
three clerks" (18:57), The Bertrams" (1859),
„Castle Richmond" (3 dln, 1860), „Orley Farm"
(2 dln, 1862), „Rachel Ray" (1864), „He knew
he was right" (2 dln, 1869) en „Vicar of Bulhampton" (1870); terwijl v. ANTHONY TROLLOPE'S reisbeschrijvingen 't meest bekend zijn
„West Indies and Spanish main" (1859),
,Travelling sketches" (1866), „Australia and
New-Zealand" (1872) on New South Wales
and Queensland" (1874).
Troltsch (ANTON FRIEDRICH, vrtjheer von),
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geb. 3 Apr. 1829 te Schwalbach, bij Neurenberg,
studeerde to Erlangen, Munster, Weenen,
W -arzburg on Munchen in d. geneeskunde,
wijdde zich voornamelijk a. d. oog- en oorheelkunde en vestigde zich als privaat•docent
to Wurzburg, waar hij in 1864 buitengewoon
hoogleeraar werd. Hij vond een nieuw en oorspiegel uit, richtte 't „Archly far Ohrenheilkunde" op en schreef o. a. „Lehrbuch der
Ohrenheilkunde" (1862), „Die chirurgischen
Krankheiten des Ohrs" (1866), „Die Krankheiten des Gehororgans im Kindesalter" (1879)
en „Gesammelte Beitrage zur pathologischen
Anatomie des Ohrs and zur Geschichte der
Ohrenheilkunde" (1883).
Trom (Duitsch trommel, Fr. tambour, Ital.
tamburo). Dit bekende instrument heeft goon
beschrijving noodig, alleen d. herinnering, dat
d. vorm in d. laatste jaren tot groot gerief
v. d. tamboers zeer verkleind en vereenvoudigd is. d. Trom dient in d. krUgsdienst
tot 't maatslaan bij 't marcheeren, alsmede
tot sommige signalen. Een veel grooteren
omvang heeft d. zoogenoemde Turksche trom,
die niet, als d. gewone trom, op d. eene zijde
met twee stokjes wordt geslagen, maar a. d.
eene zijde met een soort v. houten hamer,
a. d. andere met een lichter stokje. Bij hoofdaccoorden slechts invallende, eischt dit instrument een groote maatvastheid, daar 't niet
zelden tot 30 en 40 maten achtereen zwijgt
en daarom vooral op 't juiste tijdstip moet
invallen, daar 't alles overstemt.
Tromlitz, Zie Witzleben.
Tromznelvlies, Zie Oor.
Trommius (ABRAHAM), een Nederl. theoloog, geb. to Groningen, 23 Aug. (O. S., 3 Sept.
N. S.) 1633, heette eigenitjk, zonder d. Latijnschen uitgang, TROM. Na in zijn geboortestad
in d. godgeleerdheid gestudeerd to hebben,
werd hij in 1655 proponent ; hij deed daarop een
buitenlandsche reis on werd vervolgens predikant, achtereenvolgens te Haren on to Groningen, waar hij 29 Mei 1719 overl. Hij beproefde
een verbetering der psalmen v. Datheen, onder
d. titel „Sagte verbetering der Psalmrijmen
P. Datheni" (1695). Zijn hoofdwerk is d. vrucht
v. een allortaaist geduld, d. ,,Concordantie des
Bijbels" (1685-1700, 3 dln, verbeterde herdr.
1750, 3 dln), waaraan 28 jaren is gearbeid.
Ook v. d. vertaling der LXX gaf hij een
Grieksch-Hebreeuwsch Woordenboek in 't
Lattjn (1718, 2 dln), dat hij tegen bedenkingen
verdedigde in eon „Epistola apologetica" (1718).
Zijn leven is zeer uitvoerig door hem zelf beschreven; doze levensbeschrping staat voor
d. tweede, door d. Franeker hoogl. Gillissen
bezorgde uitgave zijner Nederlandsche Concordantie.

Tromn2sdorff(

JOHANN BARTHOLOMAEU5)

word 18 Mei 1770 to Erfurt geb. Onder leiding
zijns vaders, die apotheker on hoogl. a. d.
hoogeschool to Erfurt was, legde hij zich reeds
op jeugdigen leeftijd op pharmacie en scheikunde toe. In 1792 verloor hij zijn vader, dien
hij als apotheker opvolgde; drie jaren later
werd hij in zijn geboortestad tot hoogl. in d.
natuur- en scheikunde benoemd.
Tot a. zijn dood, 8 Mrt 1837, was TROMMSDORFF onvermoeid werkzaam; a. vele onderzoekingen, die toen op 't gebied der scheikunde gedaan werden, nam hij een belangrijk
aandeel. Nog grooter was zijn verdienste op
't gebied der pharmacie. Van 1795 tot 1828
stood hij a. 't hoofd eener pharmaceutische
school, waaraan Duitschland tal v. kundige
apothekers to danken had. Ook als schrijver
heeft hij zich verdiensteltjk gemaakt. Van zijn
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talrijke geschriften vermelden wij: „Systematisches Handbuch der Pharmacie" (1792,
4e uitg. „Allgemeines pharmaceutischchemisches WOrterbuch", ook onder d. titel
,Apothekerkunst in ihrem ganzen Umfange"
(1805—'22, 4 dln met supplement 2 din) en
,Handbuch der pharmaceutische Waarenkunde" (1799-1800, 3e dr. 1822), waarvan o. a. 't
eerste werk in onze taal is overgebracht onder
d. titel „Leerschool der apothekers" (1817).
TROMMSDORFF was veertig Jaren lang redacteur v. 't „Journal der Pharmacie" (1794-1834),
terwijl hij v. 1820—'29 bovendien nog d. „Almanach far Scheidektinstler" uitgaf.
Tromp (MARTEN HARPERTSZOON), d. beroemde zeeheld en luitenant-admiraal v. Holland en West-Friesland, werd gob. to Brielle in
1597 on sneuvelde in d. zeesiag op d. hoogte
v. Katwijk, 10 Aug. 1653. Zijn vader. Harpert
Martenszoon, was scheepsbevelhebber in
dienst v. d. Nedorl. republiek. Slechts negen
jaar oud, woonde NI, a. boord bij zijn vader,
d. zeeslag voor Gibraltar bij; hij was tegenwoordig bij 't sneuveien v. zijn vader in een
gevecht tegen een roofschip op d. kust v.
Guinea en word bij die gelegenheid gevangen
genomen. Daaruit ontkomen, kwam hij weer
in dienst v. d. republiek; hij werd in 1622 tot
luitenant en vier jaar later tot kapitein v. een
fregat bevorderd. In 1629 voerde liij 't bevel
over 't schip, waarop d. admiraal Piet Hein
sneuvelde. Miskerid door d. regeering en als
bevel hebber ontzet, bleef hij tot 1637 a. wal. d.
Stadhouder Frederik Hendrik benoemde hem
in dien tijd tot luitenant-admiraal. In 1639
tastte hij d. Spaansche vloot a. onder Duinkerken on bracht hij haar eon geduchte nederlaag
toe. d. Fransche koning Lodewtjk XIII beloonde hem daarvoor met d. ridderorde v.
s. Michiel en vereerde hem bovendien met een
gouden keten. 16 Sept. v. 'tzelfdejaar zocht hij
d. Spaanschen admiraal Antonio d'Oquendo op
en raakte hij a. d. ingang v. 't kanaal slaags.
't Gevecht bleef onbeslist; doch, nadat hij
versterking had ontvangen, zocht hij d. vijand
andermaal op. d. Spaansche vloot was inmiddels tot onder 't kasteel v. Duins geweken.
Daar kwam 't 21 Oct. weer tot een treffen,
dat tot d. 22en voortduurde. Door novel begunstigd, ontkwam d'Oquendo, na deerlijk
gehavend to zijn, n. Duinkerken. Een aantal
schepen waren vernield, 13 galjoenen d. onzen
in handen gevallen en d. Portugeesche admiraal met een schip v. 1500 koppen door d.
working onzer branders in d. lucht gesprongen.
In 1650 Madden er verschill. kleinere gevechten
plaats, waarin TROMP weinig voordeel behaalde. Nadat Cromwell, in 1651, a. 't bewind
was gekomen on al spoedig had doen blijken,
welke Ain gezindheid was ten aanzien v.
d. republiek, werd TROMP in 1652 met 150
schepen in zee gezonden, om onze koopvaarders tegen d. Engelschen to beschermen. 29 Mei ontmoette hij met 50 schepen
d. Engelschen admiraal Blake, die ongeveer
evenveel schepen bij zich had. Aangaande
deze ontmoeting loopen d. berichten uiteen,
doch ztj had ten gevolge, dat d. oorlog verkiaard werd. In d. loop v. dat jaar werd er
zoowel v. d. Engelsche als v. onze zijde
afbreuk gedaan a. d. wederzijdsche koopvaarders. Alle pogingen v. TROMP om Blake slag
te leveren bleven vruchteloos. Eindeltjk, door
een zwaren storm geteisterd, kwam hij, met
's lands vloot in zwaar beschadigden staat,
in 't vaderland terug. d. Tegenspoed, dien
TROMP geleden had, en zijn gehechtheid a.
d. stadhouderlijke partij (die destijds d. zwak-
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ste was) deden hem 't opperbevel ontnemen
en op De Ruyter overdragen; als reden gaf
men op, dat uitbreken v. d. Engelschen
oorlog a. zijn weinige omzichtigheid to
wtjten was. 't Duurde evenwel siechts kort;
want nog datzeltde jaar kreeg hij opnieuw
't opperbevel over d. vloot en stak hij met
70 schepen, waarover de Ruyter, Evertsen
en de Witte onder hem 't bevel voerden, in
zee. 10 Dec. kwam 't tot een gevecht met
Blake tusschen Dover en Faiston. Onze vloot
beyond zich in slechten staat, had daarbij
300 koopvaarders onder haar geleide, terwij1
verschill. bevelhebbers hun plicht niet deden.
Desniettegenstaande word d. Engelsche vloot
gedwongen naar d. Theems te wijken, terwtil
onze schepen in zee konden blijven en d.
koopvaarders behouden binnen kwamen. In
Febr. v. 't volgend jaar beyond TROMP zich
met ruim zestig schepen in d. Noordzee, met
't doel a. Blake 't uitloopen uit d. Theems
to beletten; doch daartoe bleek hij to laat te
komen, want bij Portland ontinoetten d.
vloten elk. en kwam het tot eon hevig gevecht, waarbij d. Hollandsche strijdkrachten
belemmerd werden door d. aanwezigheid v.
150 koopvaarders. 't Gevecht duurde tot laat
in d. avond en werd d. volgenden morgen
hervat. d. Nacht scheidde d. vloten en TROMP
maakte gebruik v. d. duisternis om d. reis
met d. koopvaarders to vervolgen. Op d. derden morgen echter werd hij door Blake ingehaald en kwam 't bij Bevezier weder tot een
gevecht, dat evenwel met d. avond voor goed
eindigde. Beide vloten zochten haar havens
op. Onze vloot had meer oorlogsschepen verloren dan d. Engelsche, doch deze had moor
in haar bemanning geleden en wat 't voorn.
was, d. koopvaardijvloot kwarn behouden
binnen. Liep toen naar 't einde v. Mei, voordat d. vloot zich weer in staat beyond, met
kans v. welslagen d. Engelschen op to zoeken.
12 Juni kwam 't op de hoogte v. Nieuwpoort
tot een treffen. Al spoedig werd d. Engelsche
admiraal Deane, die met generaal Monk 't
bevel voerde, doodelijk getroffen. Monk evenwel Meld tot d. avond moedig vol en hervatte d. volgenden morgen d. strijd op d.
hoogte v. Duinkerken. Tegen d. avond was
onze vloot in een zoodanigen toestand, dat
TROMP 't geraden achtte naar d. Wielingen
to wijken. 6 Aug., nadat bij eenige versterking bekomen had, liep hij weer in zee, met
80 tot 90 schepen; dit zou d. laatste tocht
zijn v. d. grooten admiraal. d. Tweeden dag
(8 Aug.) geraakte hij slaags met d. Engelsche
vloot op d. hoogte v. Katwijk; d. strijd duurde
tot elan uur na zonsondergang, zonder evenwel
tot een beslissing to leiden. d. Volgenden dag
kwam de Witte hem met 30 schepen versterken, terwij1 d. hevige wind d. vloten v. elk.
hield. Den 10en kwain 't weder tot een treffen,
dat tot 11 uur 's avonds duurde; d. Engelschen
laden daarin een volkomen nederlaag, doch
grooter verlies had d. Hollandsche vloot geleden door d. dood v. TROMP, die, door een
musketkogel in d. linker ' borst getroffen,
onder 't uiten v. d. woorden „Het is met mij
gedaan, maar houdt gouden mood 0 Heer,
woes mij en dit arme yolk genadig !" neerviel
en d. geest gaf. — TROMP was onder 't scheepsvolk zeer bemind. d. Staten deden v. hun
deelneming bltjken door a. zijn weduwe een
jaargeld too te leggen en voor d. gesneuvelden
held een piachtig© marmeren tombe in d.
Oude kerk v. Delft te doen verrijzen. HU is
gehuwd geweest met Dina de Haas, bij wie
hij een dochter heeft gehad, benevens een zoon,
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Tromp (CORNELIS), mede als vlootvoogd
beroemd. d. Plaats en 't jaar zijner geboorte
zijn twijfelachtig; bij sommige schrijvers vindt
men opgegeven Rotterdam 1629. Eerst in 1650
vindt men nem vermeld, als bevelhebber v.
een der schepen, die uitgezonden waren om
Salee te blokkeeren en met dien staat een
verdrag te sluiten. In 1652 was hij tegenwoordig bij d. scheepsstrijd in d. Middellandsche Zee tuss. v. Galen en Bodley. 13 Jan.
1653 woonde hij d. zeeslag bij, waarin v. Galen
doodelijk gekwetst werd, doch Bodley en
Appleton moesten vluchten. TROMP werd bij
die gelegenheid bevorderd tot schout-bij-nacht.
In 1656 was hij bij d. vloot, die naar d. Oostzee
gezonden was om Dantzig tegen d. Zweden
to beschermen. Na dien tocht vinden wij hem
pas weer in 1662, belast met d. beveiliging
v. een convooi koopvaarders, bestemd naar
d. Middellandsche Zee. In 1664 tuchtigde hij
d. Algerijnen. Kort voor 't uitbreken v. d.
oorlog met Karel II v. Engeland geleidde hij
een retour-vloot veilig binnen d. vaderlandsche
havens. 13 .Juni 1665 was hij tegenwoordig
bij d. noodlottigen zeeslag, waarin 't admiraalschip v. Wassenaar in d. lucht vloog. Inmiddels was Kortenaar gesneuveld en nu werd
TROMP in zijn plaats tot luitenant-admiraal
verheven. Wegens d. tijdelijke afwezigheid v.
de Ruyter werd a. TROMP 't bevel over 's lands
vloot opgedragen. Onverwacht echter keerde
de Ruyter terug en d. regeering, die minder
op d. hand v. TROMP was wegens zijn gehechtheid a. d. stadhouderltjke partij, greep
deze gelegenheid terstond aan om de Ruyter
boven TROMP te stellen. d. Naijver, die daaruit
tuss. d. genoemde vlootvoogden ontstond, had
ten gevolge, dat a. d. laatstgenoemde ten Taste
gelegd werd, na d. Vierdaagschen zeeslag de
Ruyter verlaten, althans niet naar behooren
ondersteund te hebben. 't Ontslag v. TROMP
was daarvan 't gevolg en deze trek zich terug
op zijn buitenverbltjf Trompenburg in 't Gooi,
a. d. weg v. Hilversum n. 's-Graveland. d.
Moord v. d. de Witten in 1672, waaraan men
zegt, dat TROMP aandeel heeft gehad, werpt
een schande]ijke smet op zijn leven, al mag
't niet verzwegen worden, dat er op d. aangevoerde bewijzen wel 't een en ander valt
of te dingen. Na 't sneuvelen v. d. admiraal
v. Gendt, in d. zeeslag bij Soulsbaai, kwam
er een verzoening tuss. d. Ruyter en TROMP
tot stand en werd d. laatste in zijn waardigheden hersteld. d. Zeeslag met d. vereenigde
Fransche en Engelsche vloten, 7 Juni 1673,
zag d. beide vlootvoogden weer vereenigd
strtjden. 't Was bij die gelegenheid, dat TROMP,
omsingeld en in groot gevaar verkeerende,
de Ruyter zag aankomen en d. woorden
sprak: „Houdt moed, mannen, daar is Bestevaer, die komt ons helpen; ik zal hem ook
niet verlaten, zoolang ik adorn schep". d. Overwinning bleef a. onze zijde. Eerst 14 Juni
kwam 't wederom tot een gevecht, waarna
d. vijand afdeinsde. 21 Juni had er opnieuw
een tretten plaats op d. hoogte v. Kijkduin,
zoo bekend door 't langdurig gevecht tuss.
TROMP en d. Engelschen vice-admiraal Spragge,
waarin beiden tot driemaal v. schip moesten
verwisselen en d. laatstgenoemde jammerlijk
verdronk. Ook deze strtjd vial ten voordeele
v. d. Hollandsche vloot uit en kort daarop
werd d. vrede met Engeland gesloten. In Mei
1674 stak TROMP weder in zee om d. Fransche
kust to verontrusten; in December v. 'tzelfde
jaar keerde hij met een koopvaardijvloot in
't vaderland terug. Merkwaardig is, dat d.
koning v. Engeland, na al wat hij v. TROMP
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gehoord had, hem veriangde to zien en hem
bij die gelegenheid tot erfelijk rijksbaron verhief. In 1676 stond hij d. Denen bij tegen d. Zweden; hij behaalde, vereenigd met d. Deensche
vloot, een luisterrijke overwinning en nam
IJstad en Christiaanstad. d. Koning v. Donemarken schonk hem d. ridderorde v. d. Oliphant en verhief hem tot graaf. Inmiddels
was de Ruyter in d. Middellandsche Zee gesneuveld en 1ROMP werd teen in diens plaats
tot luitenant-admiraal-generaal benoemd. Na
dien tijd deed hij nog een tocht naar d. Sond en
bemachtigde hij Regen op d. Zweden. Daarmee
evenwel besloot hij zijn onrustige, doch roomrijke loopbaan ; hij bracht zijn overige jaren in
rust door en word, nadat hij 29 Mei 1691 to
Amsterdam overl. was, to Delft in 't graf v.
zijn vader bijgezet. — CORNELIS TROMP is
gehuwd geweest met Margaretha v. Raaphorst, weduwe v. Helmont; deze echt is evenwel kinderloos gebleven. 't Buitenverblijf
„Trompenburg", door hem bij 's-Graveland in
't Gooi aangelegd, had een woonhuis, dat
eenigermate a. 't achterste gedeelte v. een
schip deed denken en in een vijver lag. Men
bewaart bier tegenwoordig nog eenige pertretten on schilderijen v. d. familie TROMP.
Tromp (THEODOR MARIE), een Nederl.
letterkundige, in 1837 geb., was oorspronkelijk
voor adelborst bij d. Nederl. marine bestemd,
doch veranderde later v . betrekking. Tijdens
d. annexatie v. d. Transvaal (zie dat art.) was
hij secretaris v. d. president dier republiek,
Burgers. Zijn kort verblijf aldaar gaf hem in
1878 zijn prettig geschreven book „Herinnetingen uit Zuid-Afrika" in d. pen, dat weldra
gevolgd werd door een studio, getiteld „d.
Stam der Ama-Zoeloe" (1879), een bundel
novellen, „d. Hut op d. Arendsberg" geheeten
(1880), on 't verhaal „d. Roos v. Kimberley"
(1881). Nog andere geschritten, vooral ook
jongensboekon, zagen v. hem 't Licht. Hij
oven. op jeugdigen leeftijd, 7 Oct. 1891. Zie
uitvoeriger over hem d. Levensberichten
v. afgestorven laden der Maatschappij v.
Nederl. letterkunde, 1892.
Trompet (Ital. trombetta), een btaas-instrument, dat d. omvang v. 3 octaven heeft on v.
tenor c tot distant g loopt. Men heeft echter
ook trompetten met anderen toon en daardoor veal verscheidenheid in dit koperen,
doordringend on daarom bij krtjgsmuziek
onontbeerlijk instrument, voor 'twelk d.
noten altijd in d. vioolsleutel en uit c gezet
worden.
Trompettervogel. d. Trompettervogel of
agami (Psophia crepitans L.) behoort tot d.
familie der alectoridae in d. orde der steltloopers
v. d. klasse der vogels. Hij heeft d. korten,
gewelfden snavel der hoenderachtige vogels
on in zijn uiterlijk on zijn leefwijze met deze
eenige overeenkornst, doch zijn lange pooten,
korte staart, doorboorde neusgaten en voedsel
scheiden hem weer daarvan af. Daze vogel
ontleent zijn naam a. d. zonderlinge eigenschap v. een geluid to maken, dat uit zijn
buik schijnt voort te komen. Voordat zij hun
twijfelachtig geluid maken, geven zij meestal
een wild geschreeuw, dat somwijlen wordt
afgebroken door een klank, die naar scherek,
scherek zweemt, en daarop volgt dikwijls 't
zonderlinge doffe geluid, 'twelk eenige overeenkomst heeft met 't gekir der duiven.
In dier voege hoort men hen vijf, zes, tot
zeven maal kort op elk. een doflen klank
geven, uit 't lijf voortkomende on zweemende
naar toms, tou, tome, binnen 's mends gemaakt,
welk laatste tou zij zeer lang on zachtjes uit.
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rekken. 't Schtint, dat dit zonderlinge geluid
uit een luchtzak voortkomt.
't Gevederte v. d. trompettervogel, die 4 a
5 dM. hoog wordt, is z wart met metaalglans,
in verscheidene kleuren spelende, behalve op
't eind v. d. rug, die met loodkleurige veeren
gedekt is. d. Snavel is vuilgroen, d. pooten
zijn groenachtig grijs en d. iris der oogen is
donkergeel.
Men treft dezen vogel in 't grootste gedeelte v. Zuid-Amerika aan, voornamelijk a. d.
oevers der Amazonen-rivier. Hij vliegt zeer
log en moeielijk en kan 't niet lang volhouden.
Dik werf staat hij op eon poot en dan springt
of danst htj op die wijze in 't rond, waardoor
hij een potsierlijke vertooning maakt. ZUn
voedsel bestaat in allerlei zaden, voornamelijk
graan, doch tevens in visch en vleesch. d.
Inboorlingen v. Zuid-Amerika richten dezen
vogel, die zeer gemakkelijk te temmen is, of
op 't bewaken en begeleiden v. troepen
hoenders. Men zegt, dat zijn vleesch smakelijk is.
Tromsoe is een eiland a. d. kust v.Noorwegen, op bijna 70° N.-Br., met een gelijknamige stad, die circa 5000 inw. telt en veel
handel in visch en traan drijft.
Tronchet (FRANcOIS DENIS), een beroemd
Fransch advocaat en verdediger v. Lodewijk
XVI, in 1726 te Parijs geb. Zijn vader, procureur
bij 't parlement, bestemde hem voor d. balie.
Hoewel d. jeugdige TRONCHET uitstekende talenten bezat, belette hem een zwakke borst als
redenaar uit te blinken, zoodat zijn praktijk zich

tot ad viezen bepalen moest. Hij verwierf echter
in dien werkkring een groote vermaardheid
en werd in 1789 door d. stad Parijs naar d.
nationale vergadering gezonden. Hier behoorde

hij tot d. gematigde doch hervormingsgezinde
monarchalen. Lodewijk XVI koos hem in 1792
om zijn rechtschapenheid en politieke gezindheid tot zUn verdediger. Ofschoon TRONCHET
zich reeds door zUn gematigdheid d. haat der
revolutie-mannen had berokkend, aarzelde hij
niet a. d. wensch v. d. ongelukkigen vorst te
voldoen. Zijn eerlijke en grondige verdediging
had echter weinig uitwerking, daar zij meer
op juridische dan wel op politieke gronden
steunde. Tijdens 't Schrikbewind wist TRONCHET
d. vervolgingen te ontkomon. Na d. invoering v.
't Directoire trad htj voor 't depart. Seine et
Oise in d. Raad der Ouden, waar hij als rechtsgeleerde uitstekende diensten bewees. Bij d.
invoering v. 't consulaat werd hti aanvankeltjk lid, later president v. 't hof v. cassatie.
Ook droeg Napoleon, die hem achtte, hem met
Bigot-Preameneu, Malleville en Portalis d. vervaardiging v. 't nieuw Burgerlijk Wetboek
op. In die betrekking maakte hij zich zeer
verdienstelijk, door vele oud-Fransche rechtsinstellingen in plaats v. die v. 't Romeinsche
recht daarin op te nemen. In 1801 kwam hij
in d. senaat en hij overl. 10 Mrt 1806.
Tronchin (THEODORE) werd in 1709 to
GenOve geb. uit een geslacht, dat verscheidene
beroemde mannen heeft opgeleverd. Ho begon
zijn studi6n te Cambridge, waarheen hi) door
zijn vader gezonden werd, toen deze gin vermogen door d. ondernemingen v. Law Nina
geheel verloren had. Van Cambridge vertrok
TRONCHIN n. Leiden om zich onder Boerhaave
op d. geneeskunde toe te leggen. Na d. doctoralen graad verkregen to hebben, vestigde hij
zich to Amsterdam; hill practiseerde aldaar
gedurende eenige jaren en werd tot voorzitter
geneeskundig college benoemd. Inmiddels
had hij een kleindochter v. d. raadpensionaris
Johan De Wit gehuwd. Ztin room had zich
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al meer en meer verspreid; d. betrekking
ltjfarts v. d. stadhouder werd hem aangeboden,
voor welke betrekking hij echter bedankte.
TRONCHIN keerde in 1757 n. Geneve terug, werd

tot buitengewoon hoogl. benoemd en hield zich
hoofdzakelijk bezig met waarnemingen omtrent d. vaccinatie, welke kunstbewerking hij
't eerst op zijn kinderen verrichtte. d. Pogin-

gen, door verscheidene vorsten aangewend
om dezen ervaren geneesheer naar hun staten
to lokken, laden schipbreuk, trots d. luisterrijkste aanbiedingen. Eindelijk n. Parijs geroepen zijnde om d. kinderen v. d. hertog
v. Orleans in te enten, nam hij bij dien vorst
d. post v. Warts aan en bracht hij er veel toe
bij, om d. vaccinatie, die aan vankelijk in FrankrUk, zooals overal elders, tegenstand ontmoette, ingang to doen vinden. TRONCHIN werd
zeer geeerd om zijn milddadigheid, die zoo ver
ging, dat hij a. zijn kinderen slechts een onboduidend vermogen naliet, ondanks d. groote
sommen, welke zijn bezoldiging en zijn uit-

gestrekte praktijk hem op brachten. Hij overl.
to Parijs 30 Nov. 1781. Van hem bezitten wij
een verhandeling „De colica pictonum", to
Geneve in 1757 in 't licht verschenen.
Troost (coRNEms), een Nederl. schilder,
8 Oct. 1697 to Amsterdam geb. Hij ontving
zijn opleiding bij d. portretschilder Arnold
Boonen en was een kunstenaar v. veel talent,
die in menig opzicht met Hogarth en Watteau kan vergeleken worden. Hij schilderde
een aantal portretten, o. a. v. d. beroemden
Boerhaave, vele familie- on dusgenaamde
regentenstukken. Zeer fraai zijn in dit genre
d. twee stukken, welke hij voor 't Amsterdamsche chirurgtinsgilde schilderde on die
thans met andere v. zijn stukken in 't Rijksmuseum to Amsterdam bewaard worden.
Vooral d. „Anatomische les v. prof. W. Rooll"
(1728) doet TROOST kennen als een voortreffelijk teekenaar on een voor zijn ttjd hoogst
verdienstelijk kolorist. Verder schilderde hij
eenige tooneelen uit 't soldatenleven, waar
't sours nog al ruw toegaat, markten, vrooltjk
gestoffeerd, e. a. tooneelen, a. 't volksleven

of a. destijds populaire kluchten on blijspelen
ontleend, waarvan enkele met een landschap
tot achtergrond. TROOST dreef daarin d. luim
wel eons tot . overgroote dartelheid, ofschoon
men niet kan zeggen, dat hij in 't gemeene
verviel. Meermalen bracht htj kwakers en
personen v. andere godsdienstige secten in
zijn tafereelen on hij stelde hen dan meestal in
een tamelijk bespottelijk daglicht. Zijn stukken
ztju meestal goad gecomponeerd en met veel
vaardigheid geschilderd of wel met pastel
geteekend. Krachtig was zijn kolorist niet,
maar toch niet onbevallig en vrij natuurlijk.
HO overl. 7 Mrt 1750. Zijn portret is door
Houbraken gegraveerd, terwijl men in 't Rtjksmuseum to Amsterdam gin door hemzelf
geschilderd portret vindt. Een groot aantal v.
gin werken zijn door S. Fokke, Tanje, Punt,
Houbraken, Delfos e. a. gegraveerd. Hijzelf
heeft eenige prentjes geetst, die zeer zeldzaam
zijn. — ZOn dochter Sara, geb. to Amsterdam
in 1731, beoefende made niet onverdienstejk
d. kunst en is gehuwd geweest met Jakob
Ploos v. Amstel. Ztj overl. in 1803.
Tr o os t wijk (WOUTER JOHANNES VAN), een
Nederl. teekenaar on graveur, geb. 28 Mei 1782
to Amsterdam, werd door Antonia Andriessen
in d. teekenkunst onderwezen en bezocht
tevens d. teekenacademie aldaar, waar hij met

bijzonderen over studeerde en alras een eersten pros behaalde. Hij was vooral een bewonderaar v. 't work v. Potter, Dujardin en
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A. van der Velde, dat hij met niet minder
liver bestudeerde dan d. natuur zelf. Hij maakte
eenige schilderijen in Potter's trant en behaalde
in 1807 d. gouden medaille v. Felix Meritis.
Ondanks die onderscheiding was hij toch geenszins met zichzelf tevreden en onophoudelijk
ging hij voort met studeeren, zoowel op d.
veemarkten to Amsterdam als in 't Gooi, in
Gelderland en Drente, waar hij vele landschapstudien maakte. Zoo leefde TROOSTWI•K
voor zijn kunst en hij zou daarin ongetwijfeld
een nog veel grootere hoogte bereikt heb ben,
zoo hij niet vroegtijdig door d. dood was weggerukt. Hij over]. 20 Sept. 1810, slechts 28
jaren oud, weinig afgewerkte schilderijen,
maar een schat v. studien en teekeningen
nalatende. Jeronimo de Vries gaf bij gelegenheid der prijsuitdeeling v. d. teekenacademie
to Amsterdam een beschrijving v. zijn leven.
Troostwijk (rsAac), een Nederl. violist,
geb. 3 Juli 1862 to Zwolle, waar hij zijn eerste
onderricht op d. viool v. d. bekwamen Andre
v. Riemsdijk ontving. Vervolgens studeerde
hij onder Joachim a. d. „KGnigliche lochschule" to Berlijn on na volbrachte studien
aldaar word hij eerst tot solo-violist to Ba dKissingen on vervolgens tot concertmeester
a. d. schouwburg to Wurzburg benoemd. In
1883 werd TROOSTWIJK solo-violist a. d. Amsterdamsche Orkestvereeniging on vijf jaar later
orkestmeester v. 't Concertgebouw aldaar.
Trope (v. 't Grieksche toineCi, wenden) is
die redekunstige bguur, waarbij iets niet in
eigenlijken maar in overdrachtelijken zin wordt
uitgedrukt en aangeduid ; zoo bij v. bij Borger,
die in zijn ode „Aan d. Rijn" 't ijs een „waterboei" en d. Rijn een „grootvorst v. Europa's
stroomen" noemt. Eigenlijk is 't een algemeene
benaming, tot welke als onderdeelen d. allegorie, metaphora, d. metonymia on d.
synecdoche (zie die art.) behooren. Tropen zijn
't leven der poezie, 't sieraad v. 't proza,
maar zij eischen een zuiveren smaak, zullen
zij niet wanstaltig of bespottelijk worden. Zie
daaromtrent Hoii Kamm, „Proeve senor theorie
der Nederduitsche poezy", on Swift, Over 't
kruipen in dicht" („Vertelsel v. d. ton", dl II).
Tropen (Lat. tropici, voluit circuli tropici)
noemt men d. keerkringcirkels, op ten
N. en ten Z. v. d. evenaar of aequator; zij
heeten zoo, omdat zij d. keerpunten der zon
in d. ecliptica of zonsweg aanwijzen (v. 't
Grieksche woord trepein, wenden, keeren). d.
Noordelijke is bekend als kreefts-, d. zuidelijke
als steenbokskeerkring, zoo geheeten omdat
hun plaats a. d. hemel bepaald wordt door d.
sterrenbeelden v. d. kreeft on d. steenbok. —
d. Streken, tuss. d. genoemde keerkringen gelegen, heeten eveneens tropen of ook wel tro-

pische gewesten.
Trophee of tropee, zegeteeken. d. Grieken
waren gewoon op 't punt, waar een beslissende overwinning behaald was, een soort
gedenkteeken uit veroverde wapenen enz. op
to richten, waaraan zij d. naam trophee (tropaion) gaven. Later verstond men onder tropheeen ook veroverde vuurmonden, vaandels,
standaarden, voertuigen, gevangenen, vooral
generaals on officieren; ter zee, schepen of d.
vlaggen v. die, welke door zw are averij niet
meegenomen konden worden.
Trophonius, een zekere godheid der Ouden,
volgens d. mythe zoon v. Phoronis, ook wel
Mercurius genoemd; hij had een beroernd
orakel in een hol bij Lebadia. Wie dit wilds
raadplegen. moest zich eerst a. eenige btjzondere plechtigheden onderwerpen en gewijd of
gezuiverd worden, voorts offeren, zich baden
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en gezalfd worden; daarna moest hij, in witte
linnen kleederen gekleed on honigkoeken in
d. hand houdende, door een zeer nauwe opening
in d. grot kruipen. Daar ontvingen sommigen
't antwoord op hun vragen door 't gezicht,
anderen door 't gehoor on allen moesten met
achterlating der honigkoeken achterwaarts
uit 't hol kruipen. Wie die godspraak had
gehoord, was een tijdlang als verslagen on
velen bleven dan hun leven lang somber;
zoodat 't een spreekwoord werd v. een
melancholisch mensch to zeggen, dat hij in
't hol v. TROPHONIUS was geweest.
Een andere TROPHONIUS was een bouwkunstenaar, die met zijn brooder Agamedes d.
eersten Apollo-tempel to Delphi bouwde. Toen
't gebouw voltooid was, vroegen zij a. Apollo
voor bun loon, dat wat hem voorkwam 't bests
voor d. mensch to zijn. 't A ntwoord was, dat
d. god 't hun drie dagen daarna schenken
zou. Op d. derden dag werden zij beiden dood
gevonden.
Troppau (Tsechisch Opara), d. hoofdstad
v. 't Oostenrijksche kroonland Silezie, a. d.
Oppa, met 23 OW inw. d. Industrie v. machines,
wagens, lakens en suiker is belangrijk, evenals
d. handel in graan, vee en wol. In 1820 werd
hier een vorstencongres gehouden. — 't Voormalige Silezische vorstendom Troppau ontstond in 1261, toen koning Ottokar II zijn zoon
Nicolaus met dit gebied beleende. Nadat 't
in 1377 in d. vorstendommen Jagerndorf, Leobschutz en Troppau verdeeld was, kwam 't in
1460 door aankoop a. Bohemen. Keizer 'Matthias
schonk 't in 1613 als erfelijk mansleen a. 't
huis Liechtenstein, dat 't nog heden ten dage
bezit. Een doe] echter werd bij d. vrede v.
Breslau (1742) a. Pruisen afgestaan (tegenwoordig tot d. kreits Leobschiltz behoorende). —
Zie Biermann „Geschichte der Herzogtilmer
Troppau and Jagerndorf" (1874).
Troschel (FRANZ HERMANN), geb. 10 Oct.
1810 to Spandau, studeerde to Berlijn in d.
natuurlijke historie, was v. 1835 tot 1849 leeraar
a. d. hoogere burgerschool to KOnigstadt en
werd in 1849 hoogl. in d. zoologie to Bonn,
waar hij 6 Nov. 1882 over!. Hij schreef o. a.
„System der Asteriden" (1842), „Horae ichthyologicae" (184:5—'49) on „Das Gebisz der
Schnecken zur Begrundung einer nattirlichen
Klassification" (1856) on werd in 1849 redacteur
v. 't „Archly fur Naturgeschichte".
Troubadours (Ital. trobadores, v. 't werkwoord trovare, trouver, vinden). Toen door d.
kruistochten d. smaak voor poezie, zang en
muziek a. vele hoven, vooral v. zuidelijk
Europa, was opgekomen, werden d. paleizen
der vorsten on d. kasteelen v. aanzienlijken
bezocht door personen, die er onder verschill.
benarningen, als ininnezangers, meistreels, jongleurs on troubadours, hun gaven kwamen ten
toon spreiden. 't Valt moeilijk nauwkeurig
op to gaven wat door ieder dier benamingen
wordt aangeduid; slechts in 't algemeen kan
men zeggen, dat zij minnezangers heetten in
zoover zij liederen der liefde deden hooren,
vooral a. 't schoone geslacht; meistreels,
ministerialen werden zij genoemd voor zoover zij in dienst stonden v. vorsten on edellieden; jongleurs, in zoover zij om loon zongen en speelden; troubadours voor zoover zij,
d. art de trobar (vindingskunst) beoefenende,
gedichten v. hun eigen maaksel voordroegen.
Doch nauw werden dozen niet v. elk. onderscheiden on dientengevolge is 't een spraakgebruik geworden, al die middeleeuwsche beoefenaars v. dicht-, zang- en toonkunst minnezangers to noernen, als men v. Duitschers,
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troubadours, als men v. Franschen spreekt. d.
Eersten hebben wij in 't art. Minnezangers behandeld.
Zulke troubadours behoorden evenals d.
pages en d. hofnarren tot d. hofhouding, vooral
a. d. hoven der graven v. Provence, Toulouse
en Narbonne, der koningen v. Engeland, Frankrijk en Aragon. 't Was hun task d. vorstinnen en haar edelvrouwen to vermaken met
zang- en snarenspel, dichtmatige voordrachten te houden over d. wetten der liefdebetuiging, vraagstukken op to lossen over
d. minnehandel, verliefde boodschappen over
te brengen, maar ook in po8zie d. ridderlijko
daden der edellieden to verheerldken en tot
dappere daden a. to sporen, alswede hun
oordeel to zeggen over veeten en oorlogen
enz. Ofschoon hun betrekking tot schoone
vorstinnen niet altijd v. d. onschuldigsten
aard was, stonden ztj a. d. hoven toch in
hooge eer; ja vorsten versmaadden d. eer
niet zelf d. her to hanteeren en als troubadours d. edelvrouwen to courtoiseeren, gelijk
bijv. Richard Leeuwenhart on zelfs d. eerste
troubadour, Willem IX, graaf v. Poitiers
(1087). d. Voornaamste troubadours zijn voorts:
Bernard de Ventadour (1140—'95), een der
voornaamste dichters in d. gouden eeuw der
troubadours poezie, die, schoon v. geringe afkomst, in gloeiende verzen d. lof bezong der
edelvrouwen, die zijn hart veroverden; zijn
tijdgenoot Marcabrun, vooral bekend door zijn
scherpe hekeldichten, die hem zelfs 't leven
kostten, daar d. kastelein v. Guian, zich door
hem beleedigd achtende, hem uit wraakzucht
vermoordde; verder Jaufre Rudel, mode in
dien tijd levende, bekend door zijn zonderlinge
liefde voor zekere gravin v. Tripolis, die hem
persoonlijk geheel onbekend was; Peire d'Auvergne (1152-1215), die zich zelf d. „meester
der minnezangers" noemde en in wiens poezie
meer kunst doorstraalt dan vrije uitstorting
v. een dichterlijken geest; Guillem de Cabestaing (1181—'96), vermaard door zijn tragische
en geenszins onschuldige liefde voor d. echtgenoote v. zijn meester; d. reeds genoemde
Richard Leeuwenhart (zie Richard I); Guiraut
de Borneil (1175-1220), wiens liederen meer
vrij zijn v. weekelijkheid dan die der meeste
anderen en die con mannelijiren ernst ademen;
Peire Vidal, tijdgenoot v. d. vorige, die een
genie v. zeer losse zeden was en d. schrik v.
mannen, die schoone vrouwen hadden; Bertrand de Born, die ook in 't laatst der 12e eeuw
leefde on wiens liederen blijk dragon v. zUri
krijgshaftigen geest, alsmede v. een scherpheid tegen zijn tegenstanders, die zijn tong
even gevreesd maakte als zijn zwaard; Folquet
de Marseille (1180-1231), die meer dan een
goliefde door d. dood verloor en uit droefheid
daarover in d. geestelijken stand trad, waarin
hij zich als bisschop v. Toulouse onderscheidde
door bittere vervolgingszucht tegen d. Albigenzen; Rambaut de Vaqueiras (1180-1207),
eerst in dienst v. prins Willem IV v. Oranje,
later in dien v. d. markies v. Montferrat, bij
wien hij zoo hoog in gunst stond, dab zelfs
liefdesbetrekkingen met 's markgraven zuster
Beatrix gedoogd werden; Peirol (1180-1225),
wiens lotgevallen (tot zelfs die der liefdegeschiedenis met een zuster v. zijn hoer) en
zijn deelneming a. een kruistocht veel overeenkomst met die v. Rambaut hebben en wiens
minnezangen tot d. allerschoonste behooren;
een onbekende, d. „monnik v. Montaudon"
<1180-1200), wiens gedichten moor v. satirieken
dan v. verliefden aard zijn, zeer belangrijk
voor d. kennis der toenmalige zeden;
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tijdgenoot Arnauld Daniel, een edelman, die
uit liefde voor een schoone Gasconsche d.
geleerde loopbaan, waarvoor hij bestemd was,
verliet om troubadour to worden en die, hoe wel
Petrarcha hem it grand maestro d'amore noemt,
in zijn minnezangen meer gekunstelde vormen
dan natuurlijke uitdrukking verraadt; Gaucelm
Faidit (1190-1240), die eerst met zijn vrouw
rondreizend zanger (jongleur) was, doch later
een minnehandel aanknoopte met een gravin
v. Ventadour, die hem tot haar troubadour
aannarn en to wier sere hij zijn schoonste
gedichten vervaardigde; Raimon de Miraval
(1190-1220), eon der vermaardste troubadours,
wiens hart v. liefde gloeide zoowel voor andere
vrouwen als voor zijn eigen echtgenoote;
Savaric de Mauleon (1200—'30), die vooral
krijgsliederen schreef; Peire Cardinal (1210 tot
1230), die v. 't eene hof naar 't andere tong
met een jongleur, die zijn stukken voordroeg,
waarin bijtende scherts adel noch geestelijkheld spaarde; Guiraut Riguier (1250—'94), d.
laatste vertegenwoordiger v. 't geslacht der
troubadours, die d. zwanenzangen dier poezie
uitte in klachten over d. staat v. verwildering
on verachting, waartoe d. stand der zangers
vervallen was. — Zie Brinkmeijer, „Blumenlose aus den Werken der Troubadours" (1849)
on „Ragelieder der Troubadours" (1846); Diez,
„Leben und Werke der Troubadours" (1882);
Dinaux, „Trouveres, jongleurs et menestrels
du nord de la France et du midi de la Belgique"
(1837—'43, 3 dln) ; Fauriel, „Histoire de la literature provencale" (1846, 3 dln); Kannegiesser,
„Gedichte der Troubadours . ' (1852); Laveleije,
„Histoire de la langue et de la literature
Provencale" (1845); Mahn, „Die Werke der
Troubadours" (1846 — '82) en „Die Biographien
der Troubadours" (1878).
Trousseau (ARMAND), gob. in 1801 to Tours,
ward geneesheer a. 't HOtel-Dieu to Parijs,
waar hij 22 Nov. 1866 overl. hield zich
vooral bezig met 't onderzoek v. croup on
diphtheritis en met d. toepassing der tracheotomie. Hij schreef o. a. „Clinique medicale de
PHOtel-Dieu de Paris" (3 dln).
Trowbridge, een stad in 't Engelsche
graafschap Wilts, a. d. vereeniging v. d. Wen e
on d. Avon, met industrie in laken, kasjmir
on wol, kaasrnarkten en 12 000 inw.
Troller (IGNATIUS PAUL VITAL), gob. 17
Aug. 1780 to Munster in 't Zwitsersehe kanton
Lucern, studeerde to Jena, Gottingen en
Weenen in d. wijsbegeerte on d. medicijnen
en oefende daar een ttjd lang ook d. geneeskunde uit, maakte vervolgens een reis door
d. Nederlanden en door Itali8 on ward eindelijk
als hoogl. in d. philosophie on geschiedenis
a. 't lyceum to Lucern beroepen, v. welke
betrekking hij echter om zijn staatkundige
gevoelens afstand moest doen. In 1823 kwam
hij a. 't hoofd v. een opvoedingsgesticht to
Aarau en toen werden d. processtukken
bekend gemaakt, die hem v. d. tegen horn
ingebrachte beschuldigingen volkomen vrijspreken. TROXLER word dan ook eereburger
v. d. stad Bern. Behalve vele geneeskundige
geschriften heeft hij d. volgende werden v.
wijsgeerigen aard uitgegeven : „Ueber das
Leben und rein Problem" (1807), „Elemente
der Biosophie" (1808), „Blicke in das Wesen
des Menschen" (1812), „Philosophische Rechtslehre der Natur und des Gesetzes, mit
Racksicht auf die Irrelehren der Liberalitat
und Legitimitat (1820), „Furst und Volk nach
Buchanann's und Milton's Lehre" (1821) on
„Naturlehre des menschlichen Erkennens oder
Metaphysik" (1828). Ook heeft TROXLER een
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ttjdschrift, 't „Zwitsersche „Museum", willen
stichten, waarvan slechts 6 nummers verschenen (1816), en plaatste hij verscheidene
opstellen v. paedagogischen en wijsgeerigen
inhoud in verschill. tijdschriften.
Troy, een stad in d. Amerika anschen bondstaat New-York, a. d. oostel. oever v. d.
Hudson en a. 't Erie- en Champlainkanaal,
met 63 000 inw. (1891). Van d. openbare gebouwen is merkwaardig 't spoorwegstation,
een der grootste der Vereenigde Staten. Troy
is een belangrijke fabriekstad; men vervaardigt er physische instrumenten, linnen-, ijzeren lederwaren, klokken en wagens; ook heeft
men er ijzergieterijen en hoogovens. Zij werd
in 1752 door d. Nederlanders gestieht on
bezit een polytechnisch instituut, vele inrichtingen v. onderwijs, een hospitaal, een krankzinnigengesticht en een groot aantal kerken.
Troyes, een zeer oude stad in Frankrijk,
welke reeds door Ptolemaeus en Plinius als
Augusiobona en Tricassium vermeld wordt. Zij
was vroeger d. hoofdplaats v. Champagne en
is 't tegenwoordig v. 't departement Aube.
Zoowel haar ligging a. d. Seine en een kanaal
als a. d. spoorweg n. Parijs on andere steden
bevorderen 't verkeer met andere deelen des
rijks. 't Is d. zetel v. een bisschop on andere
autoriteiten. d. Omstreken zijn vruchtbaar en
bekoorlijk, doch d. stad zelf is zeer ouderwets gebouwd on bevat vele nauwe straten.
Onder d. voorn. openbare gebouwen behooren
d. Gothische hoofdkerk ; 't stadhuis, d. bibliotheek, een paleis v. justitie, d. beurs en een
hospitaal. Men vindt er inrichtingen v. onderwijs en vele genootschappen ter bevordering
v. kunsten en wetenschappen. Ofschoon thans
Hirt meer in 't bezit v. d. luister, waarin d.
stad zich in d. Middeleeuwen mocht verheugen, is Troyes nog altijd eon niet onbelangrtjke fabriekstad, walker bevolking in d.
voortbrengselen v. d. omtrek on in vele kunstproducten een levendigen handel drijft. 't
Aantal inw. bedraagt 47 000.
In d. 5e eeuw onzer jaartelling word d.
verwoesting v. Troyes belet door haar bisschop Saint Loup, die Attila v. diens voornemen wist of to brengen. Zij werd later
echter grootendeels vernield door d. Noormannen en herbouwd door Robert, graaf v.
Champagne, die haar tot zijn hoofdplaats verhief. Meermalen warden binnen haar muren
concilien gehouden. Behalve door d. krijgsgebeurtenissen in d. honderdjarigen oorlog
tuss. Frankrijk on Engeland is Troyes ook
vermaard door 't verdrag, dat er tijdens dien
oorlog, in 1420, tuss. die beide partijen werd
gesloten en waarbij bepaald word, dat d.
koning v. Engeland tevens koning v. Frankrijk
zou worden. In 1814 waren d. omstreken dezer
stad 't tooneel v. verschill. gevechten tuss.
d. Franschen on d. Russen, terwijl zij in d.
Duitsch-Franschen oorlog v. 1870 door d.
Pruisische troepen belegerd werd (10 Nov). —
Zie Boutiot, „Histoire de la ville de Troyes"
(1880).
Troyon (coNsTANT), een beroemd Fransch
dierenschilder, geb. 28 Aug. 1810 to Sevres en
overl. 10 Mrt 1865. Een zijner bekendste
stukken is „Stieren, die des morgens naar d.
arbeid worden gebracht", dat voor 't Luxembourg to Parijs werd aangekocht.
Truberus (Paimus), een Slawoon, geb. in
1538 on overl. in 1586, gaf een overzetting in
zijn moedertaal v. 't N. T., d. Augsburgsche
confessie, Luther's catechismus en eenige
werken v. Ph. Melanchton.
Truchmenen, Zie Turkoniannen.
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Trueba y Cosio

(TELESFORO DE), een
Spaansch dichter en schrijver, geb. in 1805
to Santander. Hij kwam reeds vroeg to London
en leeide later bij afwisseling bier, to Madrid
on to Parijs, in welke laatste start hij 4 Oct.
1835 overl. Hij heeft 't meest in d. Engelsche
taal geschreven, o. a. zijn historische romans
„Gomez Arias" (1828) on The Castilian" (1829),
zijn biographieen v. Cortez on Pizarro (1830),
zijn blijspelen The exquisites", „Mr. and Mrs.
Pringle" en The man of pleasure", 't historische drama The royal delinquent" en „Paris
and Londen" (1833), een vergeltjking tuss. d.
maatschappelijke en zedenkundige toestanden
v. deze beide steden.

Trueba y la Quintana

(ANTONIO DE),

een geliefd Spaansch dichter, geb. 24 Dec.
1821 to Montellana of Sopuerta, in Biscaye,
over]. 10 Mrt 1889 to Madrid, wel eens d.
„Spaansche Beranger" genoemd. Behalve lyrische gedichten schreef hij fraaie sprookjes,
historische romans („El Cid Campeador") e. a.
Truffels. d. Truffels behooren tot d. natuurl.
fam. der zwammen (Fungi) en wel tot d.
klasse der zoogenaamde buikzwammen (Gasteromycetes). 't Meest bekend is d. eetbare
truffel (Tuber ciborium). Zij is bolvormig en
uitwendig met een ruwe, donkerkleurige huid
omkleed, die meestal met uitwassen als wratten bezet is; inwendig is zij dicht, bruin gemarmerd als een nootmuskaat. Nog versch
zijnde, hebben d. truffels een eigenaardigen,
naar muskus of naar knollook zweemenden
geur en een zoeten, specertjachtigen smaak.
Zij groeien 3 3 5 dM. onder d. grond on worden
't meest gevonden in bosschen v. opgaand loofhout en in d. nabijheid v. eikenboomen. Ook
in wijnbergen en vochtige weilanden worden
zij aangetroffen. d. Truffels komen 't menigvuldigst voor in 't zuiden v. Frankrijk en 't
noorden v. Italie; die uit Perigord en Piemont
zijn d. 't meest gezochte ; bovendien komen zij
voor in Tyrol, Beieren, Baden, Wurtemberg,
Thuringen, Mecklenburg en Pommeren. In 't
zuiden v. Frankrijk worden zij opgezocht met
behulp v. daartoe afgerichte honden of zwijnen,
welke laatste dieren men d. bek met een ring
moat sluiten, ten einde to voorkomen, dat zij
d. opgewoelden knol verslinden. Uit d. plaatSOD, waar d. truffels in genoegzame hoeveelheid voorkomen, worden zij ingemaakt, godroogd en (in gewast papier gewikkeld) verzonden. 't Economisch gebruik der truffels in
sausen, pasteien en tot opvulsel v. gevogelte
is algemeen bekend. Achille Ozanne, kok en
dichter, zeide in zijn rijm op d. pate v. d.
truffel:
„Sur la chair blanche et rose
(Exquise volupte)
La trufie se repose
Comme un grain de beaute".

Truro, een stad in 't Engelsche graafs.
Cornwall, a. 't noordelijk uiteinde v. d. Falmouthbaai, d. schoonste en grootste stad v.
't graafs., met 11 000 inw. d. Nijverheid houdt
er zich bezig met d. vervaardiging v. tapijten,
aardewerk, papier en porselein; belangrijk
kijn ook d. ijzergieterijen, d. tinbergbouw on
d. tinhandel.
Trust, eon Engelsch woord, afgeleid v. 't
Lat. trusfis. oorspronkelijk toeverlaat, vertrouwen beteekenende; later ook toevertrouwd
goad. Thans een maatschappij of vennootschap of wel een samensmelting v. eenige
vennootschappen tot den groote, onder beheer
v. een trustee (zie aldaar), vaak ten doel heb-

TRU.

492

TSA.

bende d. concurrentie to breidelen of to verd. hoogste gedeelten der eilandjes moat vluchnietigen.
ten. Er wordt overvloed v. visch gevonden..
Trustee, oorspronkeltjk in Engeland d.
Vele eilandjes in 't meer vormen d. staat der
beheerder v. eenig vermogen ten behoeve v.
Biddoema's, een heidenschen volksstam, dieeon ander persoon, thans een beheerend vener zich op beroernt, dat hij nooit door een der
noot, a. 'Wien door d. meerderheid der aandeelmachtige vorsten langs d. oevers tot onderhouders v. eenige maatschappij d. fictieve
werping is gebracht. d. Biddoema's Ain N.
eigendom harer actien en alzoo 't stemrecht
een krijgshaftigen aard, houden zich vooral
worden overgedragensom zoodoende d. geheele
met d. veeteelt bezig en bezitten een aanzienleiding der zaken. d. keuze v. directeuren enz.
Wire vloot v. schuiten, zonder zeilen, die zij
in d. hand to houden.
door middel v. een langen boom tamelijk wel
Truxillo of Trujillo is een naam, dien
weten voort to stuwen. Overweg werd zeer
verscheidene plaatsen in d. oude on d.meuwe
gastvrij door hen ontvangen. Tot 't onderwereld voeren. — Truxillo in d. Spaansche
zoeken v. 't meer bediende die reiziger zich
prov. Estremadura ligt btj d. grenzen v.
v. een vaartuig, welks deelen v. Malta n.
Castile op een rots, welke door d. Magasca
Tripoli on met veel moeite door d. woestiin
bespoeld wordt. Men vindt er een groot aantal
vervoerd waren, om a. d. oevers v. 't meer
kerken en kloosters, doch slechts 7000 inw.,
weer in elk. gezet to worden. 't Beschrijven
die zich met industrie bezig houden. 't Was
dier watervlakte was zijn laatste werk, daar
d. geboorteplaats v. Pizarro. — Truxillo in d.
hij 27 Sept. 1852 to Koeka overl. Later verZuid-Amerikaansche republiek Venezuela is
scheen in d. genoemde plaats Eduard Vogel,
in 1570 gesticht, doch heeft na een plundering,
om d. aangevangen arbeid voort to zetten.
die in 1678 plaats had, d. ouden bloei niet terugVolgens een bericht v. dezen is 't vlakke land
gekregen. d. Bevolking, die slechts 5000 zielen
ten zuiden v. 't meer dicht begroeid met kolosoedraagt, leeft vooral v. d. handel in 't koren,
sale vijgenboomen on palmboomen on staat
dat d. omtrek opbrengt. — Truxillo, d. oude
d. Shary, een der rivieren, die zich in 't meer
naam v. Libertad, in 't noorden v. Peru, werd
Tsad ontlasten, in geen gemeenschap met d.
in 1535 door Pizarro gesticht en naar zijn geNiger, zooals men tot dusver had vermoed.
boorteplaats genoemd. 't Is d. zetel v. een
Behalve d. Shary on talrijke riviertjes, die in
bisschop. Behalve vele kerken en kloosters
't regen-seizoen worden gevormd, neemt 't,
heeft d. stad een raadhuis, een bisschoppelijk
meer d. Komadoegoe, d. hoofdstroom v. Bornoe,
paleis en een ruime markt. Haar bevolking,
op, die ook wel Bahar of naar een daaraan
die omstr. 9000 zielen bedraagt, drijft eenigen
gelegen stad Yo of Yeu genoemd wordt. Een
handel. — Truxillo a. d. noordzijde der golf
uitwatering v. 't meer is niet gevonden en d.
v. Honduras en tot d. republiek v. dien naam
groote toevoer v. water schijnt alleen to worin Midden-Amerika behoorende is een verden opgewogen door 't verdam pen daarvan
sterkte stad, die in 1524 door Las Casas geten gevolge der hooge temperatuur, die er
sticht en ruim honderd jaren later door d.
heerscht.
Nederlanders genomen en verwoest word. In
Tsaritsin, Zie Zaritsin.
weerwil v. latere pogingen, om haar uit een
Tschaiken of Sayken, een Turksch woord,
staat v. vorval op to heiten, wordt haar bezooveel als schip beteekenende. Men noemt
volking op slechts 5000 zielen gesteld.
aldus een soort v. kleine galeien in Hongarije,
Truyen (5), Fransch s. Trond, een stad in
die op d. Donau gebruikt worden, v. zeilen
d. Belgische prov. Limburg, 2 1/2 uur t. Z.-W.
en riemen voorzien zijn on zich vlug en
v. Hasselt, waarmee zij door een spoorweg
gemakkelijk, zelfs tegen wind en stroom,
verbonden is; zij heeft veel jeneverstokertjen
laten voortbewegen. Zij zijn v. verschill.
en ruim 12 000 inw.
grootte, v. 1 tot 8 stukken geschut en v. 10
Tryphon, leerling v. d. kerkvader Origenes,
tot 100 man. d. Soldaten, welke tot d. dienst
schreef uitleggingen over eenige gedeelten der
op daze schepen gebruikt worden, heeten
H. Schrift, die echter verloren zijn gegaan. —
Tschaileisten, behooren tot d. Hongaarsche
Een andere TRYPHON, een Phrygir, leefde in
grenstroepen en vormen een bataljon, dat 1300
d. 3e eeuw. Hij werd wegens zijn beltjdenis
man stark moat zijn. Hun wapens bestaan in
v. 't Christelijk geloof ter dood gebracht, naar
geweren met bajonet, sabels on lansen en zij,
men meent 1 Febr. 251. Op dien dag viert d.
dienen ter bescherming v. d. Donau, d. Sau
Oostersche kerk zijn nagedachtenis, d. Westeren d. Theisz tegen d. ondernemingen der
sche kerk 10 Nov.
Turken. Prins Eugenius maakte in zijn veldTsad, een der groote meren v. Middentochten er een voordeelig gebruik van.
Afrika, waarover d. ontdekkingsreizen v.
Tschaikovvsky
(PETER ILJITSCH), een
Denham, Oudney on Clapperton in 1823 en
beroemd Russisch componist, gab. 25 Apr. 18401824, alsmede die v. Barth, Overweg en Vogel
te Wiatka en overl. 6 Nov. 1893 to s. Petersin 1851 en volg. jaren eerst een nader licht
burg. Hij had in laatstgenoemde stad zijn,
hebben verspreid. Waarschijnlijk is 't 't meer
opleiding ontvangen onder Rubenstein en
Nuba, waarvan Ptolemaeus gewaagt, en 't
Zaremba en werd er in 1866 leeraar a. 't convischrijke Kuarmeer, dat in d. Middeleeuwen
servatorium, welke betrekking hij in 1877
door d. Arabischen geograaf Abulfeda vermeld
vaarwel zei, om zich voortaan geheel a. zijn
werd. 't Ligt ten Z. v. d. Sahara en ten 0; v.
composities to wijden. Hij schreef o. a. d. opera's
Bornoe. op 12 1W-14 1 '2 ° N.-B. en 14u-17° 0.-L.
„Wojewod" en „Vakula", d. symphonie6n
v. Greenw., to midden v. een hooge vlakte,
„Manfred" en „Francesca di Rimini", d. ouverdie zich 300 a 400 M. boven d. zeespiegel verbeft.
ture ,Romeo en Julia", een „Marche Slave" on
d. Uitgestrektheid bedraagt meer dan 600 vk.
verschill: werken over d. theorie der muziek.
mijlen, maar verschilt al naar 't jaargetijde.
Tschekiang of Tsjekiang, een vruchtEen overgroot aantal kleine eilanden, die er
bare kustprovincie in 't Chineesche rijk, in
in liggen, vormen een waren doolhof v. kanalen,
't 0. begrensd door d. zee, in 't Z. door d.
waarin rivierpaarden en krokodillen huizen.
prov. Foekian, in 't W. door hooge gebergten
Sommige dier kanalen worden in 't droge
en. in 't N. door 't meer Tai-hod, ter grootte
jaarge4 onbruikbaar, zelfs voor d. kleinste
v. 1728 vk. mtjlen, met 11 416 millioen inw.
vaartuigen, doch zwellen op andere ttjden
Belangrijk gin er d. handel en Industrie; ook
zoodanig, dat d. bevolking met haar vee naar
neemt Tschekiang in 't verbouwen v. thee
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en zijde een der eerste plaatsen in. d. Hoofdstad is Hang-tschew.
Tscheljabinsk of Tsjeljabinsk, een
stad in 't N. v. 't Russische gouvernement
Orenburg, met levendigen handel en 11 000 inw.
Tscheremissen of Tsjeremissen, een
Finsche volksstam in Midden-Rusland, die zich
Mari, d. i. mannen, noemen. Zij woven langs
.d. linker- of oostelijken oever v. d. Wolga,
a. d. Wiatka en Perna tot in Permie. in d.
gouvernementen Nisjnei-Novgorod, Kasan,
Orenburg, Simbirsk en Wiatka. Vroeger waren
zlj a. d. Tataren onderworpen, doch stonden
zij onder eigen khans. Nog onder d. Russische
heerschapptj, die zij zeer bevorderden door
d. Russen in d. verovering v. 't Kasansche
rijk in d. 17e eeuw behulpzaam to zijn, hadden
zij eigen khans, die thans uitgestorven zijn,
zoodat zij nu noch vorsten noch adel hebben.
Door d. Russen zijn zij sedert over 't algemeen
v. 't herdersleven (hun vcrig bedriji) tot d.
landbouw gebracht, dien zij met Liver en goed
gevolg behartigen, terwijl zij voor 't grootste
gedeelte tot d. Grieksche kerk behooren.
Vroeger waren zij alien heidenen; ook vindt
men nog vele heidensche gebruik en bij d.
Christen-Tsjeremissen en d. bescha ving v.
geheele yolk staat nog op zeer lagen trap.
Steden hebben zij weinig of niet; hun taal,
die nauw a. 't Finsch verwant is, kent geen
letters of ook geen noemenswaardig schrift;
zij rekenen noch bij jaren noch bij maanden
en kennen geen andere overleveringen uit d.
geschiedenis hunner voorouders, dan dat dezen
vroeger geschreven boeken moeten hebben
bezeten. Ook hun karakter wordt als niet
zeer gunstig voorgesteld, daar zij niet zoo
levendig als d. Russen zijn, maar langzaam,
eigenzinnig en achterdochtig, daarbij dom en
traag. Voorts zijn zij beschroomd, bedriegelijk
en hardnekkig. Zij erkennen een hoogsten God,
dien zij Jouma of Keija-Jouma noemen, die
een vrouw heeft, Joumon-Awa genaamd, en
kinderen, onder welke d. regeering der wereld
verdeeld is. Des winters drijft d. natuur des
lands hen tot d. jacht; hun dennen- en eikenbosschen zijn hun heiligdommen. Een Keremet
of heiligdom is een met boomen omringde
plaats v. 10 of 12 vadem middellijn, met drie
uitgangen, een in 't westen (tot uit- en ingaan),
een in 't oosten (voor 't offervee) en een in
't zuiden (voor d. waterdragers). Onder d.
voornaamsten boom staat een tafel als altaar.
Geen vrouw mag dit heiligdom naderen en
geen man anders dan zorgvuldig gereinigd
en gekleed en, zoo mogelijk, met geschenken.
d. Vrijdag is rustdag; ook vereeren zij een
profeet Pembas Jouma; dit en d. naam Bairam voor hun voornaamste feest bewijzen d.
invloed, dien d. Mohammedaansche begrippen
door d. Tataren op lien gehad hebben. Zij
ofieren paarden, runderen e. a. tamme dieren
(waarvan d. witte d. voorrang hebben), koeken
v. tarwemeel en offerdrank, beide door maagden bereid. Op hun groot offerfeest of Bairam
wordt een hengst a. d. oppergod, een koe a.
d. oppergodin, klein vee of gevogelte a. d.
andere goden geofferd. Nog is er een lenteen een oogstfeest tot dankbaarheid a. d. goden.
Behalve daze goede, hebben zij ook nog booze
goden, wier stamvader zij Jo noemen, die
in 't water woont en vooral des middags
gevaarlijk is, boschduivels, voor d. jacht
nadeelig, en booze godinnen. d. Tsjeremissen
hebben d. kleeding der Russische boeren aangenomen, maar zij scheren zich 't hoofd. d.
Vrouwen misvormen zich door kapsels en
kleeding. Zij betalen a. d. kroon slechts
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hoofdgeld, voor elk persoon ruim een roebel
in 't jaar ; en in sommige dorpen in plaats
daarvan martervellen, voor een gezond persoon twee en voor een oude of Ziekelijke een.
d. Begrafenis heelt bij hen op d. dag des doods
plaats; men geeft 't lijk een stok in d. hand
om d. honden en een bundel rozenstruiken
om d. booze geesten to weren; men eet
pannekoeken on legt daarvan stukjes op
't lijk, zeggend ,dat is voor u!", want d. toestand na d. dood houden zij slechts voor een
voortzetting v. 't tegenwoordige leven. Zij hebben ook vele wichelaars en droomuitleggers.
Van d. 400 000 Tscheremissen, die men voor
weinige jaren telde, zijn thans nog maar een
duizend Heidenen; d. overigen zijn Christenen
en onder dezen zijn d. vroegere zeden en gewoonten allengs reeds vrijwat veranderd.
Tscher.kassy of Tsjerkassy, een stad
in 't Russische gouvernement Kiew, a. d.
rechteroever v. d. Dnjepr, in een vruchtbare
streek gelegen, met groote suikerfabrieken,
een rivierhaven on 23 000 inw.
Tscherkessen of Tsjerkessen, in d.
West-Europeesche talen CircassGrs, is d. naam,
waaronder algemeen bekend is een yolksstam, die zich zelf Adhigt noemt en d. bergstreek bewoont, die zich ten noorden v. d.
Kaukasus tuss. Koeban, d. Kabarda en d.
Zwarte Zee uitstrekt. Zij zijn waarsehijnlijk
ruim 500 000 inw. stark en zijn eigenlijk eon
rooversvolk, vooral in d. aanzienlijkste der
vijf standen, welke onder hen bestaan. Hun
godsdienst is een mengsel v. Christendom,
Mobammedanisme on heidendom. Bij woeste
zeden, onder welke zij vooral d. bloedwraak
met d. Arabische volksstammen gemeen hebben, onderscheiden zij zich door gastvrijheid
en eerbied voor d. ouderdom. d. Schoonheid
der Tscherkessische vrouwen is ve-rmaard.
Reeds in d. oudheid onder d. naam Sychen
als zeeroovers berucht, treden zij als historisch bekend yolk op in d. 10e eeuw, toen
Georgie onder koningin Tamar een aanzienlijke Christelijke mogendheid werd, a. welke
ook d. Tscherkessen onderworpen waren. In
d. 15e eeuw onttrokken zij zich a. d. Georgische heerschappij en hernamen zij hun onafhankelijkheid, die zij echter later tegenover
d. Tataren niet konden handhaven. Sedert
't laatst der 18e eeuw voeren zij een bijkans
onafgebroken oorlog tegen d. Russen, terwijl
zij ook dikwijls to strijden hadden tegen d.
Turken, die echter in 1854 hun onaf hankelijkheid v. d. Porte erkenden.
Tscher.kessie
of Tsjerkessie,
door
d. Westersche Europeanen doorgaans Circassie
genoemd, is een schilderachtig landschap, dat
a. d. noordzijde v. 't Kaukasische gebergte
on a. d. oostkust der Zwarte Zee gelegen is
en dus tot Cis-Kaukasie gerekend wordt; d.
noordelijke en westelijke grenzen kunnen niet
nauwkeurig opgegeven worden, evenmin als
d. oppervlakte en 't getal inwoners. Zie
KaukasiW en Kaukasische volken.
Tschermak (GusTAv), gab. 19 Apr. 1836
to Littau, bij Olmutz, studeerde to Weenen,
vestigde zich daar als privaat-docent en werd
er in 1868 hoogl. in d. mineralogie a. d. universiteit en directeur v. 't mineralogisch kabinet.
't Laatste ambt legde hij in 1877 neer, in
187F, werd hij lid der Academie v. wetenscliappen on bovendien nam hij d. redactie
on zich v. d. ,,Mineralogische and petrographische Mittheilungen". Hij schreef o. a.
„Untersuchungen tiber das Volumgesetz fliissiger chemischen Verbindungen" (1859), „Veber
Pseudomorphosen" (1862-1--'66), „Die Feldspat-
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gruppe" (1864), „Die Verbreitung des Olivins
m den Felsartan and die Serpentinbildung"
(1867), „Die Porphyrgesteine Oesterreichs"
(1869), „Die Pyroxen-Amphibolgruppe" (1871),
„Aufgaben der Mineralchemie" (1871), „Berichte
fiber verschiedene Meteoriten" (1870), „Ueber
den Vulkanismus als kosmischa Erscheinung"
(1877), „Die Glimmergruppe" (1877—'78), „Die
Skapolithgruppe" (1883), „Lehrbuch der Mineralogie" (1885, 2e dr.) en „Die mikroskopische
Beschaffenheit der Meteoriten" (1866).
Tschernigow of Tsjernigow, een der
gouvernementen v. Rusland, grenzende t. N.
a. die v. Mohilew en Smolensko, t. 0. a. die
v. Orel on Koersk, t. Z. a. dat v. Pultawa en
t. W. a. die v. Kiew en Minsk. 't Telde in
1890 op een uitgestrektheid v. 954 vk. mijlen
bijna 1 14 mlllioen inw. d. Zeer vruchtbare
bodem levert, onder begunstiging v. een
vrij gematigd klimaat, een groote hoeveelheid
granen en vruchten, alsmede tabair, hennep
e. a. voortbrengselen op. Langs d. westeltke
grens stroomt d. Dnieper, welke d. Desna, d.
hoofdrivier v. 't gouvernement, ontvangt. Aan
d. Desna ligt d. hoofdstad Tschernigow met
een groot aantal kerken, kloosters on inrichtingen v. onderwUs, doch slechts 22 000 inw.
Haar jaarmarkten worden druk bezocht. Zij
wordt in grootte on bevolking overtroffen
door Njeschin, a. d. Oster, die in d. Desna valt
en daardoor d. stad in gemeenschap stelt met
d. Dnieper. Over 't algemeen zijn d. landbouw
en d. handel in d. voortbrengselen v. d. grond
d. voorn. takken v. bestaan.
Tschichatschew (PETER voN), Zie T.sjichatsjew.
Tschigirin

of Tsjigirin, een stad in 't
Russische gouvernement Kiew, ten Z.-0. v.
d. stad Kiew, a. d. Tjasmina, een rechter
zijrivier v. d. Dnjepr, met 17 000 inw., die
zich bezig houden met leder-, zeep-, brandewijn- en linnenfabricage. Zij is bekend door
d, eerste oorlogen tuss. d. Russen on d. Turken.
Tsching.kiang of Tsjing.kiang, eon
verdraghaven in d. Chineesche prov. Kiangsoe,
a. d. mond v. d. Jangtsekiang, met een
R.-Kath. en een Protestantsche zending on
135 000 inw.
Tschirnhausen

(EHRENFRIED WALTER

graaf voN), een Duitscher v. afkomst, staat
bekend ale wiskundige en natuuronderzoeker.
Hij word gab. op d. goederen ztjns vaders,
genoemd Kislingswalde, in d. Opper-Lausits,
10 April 1651, on overl. aldaar 10 Oct. 1708.
In 1671 kwam hij a. d. hoogeschool to Leiden,
waar hij zich met ijver toelegde op d.beoefening der wis- on natuurkunde. 't Daarop volgond jaar liet hij zich overhalen om als vrijwilliger dienst te nemen. Op die wijze bezocht
hij voor d. eerste maal Parijs. In 1674 maakte
11(1 in 't gevolg v. d. vorst v. Anhalt een
groote reis door Engeland, Frankrijk, Italia
en Nederland. In 1682 kwam hij voor d. derde
maal te Parijs on bij die gelegenheid werd
hij tot lid v. d. Academie des Sciences benoemd. Nadat hij Holland nogmaals bezocht
had, keerde hij naar zijn vaderland terug. Hij
legde zich daar voornamelijk toe op 't gieten
en slijpen v. lenzen; v. daze worden or nog
door d. Parijsche academie bewaard, die als
brandglazen een buitengewoon sterke werking
hebben. Hij was d. eerste, die d. porseleinaarde samenstelde voor 't vroeger wijd on
zUd beroemde Saksische porselein. Als vasgeer heeft hij zich doen kennen door een
werk, getiteld ,,Medicina mantis", dat in 1687
to Amsterdam 't licht zag en sedert nog verscheidene uitgaven' beleefd heeft. d. Tegen-
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hanger daarop, zijn „Medicina corporis", is
v. veel geringere waarde. Hij ijverde zeer
tegen d. wijsbegeerte v. zijn tijd, die voornamelijk op woordbepalingen neerkwam en,
naar z(jn inzien, in verband moest gebracht
worden met d. wis- en natuurkunde, indien
men v. haar vruchten zou kunnen verwachten.
Tschistopol of T'sjistopol, een stad in
't Oost-Russische gouvernement Kasan, a. d.
Kama, met 26 000 inw., die zich bezig houden
met landbouw, veeteelt, visscher0 en handel.
Tschitschagow of Tsjitsjagow (PAUL
WASILJEWITSCH), een Russisch admiraal, in
1762 gab., nam op twintigjarigen leeltijd dienst
bij d. marine, streed onder z(jn vader bij
Reval en W y borg en werd tot kapitein ter zee
bevorderd. Wegens een hem aangedane onbillijkheid verliet hij in 1796 d. dienst; hij werd
echter in 1799 als schout-bij-nacht met 't bevel
v. een eskader belast, dat d. landing in NoordHolland moest verrichten. Ten gevolge der
nederlaag v. d. hertog v. York trokken d.
vloten weer n. Engeland terug, waar TSCHITi SCHAGOW in 't huwelijk trad met d. dochter
v. d. minister v. marine Proley. In 1802 werd
NI door keizer Alexander tot vice-admiraal
en minister v. marine benoemd, in welka
hoedanigheid hij groote diensten a. d. Russische vloot bewees, doch zich door zijn gestrongheid vele vijanden maakte. d. Keizer
bleef hem evenwel genegen, benoemde hem
in 1807 tot adthiraal en belastte hem in 1812
met 't opperbevel over 't Donauleger, dat een
tocht naar d. Adriatische Zee moest ondernemen. Door Napoleons snellen voortgang veranderde echter dit plan en TSCHITSCHAGOW
moest nu n. Volhynie marcheeren om d.
vereeniging der OostenrUkers met Napoleon
te beletten en diens terugtocht v. Moskou
of to snijden. 't Gelukte hem Schwarzenberg
terug to werpen, doch hij liet zich door Napoleon verschalken, die over d. Berezina trok,
terwijl TSCHITSCHAGOW hem op een andere
plaats verwachtte. Hij gaf zijn opperbevel a.
Barclay de Tolly over en verzocht verlof, dat
hem voor onbepaalden tijd werd toegestaan.
Sedert dien tijd leefde hij meestal in Engeland
en Frankrijk en gaf hij een geschrift uit tegen
d. verschill. aanvallen, waaraan zijn handelingen waren blootgesteld, onder d. titel „Retreat of Napoleon" (1817). Toen keizer Nicolaas
in 1834 een ukase uitvaardigde, waarbij alle
Russen uit 't buitenland teruggeroepen werden, weigerde TSCHITSCHAGOW hieraan to gohoorzamen. Hij werd dientengevolge v. d.
lijsten der Russische marine geschrapt, verloor tevens zijn waardigheid als rijksraad,
terwijl zijn goederen verbeurd verklaard werden. Hij liet zich nu in Engeland naturaliseeren, werkte a. zijn gedenkschriften, die
gedeeltelUk in Engelsche dagbladen verschenen, en overl. aldaar 10 Sept. 1849.
Tschoewaschen of Tsjoewasjen, een
yolk, dat zich Koerk-Mari of Bergmannen noemt
en zijn woonplaats in Rusland a. beide zUden
der Wolga heeft. In gebrek a. beschaving on
letterschrift, in overgang v. 't herdersleven
tot d. akkerbouw, in d. oorspronkeltjk Heidensche, thans meerendeels in naam Christelijke Godsvereering, in uiterlijk voorkomen,
karakter, levenswijze, woningen en wijze v.
regeering hebben zij zeer veel v. hun stamgenooten d. Tsjeremissen (zie Tscheremissen).
Nochtans, terwijl daze blond zijn, hebben d.
Tschoewaschen zwarte haren en baard, een
meer Tartaarschen gelaatsvorm met uitstekende wangbeenderen, diep liggende oogen,
een dom vborkomen on weinige Finsche woor-
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a. d. Donez, met 11 000 inw., die zich bezigbouden met ooftbouw en handel.
Tschusan of Tsjoesan, eigenitjk TschettChan, een vruchtbaar Chineesch eiland op d.
hoogte der stad Ningpo, op circa 30' N.-Br.. met
een oppervl. v. 15 vk. mijlen on een bevolking
v. 200 000 zielen. d. Hoofdstad, Tinghai, met
30 000 inw., is op Chineesche wijze gebouwd
on eenigszins versterkt. Door haar ligging is
zij zoowel uit een strategisch oogpunt als voor
't verkeer tuss. d. voorname handels- en zeeplaatsen v. 't Hemelsche rijk v. overwegend
belang. Na een tijd Lang door d. Britten bezet
to zijn, werd Tschusan in 1846 weer ontruimd.
't Eilandje Puto, dat in d. onmiddelltIke nabijheid v. Tschusan ligt, wordt schier uitsluitend
door priesters v. Boeddha bewoond, die ten
getale v. omst. 2000 hun leven in d. vele
kloosters, tempels e. a. heilige plaatsen slijten.
Meng (rnarkies v.), een Chineesch diplomaat,
geb. in 1839 in d. prov. Hoenan. In 1879 word
hij gezant to s. Petersburg, daarna to London
en to Parijs; in 1883 on '81 trachtte hij tegenover d. F ransche regeering tevergeefs d.rechten v. China op Annam on Tongking to verdedigen. Vervolgens werd hij wederom gezant
to London on to s. Petersburg, doch in 1887
werd hij n. China teruggeroepen, waar hij,
bevrijd v. d. oude vooroordeelen, 't Oosten
met 't Weston in verbinding trachtte to brengen. Hij overt. 12 Apr. 1890 to Peking. — Zijn
broeder TSENG KWOTSINEN, geb. in 1819, verdedigde in 1852 d. prov. Hoenan tegen d. Taipings,
weshalve hij in d. gravenstand werd opgenomen, werd in 1865 gouverneur v. d. prov.
Schansi, in 1881 vice-koning der prov. Kansoe
en Schansi on in 1883 v. d. twee Kiang-provincies en overt, in Dec. 1890 to Nanking. Hij
was evenals zijn broeder d. Europeanen
genegen.
Tsjadda (d.), een groote rivier in Soedan,
die in 't oostwaarts gelegen landschap Adamauwa ontspringt en haar wateren met die
v. d. Niger vermengt. Vroeger meende men,
dat d. Tsjadda een tak was v. d. in 't Tsadmeer
uitloopende Sjary of wet eon afwatering v.
dat meer zelf. d. Ware loop is eerst in onzen
tijd ontdekt.

den in hun taal, welke een overbltlfsel v. die
der oude Hunnen schijnt to zijn. Hun getal j
bedroeg voor weinige jaren een half millioen,
onder wie slechts 8000 nog heidenen waren.
Hun gedaante is niet bevallig, maar zij schijnen zachtaardig, goed en leerzaam to zijn.
Hun opperste God wordt Thou genoemd en
d. booze God Seitan. d. Vrouw des Oppergods
heet Thoue Amysj (Godenmoeder). d. Mindere
Godheden heeten Borodon. Ook wordt door
deze heidenen d. zon vereerd; men offerde
haar weleer een wit paard. Jaarlijks worden
ook ofleranden gebracht op d. graven der
vaderen. Zij gelooven, dat d. deugdzamen in
't land der tevredenheid a. gene zijde des
grafs bun vee en vermogen zullen wedervinden, doch d. boozen als geraamten in koude,
dorre steppen zullen ronddwalen. Hun priesters worden Jouma genoemd, evenals d.
hoogste God bij d. Tsjeremissen en Finnen.
Men treft dozen volksstam aan in d. gouvernementen Kasan, Nisjney-Novgorod, Simbersk,
Orenburg, Perm en Tobolsk.
Tschudi (AEG-anus), een Zwitsersch geschiedschrUver, in 1505 to Glarus geb. Na to
Bazel, to Parijs en to Weenen gestudeerd to
hebben, bekleedde hij verschill. arn bstbetrekkingen, in welke hij als ijverig R.-Katholiek
een werkzaam aandeel had in d. staatsgebeurtenissen v. zijn tijd, wat hem v. d. zijde
der andersdenkenden op zulk een hevige verbittering to staan kwam, dat hij zich in een
klooster begaf; na eenigen tijd keerde hij n.
Glarus terug, waar hij 28 Febr. 1572 overl.In
't staatkundige was hij iemand v. onkreukbare
rechtschapenheid, die hem zelfs d. achting v.
zijn vijanden deed verwerven. Als schrtjver
was hij een v. d. geleerdsten, onpartijdigsten
on vruchtbaarsten zijner eeuw. Een menigte
werken zagen v. hem 't licht; 't meest bekende
is d. uit ongedrukte on in kloosters verscholen
boeken samengestelde Zwitsersche kroniek,
die hij tot 1570 voortzette, doch die slechts
tot 1470 uitgegeven is (door Iselin, Bazel 1734,
2 dln), een work, dat zich ovenzeor door zaakrijkheid als kracht on natuurlijkheid v. voorstelling aanbeveelt. Zie Fuchs, „Aegidius
Tschudi's Leben and Schriften" (1805, 2 dln). —
Tsjaikowski, Zio Tschaikowsky.
Tot dezelfde familie behoort: JOSEPH ANTON
Tsjekiang, Zie Tschekiang.
VON TSCHUDI, een Zwitsersch veldheer, geb. in
Tsjeribon of Cheribon, een Nederl.
1703 to Glarus. Hij trad in Siciliaanschen
residentie op Java, begrensd in 't N. door d.
krijgsdienst, onderscheidde zich in verschill.
Java
Zee, in 't W. door Krawang, in 't Z.
veldslagen en in 1733 bij d. belegering v.
door d. Preanger-regentschappen in 't 0. door
Capua en Gaeta, sloeg in 1744 d. Oostenrijkers
Banjoemaas
en Tegal. Zij beslaat een oppervl.
bij Velletri terug, werd in 1759 luitenantv. 123,7 vk. mijlen en is dicht bevolkt; d.
generaal en overt. 21 Juni 1770 to Napels. —
noordelijke
helft is laag en vooral in 't W.
Diens broeder JOHANN JACOB VON TSCHUDI, een
moerassig; suiker- on rijstcultuur zijn hier
Zwitsersch onderzoekingsreiziger, geb. 25 Juli
v. belang: 't zuidelijke deel der residentie is
1818 to Glarus. Hij deed v. 1838—'43 in Peru
historische en ethnographische onderzoekin- ' bergachtig; bier verhelfen zich d. Tjeremaj
(3070 M.) en d. Saw al (1700 M.), met 't meer
gen, doorreisde v. 1857—'59 Brazili6, d. La
v. Pandjaloe a. zijn voet. d. Hellingen dozer
Plata-Staten, Chili, Bolivia on nogmaals Peru,
bergen zijn met koffiehuizen bezet. Door d.
werd in 1860 Zwitsersch gezant to Rio de
residentie Tsjeribon stroomt d. Tji Manoek,
Janeiro en was v. 1868—'83 gezant to Weenen.
Vervolgens trok hij zich op zijn goed Jakobs- die bij Dramajoe met verscheidene monden
d. zee bereikt. — d. Hoofdplaats, Tsjeribon, ligt
hof in Beneden-Oostenrijk terug, waar hij
a. d. gelijknamige bocht. gaat voor ongezond
8 Oct. 1889 over!. ZUn voorn. geschrift is
door en telt 51 821 inw. (onder wie 576 Euro,Reisen durch Sildamerika" (5 dln, 1866—'68). —
peanen).
d. Reede der stad is door d. in 1891
Zijn broeder FRIEDRICH VON TSCHUDI, een
voltooide ha vendammen aanmerkelijk vernatuurkundige, geb. 1 Mei 1820 to Glarus.
beterd.
Vroeger
was Tsjeribon d. residentie v.
Van 1843—'47 was hij predikant to Lichteneen regeerend inlandsch vorstenhuis en men
steig. Sedert 1856 was hij in 't kanton
vindt hier vele overblUfselen v. dit voors. Gallen in verschill. betrekkingen werkzaam
malig sultansbestuur, o. a. d. beide kratons,
en hij overt. 21 Jan. 1886, bekend o. a. door
thans nog bewoond door d. afstammelingen
zijn „Tierleben der Alpenwelt" (1853, lle dr.
der vorsten, en 't merkwaardige lustverblijf
1890).
een
stad
v.
een der sultans, Soenja-ragi geheeten. In
Tsjoegoejew,
of
Tschugujew
d. nabijheid der hoofdstad verheft zich eon
in 't Zuid-Russische gouvernement Charkow,
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heuvel met 't graf v. een der eerste predikers
v. d. Islam op Java, Sjech ibn Maulana.
Tsjeribon bezit groote toko's, tout- en koffiepakhuizen. d. Arabieren en Chineezen wonen
in afzonderlijke wijken; d. resident en vele
Europeanen houden verblijf in d. desa Tangkil,
niet ver v. d. stad gelegen.
Tsjerkessen en Tsjer.kessie, Zie TscherIcessen en Tscherkessie.
Tsjernigow, Zie Tschernigow.
Tsjernisjewski

(NICOLAJ GAWRILOWITSJ),

een Russisch schrijver, geb. 24 Juli (nieuwe
stip 1828 te Saratow, sedert 1853 journalist
te s. Petersburg, in 1862 gevangen genomen
als socialist en n. Siberie verbannen; einde
1883 werd hem Astrakan tot woonplaats aangewezen en hij overl. 29 Oct. 1889 te Saratow.
In d. gevangenis schreef NI in 1863 d. tendenzroman „Cto delatj" („Wat to doen ?"). Een
verzameling zijner werken werd in 4 din
(1868--'70) uitgeg. onder d. titel „Socinenija".
Zie Tschingkiang.
Tsjitsjagow

Tschitschagow.

(PAUL WASILJEWITSJ), Zie

Tsjoewasjen, Zie Tschoewaschen.
Tua (TERESINA), een Italiaansche vioolspeel-

ster, geb. 22 Mei 1867 to Turijn. Zij kreeg haar
opleiding a. 't conservatoire to Parijs v. Massart en maakte sedert 1882 kunstreizen door
Europa, op welke zij zeer veel roam oogstte.
In 1889 huwde zij d. schrijver over muziek
graaf Franchi-Verney della Valetta en vestigde
zij zich to Rome.
Tuba, een koperen blaasinstrument, dat
in 't harmonie-orkest d. plaats vervult, welke
in strtjkmuziek door d. contrabas wordt ingenomen. 't Werd eerst omstr. 1835 uitgevonden.
Evenals alle koperen instrumenten geeft 't d.
gewone accoordtonen C, C G, cegbc=defg
enz., terwtjl d. tusschenliggende door vier
kleppen worden aangegeven. Gew000nlijk
staan d. tuba's in F, doch men heeft er ook
in E, Es en D. 't Blazon geschiedt door middel
v. eon S-vormig mondstuk.
Tubalkain. Aan dozen wordt in Gen. IV: 12
d. uitvinding der bewerking v. metalen toegeschreven. Hij was een zoon v. Lamech
en Zilla.
Tubbergen, een gemeente in d. Nederl.
prov. Overijsel, tuss. Almelo en Ootmarsum,
met 6250 inw. (1892), die hun bestaan vinden
in landbouw, veenderij en wevertj (calicots).
Tuberkels. Onder d. naam tuberkels verstaat men alle in 't lichaam voorkomende
kleine knobbels v. grtjsachtige of geelachtige
kleur, v. kaasachtige hoedanigheid, die btj
microscopisch onderzoek blijken to bestaan uit
amorphe bestanddeelen, tuberkel-lichaampjes
en vetkorreltjes en geen vaten te bezitten.
Zeer kleine noemt men gierstkorrelvormige
knobbels (tubercula miliaria), grootere rauwe
knobbels (tubercula cru(la); als een dusdanige
massa een orgaan als 't ware drenkt, noemt
men haar geinfiltreerde knobbelstof of tuberkel-massa.
Tuberkels worden in alle organen en
weefsels aangetroffen, 't meest echter in d.
longen, waar hun aanwezigheid aanleiding
geeft tot die ziekeltjke verschtjnselen, welke
a. longtering (phthisis pulmonalis) eigen zijn.
Sedert Kochs schitterende ontdekking v. d.
tuberkel-bacil is een einde gemaakt a. alien
twtjfel omtrent d. oorzaak der tuberculose
en d. identiteit dier ziekte bij d. mensch en
bij d. lagere dieren. Ook met betrekking tot
een aantal andere besmettelijke ziekten. als
anthrax, roos, tetanus on over 't algemeen
al die ziekten, die v. d. eene diersoort op d.
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andere kunnen overgebracht worden, toonde
hij duidelijk 't causaalverband tuss. pathogen°
bacterien en besmettelijke ziekten aan. d.
Onderzoekingen, die in verschill. landen
volgden, brachten a. 't licht, dat d. tuberkelbacil 't lichaam doordringt en 't dier doodt
door 't veroorzaken v. tuberkels 1°. door inadorning in longen en luchtpijp, 2°. door 't
opnemen v. voedsel in d. organen der spijsvertering, 3°. rechtstreeks door wonden in
't weefsel der onderhuid en 4°. door erfelijkheld. Tevens bleek uit vele proeven, dat d.
ziekte zeer gemakkelijk door 't voedsel wordt
overgebracht, terwijl d. bacil weerstand biedt
a. 't koken en a. d. invloed v. 't maagsap. Dit
laatste volgt uit 't fait, dat tuberculose der
ingewanden vaak op longtuberculose volgt.
Doch niet altijd zal d. opneming v. bacillen
besmetting ten gevolge hebben. Metschnikoffs
proeven, voortgezet door Dr. Rutter e. a., hobben aangetoond, dat sommige cellen in 't
dierlijk lichaam. phlagocyten genoemd, overeenkomende met d. witte bloedlichaampjes, zich
binnen en buiten d. weefsels bewegen en alle
bacillen, die zij ontmoeten, vernietigen. Daze
phlagocyten zijn dus d. beschermers v. 't
lichaam en v. hun werkzaamheid is d. gezondheid afhankelijk. Hun beweging en working
kan men onder 't microscoop duidelijk nagaan.
Onder welke omstandigheden echter d. phlagocyten onmachtig blijken d. pathogenebacillen te dooden, heeft men tot nog toe niet
kunnen vaststellen. Vatten wij samen, wat
d. wetenschap omtrent dit gewichtig onderwerp op grond v. zorgvuldige proeven heeft
bewezen, dan 1°. tuberculose wordt
veroorzaakt door een klein organisme, een
bacil; 2°. dit organisme is 'tzelfde bij d.
mensch als bij d. lagere dieren en geringe
schijnbare verschillen zijn uitsluitend v. morphologischen aard; 3°. d. ziekte kan zich
overplanten v. 't vee op d. mensch ; 4°. eon
der oorzaken, waardoor besmetting plaats
beeft, is 't gebruik v. 't vleesch v. dieren, die
a. tuberculose lijden, en 50. d. gewone wijze
v. koken vernietigt d. bacil niet en heeft
niet d. minsten invloed op d. spores v. d.
bacil, die 't voorn. middel zijn tot verspreiding
der ziekte.
Tubet, Zie Tibet.
Tubingen, eon stad in Wurtemberg, a. d.
linkeroever v. d. Neckar, met een in 1477
gestichte universiteit, een botanischen tuin
en 13 000 inw. Voor d. hier geboren dichter
Uhland werd in 1873 een standbeeld opgericht ;
voorts heeft men een gedenkteeken voor d.
componist Silcher en een voor d. dichter
Holderlin. Fraaie gebouwen ztjn 't slot Hohen, tebingen, 't universiteitsgebouw, 't raadhuis
en d. stiftskerk, met d. graven v. 12 Wurtem•bergsche vorsten. Tubingen komt ten ti,jde
der Frankische keizers als Tubinga voor en
was d. zetel v. d. paltsgraven v. Tubingen,
tot 't in 1342 a. graaf Ulrich v. Wurtemberg
kwam; in 1514 kwam hier 't Tilbinger Verdrag tot stand tuss. d. standen on d. hertog. —
Zie Klupfel „Die Universitet Tilbingen" (1877);
„Tubingen and seine Umgebungen" (2 afl.
1887).
Tuch (JOHANN CHRISTIAN FRIEDRICH), een
verdiensteltjk Duitsch exegeet en orientalist,
geb. 17 Dec. 1806 to Quedlinburg, overl. 12 Apr.
1837 to Leipzig, waar hij sedert 1841 prof. was.
Hij schreef 0. a. „Kommentar fiber die Genesis"
(2e dr. 1871) en „Die Erklaring der 21 sinaiti, schen Inschriften" (in 't 3e dl v. 't tijdschrift
v. 't „Deutsche Morgenlandische Gesellschaft",
1849).

TUC.
Tuchthuizen zijn gebouwen, waarin personen, die bij rechterlijk vonnis tot een onteerende straf zijn veroordeeld, gedurende hun
straftijd worden opgesloten, ten einde aldaar
met hun arbeid d. kost te verdienen. Vroeger
waren er hier te lande twee tuchthuizen, te
Woerden en te Leeuwarden; doch 't eerste is
opgeheven, zoodat thans alleen dat te Leeuwarden nog bestaat. d. Tuchthuizen moeten wel
onderscheiden worden v. d. huizen v. bewaring,
waarin alleen correctioneel veroordeelden
worden opgenomen en die geregeld zijn bij d.
wet v. 30 Juni 1855 (Staatsbl. No. 48) en bij
besluit v. 14 Aug. 1855, houdende vaststelling
v. een nader reglement voor d. huizen v. bewaring (Staatsbl. No. 112), gewijzigd bij besluit
v. 12 Juli 1856 (Staatsbl. No. 68).
Tucker/man (HENRY THEODORE), een verdienstelijk N.-Amerikaansch kunstcriticus, geb.
20 Apr. 1813 te Boston, overl. 19 Dec. 1871 to
New-York. Hij schreef The Italian sketchbook" (1835), „Poems" (1851), „Essays" (1857),
„The book of American artists" (1867) en „Life
of John P. Kennedy" (1871).
Tuckey (JAMES HINGSTON), een Engelsch
zeevaarder, geb. in Aug. 1776 to Greenhill, in
Ierland, ging op zijn loe jaar scheep naar d.
Antillen. Later diende hij op een oorlogsschip
in Oost-India en d. Arabische golf; hij werd in
1802 als luitenant ter zee geplaatst a. boord
v. d. Calcutta, die kolonisten moest overbrengen n. Australia Om aldaar een nieuwe
kolonie to stichten. In 1805 werd hij door
d. Franschen gevangen genomen en n. Verdun
gevoerd; daar schreef hij 't uitmuntende
werk ,Maritime Geography and Statistics", dat
ook in 't Nederl. is uitgegeven onder d. titel
„Aardrijkskunde voor Zeevaart en Koophandel" (1820—'29). Eerst in 1814 zag hij zich
door zijn landgenooten uit zijn krijgsgevangenschap ontslagen. In 't volgend jaar werd hij
als commandant met twee schepen uitgezonden ter opsporing v. d. loop der Zaire in
Midden-Afrika. Op dezen tocht kwam hij v.
gebrek en vermoeidheid oln en overl. hij a.
boord v. 't schip Dorothea 4 Oct. 1816: 't Verhaal
zijner reis kwam echter in Europa en verscheen ook in onze taal, onder d. titel „Verhaal
v. een ontdekkingsreis in 1816 naar d. Zaire"
(1821, 3 din).
Tucuman, d. i. katoenland, een der aanzienlijkste staten v. d. Argentijnsche republiek in Zuid-Amerika, ter grootte v. 566 vk.
rnijlen en bevolkt door 210 000 inw. Tucuman
grenst ten N. a. d. staat Salta, ten O. a.
d. wildernissen v. El gran Chaco, ten Z. a.
Cathamarca en San Jago en ten W. a. Rioja.
't Land wordt geroemd als een der vruchtbaarste, aangenaarnste en weligste streken v.
geheel Amerika. 't Levert uitmuntende houtsoorten, graven, zuidvruchten, rijst en tabak
en bezit een uitmuntende veeteelt. d. Tafische
kaas, die er gemaakt wordt, is beroemd en
wordt heinde en ver verzonden. d Hoofdstad,
made Tucuman heetende, is in 1564 gesticht
en telt omtrent 26 000 inw. Andere plaatsen
v. beteekenis zijn: Monteros, Suares, Chiquiligaste, Rio-Chico, Trancas en Borroijaco.
Tudela, een stad in d. Spaansche prov.
Navarra. a. d. rechter Ebro-oever, over welke
rivier hier een steenen brug v. 17 bogen
voert; zij heeft een fraaie kathedraal in
Romaanschen stijl, met een achthoekigen
toren, vele ander° kerken en 10 000 inw., die
levendigen handel drijven; voorts verbouwt
men er wijn on vervaardigt men er laken,
zijden-waren, zeep en aardewerk-waren. Niet
ver v. d. stad begint 't Keizerskanaal (el Bocal
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del Rey) a. d. Ebro, met zijn merkwaardige
sluizen. In 1141 werd Tudela door koning
Alphons V a. d. Mooren ontrukt en met
christelijke inw. bevolkt ; 23 Nov. 1808 zegevierden hier d. Franschen over d. Spanjaarden.
Tudor is d. naam v. een koninkltjk stamhuis, dat v. 1485 tot 1603 over Engeland geregeerd heeft. 't Was zijn oorsprong verschuldigd a. zekeren OWEN TUDOR, een edelman uit
't prinsdom Wales, die tot d. oudste on aanzienlijkste geslachten v. 't land behoorde.
Daze OWEN TUDOR huwde d. weduwe v. Hendrik V, die in 1422 overl. was, en won bij
haar drie zonen, welke dus halve broeders
waren v. koning Hendrik VI uit d. tak Lancaster v. 't huis Plantagenet (zie Plantagenet).
Gedurende d. strijd tuss. d. Roode en d. Witte
roos (d. i. tuss. d. beide takken Lancaster en
York v. 't gemelde stamhuis) hielden Jasper,
graaf v. Pembroke, en Edmund, graaf v. Richmond, d. twee oudste zonen v. OWEN, d. partij
.
hun stiefbroeder, die bij herhaling voor
Eduard IV v. York moest onderdoen. Jasper
overl. kinderloos en OWEN, een derde broeder,
was in d. geestelijken stand getreden en later
door d. aanhangers v. d. hertog v. York ter
dood gebracht.
EDMUND TUDOR, graaf v. Richmond, huwde
met Margaretha, een erfdochter uit een tak
v. 't Engelsche koningshuis en verwekte bij
haar een zoon, HENDRIK TUDOR, op wien door
zijn moeder d. rechten der parttj v. Lancaster
overgingen. 't Was daze Hendrik, die in 1485
Richard III v. York in d. slag bij Bosworth
overwon, daarna Elizabeth, d. oudste dochter
v. Eduard IV, huwde en zoodoende d. rechten
der beide huizen v. Lancaster en York op zijn
hoofd vereenigde. Hoewel zijn moeder op dat
tijdstip nog in leven was, aanvaardde hij niet
alleen als overwinnaar, maar ook als rechthebbende d. kroon; hij maakte daardoor a. d.
twist tuss. d. Witte en d. Roode roos een einde
en beklom d. Britschen troon als Hendrik VII
(1485-1509).
Uit 't huwelijk v. Hendrik VII en Elizabeth
warden vier kinderen geb.: 1°. Margaretha,
die door haar echtverbintenis met Jacobus
IV v. Schotland d. moeder werd v. Jacobus V, d. grootmoeder v. Maria Stuart en d.
overgrootmoeder v. Jacobus VI, die later als
d. eerste v. dien naam d. troon v. Engeland
beklom; 20. Arthur, die in 1502 kinderloos
overl.; 3°. Hendrik, die zijn wader opvolgde;
4°. Maria, die eerst met Lodewijk XII v.
Frankrijk getrouwd was en door eon tweede
huwelijk, met d. hertog v. Suffolk, d. grootmoeder werd v. Johanna Gray.
Achtereenvolgens regeerden uit 't huis TUDOR
Hendrik VIII (1509—'47), bekend door zijn zes
huwelijken en door zijn afscheiding v. d.
Roomsche kerk, alsmede diens zoon Eduard
VI (1547-1553), onder wiens bestuur zijn beide
zusters v. d. opvolging uitgesloten worden,
terwijI zijn nicht Johanna Gray vooral om
der wille v. haar Protestantsche geloofsbelijdenis door hem tot d. troon werd voorbeschikt.
Na d. dood v. Eduard bracht MARIA TUDOR
(1553-1558), d. oudste dochter v. Hendrik VIII,
haar mededingster ten val en handhaafde daze
zoowel haar rechten als 't R.-Katholieke geloof,
dat zij met groote wreedheid had hersteld.
Haar huwelijk met Philips II v. Spanje bleef
kinderloos, waarom zij werd opgevolgd door
haar halve zuster Elizabeth, een dochter v.
Hendrik VIII en Anna Boleyn. Elizabeth regeerde v. 1558 tot 1603 en overl. ongehuwd.
d. Naaste rechthebbende op d. troon was d.
reeds genoemde Jacobus VI v. Schotland, die
32
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in Engeland als Jacobus I opvolgde. Met dozen,
die v. vaders- en v. moedersztjde met 't huis
TUDOR verwant was, doch in beide opzichten
door Margaretha, d. oudste dochter v. Hendrik
VII, kwam een nieuw stamhuis op d. troon,
namelijk dat v. Stuart (zie Stuart).
Tii-diic, eigenl. HOANG NAM geheeten, een
keizer v. Anam, die zijn vader, Thinutri, in
1847 opvolgde. HU begon reeds dadelijk d.
Christenen to vervolgen en liet in 1857 zelfs
d. Spaanschen zending-bisschop Diaz ombrengen, weshalve hti in 1858 in een oorlog
met Spanje en Frankrijk gewikkeld word.
't Vredeverdrag v. Saigon verzekerde Frankrijk in 1875 d. beschermheerschappij over
Annam, doch ten gevolge v. d. aanspraken
v. China ward 't verdrag voorloopig niet ten
uitvoer gebracht. overl. 20 Juli 1883
gedurende d. oorlog, uitgebroken, toen Frankrijk zijn rechten op Annam en Tongking
wilde doen,gelden.
Tufsteen. Men onderscheidt in d. delfstofkunde twee zeer verschill. soorten v. tufsteen,
namelijk kalktuf en vulkanischen tufsteen. d.
Eerste soort is een kalksteenachtig bezinksel,
zeer na verwant a. travertijn, en onderscheidt
zich door d. poreuse en moor of minder aardachtige samenstelling, welke een gevolg is
v. plantaardige deelen, vooral v. mossen on
dergelijke gewassen, die erin voorkomen en
erdoor omkorst worden. 't Is een lichte zelfstandigheid en bezit weinig vastheid, welke
eigenschappen toe te schrijven zijn a. d. schielijke
in sterk bewogen wateren. d.
Organische lichamen, die men erin aantreft,
zijn deels zoodanige, welke nog heden ten dage
bestaan, deels zoodanige, wier ras uitgestorvon is. 't Werk v. rnenschenhanden, dat men
er somwijlen in aantreft, doet eenig licht
opgaan aangaande 't ontstaan der oudere tuflagen. Vulkanische tufsteen is een gesteente,
na verwant a. tras; gewoonlijk is 't v. een
losse geaardheid, met een grijze, bruine on
roode kleur, v. een oneffene of aardachtige
breuk, nu en dan vermengd met veldspaath,
augiet en gerolde steenen v. lava. d. Hellingen
v. vulkanen, vooral die v. d. Vesuvius, zijn er
veelal rijkelijk v. voorzien.
Tugendbund (deugdverbond). Onder dozen I
naam is bekend een „zedelijk-wetenschappe- I
lijke vereeniging"., gelijk d. oprichters haar
noemden, welke in 1808 to Koningsbergen
gesticht ward door eenige vaderlandlievende
mannen, ten einde in d. benarden toestand,
waarin Pruisen na d. vrede v. Tilsit verkeerde,
d. vaderlandschen geest op to wekken, d. algemeene ellende to lenigen, d. opvoeding v.
jongelingen, ook met 't oog op d.krUgsdienst,
ter harts to nemen enz. d. Argwaan der Franschen dwong koning Frederik Willem III ertoe
d. vereeniging in 1809 weer op to heffen, doch
haar invloed bleef voortwerken en bracht
veal bij tot d. geestdrift, waarmee in 1812 d.
Pruisische natie d. wapens opvatte. — Zie
Krug, „Das Wesen and Wirken des Tugendbundes" (1816), „Darstellung des unter den
Namen Tugendbundes bekannten sittlichwissenschaftlicher Vereins" (1816), en Lehmann,
„Der Tugendbund" (1867).
Tuil, Zie Bloeiwjjze.
Tuileriegn, d. naam v. 't beroemde residentie-slot der Fransche vorsten to Parijs,
een naam, afkomstig v. 't woord „toile",
dakpan (omdat hier voorheen een pannebakkfirU was). 't Ligt a. d. rechteroever der Seine.
d. Bouw ward in 1564 onder d. koninginweduwe Catharina de Medici naar d. plannen
v. d. architect Philibert Delorme en Jean

Bullant begonnen, in 1572 gestaakt, doch onder
Hendrik IV wader voortgezet. Onder Lodewijk
XIV arbeidden d. architecten Levau en Dorbay, onder Napoleon I Percier en Fontaine
a. d. Tuilerieen on Napoleon HI liet 't gebouw
voltooien door Visconti en Lufwal. d. Verbinding met 't Louvre, waarvoor reeds Hendrik IV
een galerij deed aanbrengen, kwam eerst onder
d. beide Napoleons tot stand. Lodewijk XV
bewoonde d. Tuilerieen 't eerst gedurende zijn
minderjarigheid. Lodewijk XVI was er gedwongen verbltjf te houden v.1789-92.10 Mei
1793 koos d. Nationale Conventie d. Tuilerieen
tot haar zetel; 19 Febr. 1800 word Napoleon
binnen haar muren eerste consul en, toen htj
keizer was geworden, koos hij 't gebouw tot
residentie. Ook alle volgende vorsten v. Frankrtjk resideerden er, tot a. d. val v. 't tweeds
keizerrijk in Sept. 1870. 22 Mei 1871 liet d.
Commune d. Tuilerieen in brand steken; alleen
't Pavillon de Flore en d. daarbij behoorende
galerij bleven gespaard. In 1878 begon men d.
noordelijke en d. zuidelijke vleugel te restaureeren on in 1883 werden d. puinhoopen v. 't
middengebouw uit d. weg geruimd. Ten W.
v. d. Tuilerieen ligt d. veal bezochte Tullerieentuin.

Tuin_kers (Lepidium sativum). d. Gewone,
bittere tuin- of sterkers behoort tot d. natuurl.
fam. der kruisbloemigen (Cruciferae) en volgens
't sexueele stelsel tot d. le orde der 15e klasse
(Tetrady namia siliculosa). Uit Perzie, Syrie en
Egypte tot ons gekomen, wordt d. tuinkers
veelvuldig gekweekt om als versnapering
enkel of met brood en zout genuttigd to
worden. Voor 't dagelijksch gebruik snijdt
men d. plantjes af, vO'or zij een stengel beginnen te maken. d. Stengel staat rechtop,
is vertakt en draagt v. onderen veelal vinlobbige, spletige of deelige, hooger op lijnvormig oningesneden en zittende bladeren;
hij wordt 3-5 dM. hoog. d. Helmknoppen, die
aanvankelijk geel zijn, worden later paars.
d. Vruchtjes zUn tot lange, stijve trossen vereenigd, gesteeld, uitstaande, bijna cirkelrond,
onbehaard, breed gevleugeld en a. haar top eon
weinig uitgesneden en bevatten twee langwerpige, gladde, bruine zaadkorrels.
Tuinman (cARoLus), to Maastricht in 1660
gob., was achtereenvolgens predikant to s. Kruis
(1684), s. Maartensdijk (1687), Goes (1691) en
Middelburg (1699), waar hij 5 Nov. 1728 overl.
Behalve eenige twistschriften tegen d. Hattemisten, drie bundels keurstoffen en twee
over 't book Job gaf hij eenige godsdienstige
gedichten uit onder d. titels : „Mengelstoffen"
(1709), „Nieuwe Mengelstoffen" (1717), „Liederen
Zions" (1718) en „Godyruchtige gezangen"
(1728). Zi,jn „Fakkel der Nederduitsche taal"
(1731, 2 dln) zou meer blijvende waarde hebben,
zoo hij niet v. verkeerde afleidingsbegrippen
ware uitgegaan. Beter is zijn „Oorsprong en
intlegging der Nederduitsche spreekwoorden"
(1726, 2 din).
Tuisco, of misschien beter TUISTO, was
volgens Tacitus („De mor. Germ." c. 2) bij d.
oude Germanen een uit d. aarde voortgesproten godheid, die hun oude liederen bezongen als met zJjn zoon Mannus en diens
drie zonen d. stamvader hunner natie to zijn.
Van d. naam dier godheid zou d. stamnaam
Duitschers afkomstig
Tula, Zie Toela. •
Tulasne (Lows RENE), een Fransch plantkundige, gob. 111 Sept. 1815 to Azay le Rideau,
in 't depart. Indre-et-Loire. HU was lid v. d.
Academie, tot 1872 hoogl. to ParUs en overl
22 Dec. 1885 to Hybres. Zijn belangrijkst;
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groeit 't halfagras, dat voor d. papierfabricage
hoofdzakelijk n. Engeland wordt uitgevoerd.
Om d. sjot's groeien dadelpalmen; in 't Tel,
dat ten tijde der Ilomeinen een korenschuur
v. Italie was, allerlei graansoorten; voorts
verbouwt men vlas, hennep, tabak, zuidvruchten enz. en teelt men rundvee en schapen, benevens geiten, kameelen, paarden en
ezels. d. Industrie levert er d. bekende, roode
mutsen, zijden en wollen stollen en aardewerk.
d. Arabieren wonen in 't N., d. Mooren in d.
steden en d. Berberstammen in 't binnenland;
v. deze is d. stam der Krumir of Akhmair
't bekendst; d. Europeanen worden er vertegenwoordigd door d. Italianen en d. Maltesers.
d. Heerschende godsdienst is er d. Islam. d.
Handel is 't belangrijkst in d. hoofdstad Tunis;
voorts in Sfaks on in Susa. d. Voorn. uitvoerartikelen zijn graan, halfa, katoen, dadels,
saffraan, zuidvruchten, vee en groenten. d. Invoer, grootendeels uit Europeesche
fabrikaten bestaande, is voornamelijk in handen v. Engeland. Uit d. binnenlanden v. Afrika
komen jaarlijks karavanen met slaven, senne„
struisveeren, ivoor, stofgoud, gom, koffie e. a.
waren. Aan 't hoofd v. d. staat staat een bey, die
d. titel bezitter v. 't koninkrijk Tunis voert. —
d. Hoofdstad, ook Tunis genaamd, ligt 45 KM. v.
d. zee, heeft een Oostersch voorkomen en is
over 't geheel slecht gebouwd, al telt zij menige
fraaie moskee, een prachtig paleis voor d. bey,
stevige kazernen, een Italiaanschen schouwburg en verscheidene synagogen, Kath. kerken
e. a. d. Industrie in zijden stollen, roode mutsen, saffian on wapens is er belangrijk, terwijl
er levendige handel gedreven wordt met d.
landen langs d Middell. Zee en 't binnenland v.
Afrika. d. Kasba (citadel) is grootendeels vervallen. — Tunis, reeds in d. Oudheid ale Tunes
bekend, kwam eerst na d. verwoesting v.
Carthago door d. Arabieren tot bloei (699) en
behoorde sedert tot verschill. Arabische rijken.
In 1270 werd d. stad door Lodewijk IX to vergoofs belegerd. In 1335 werd d. in 1534 gestichte zeerooversstaat v. Chaireddin Barbarossa door Karel V verwoest on kwam Tunis
a. Spanje, totdat 't in 1574 a. d. sultan v.
Turkije onderworpen word. d. Turksche soldaten kozen nu een dey als drager v. d. hoogste
macht; maar reeds onder d. derden dozer
ambtenaren maakte d. bey Moerad zich meester
v.'t bestuur en bewerkte deze, dat die waardigheid voortaan erfelijk bleat'. Door zeeroof en
veroveringen werden d. bey's, die schatting
moesten betalen a. d. dey's v. Algiers. rijk en
machtig. Na d. verovering v. Algiers door d.
Franschen moest Tunis echtor bij 't verdrag
v. 8 Aug. 1830 d. afschaffing v. d. zeerooverij
en v. d. slavenhandel beloven. Sidi Achmed
(1837—'55) kwam door d. groote sommen, die
htj a. aanzienlijke gebouwen en a. 't leger
besteedde, in strijd met d. Porte ; zijn opvolger
Sidi Mohammed (18 -6—'3)) gaf liberal° wetten
en zijn brooder Mohammed es Sadok gaf in
1861 a. 't land een constitutie. Maar door d.
luister, dien hij in navolging v. andere landen
a. d. regeering wilde bijzetten, geraakte 't land
in schulden, zoodat d. ininenging v. Europeesche machten noodig bleek. Frankrijk nam
d. inval der Krumirs op Algerijnsch gebied tot
voorwendsel om Tunis binnen to rukken en
sloot 12 Mei 1881, in weerwil v. 't verzet der
Porte, 't verdrag v. Kasr-el-Said, waardoor
Tunis can beschermstaat werd v. Frankrijk.
Volgens een later verdrag v. 8 Juni 1881 bezi t
dit rijk d. volmacht, d. hervorrningen in d.
rechtsbedeeling en d. financial in te voeren,
the 't nuttig oordeelt. Zie Hesse- Wartegg,
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„Tunis, Land und Leute" (1882), Kobelt,
„Reise-erinnerungen aus Algerien und Tunis"
(1885), en Vignon, „La France dans 1'Afrique
du Nord" (1887).
Tunstall, een stad in 't Engelsche graafs.
Stafford, ten N..W. v. Stoke upon Trent, met
17 000 inw. (1891) en veel chemische industrie.
Tupi of Tupinamba, een Indianenstam
in Brazilie, die oorspronkelijk v. d. Amazonenstroom tot d. Uruguay woonde, doch door d.
blanken werd verdrongen. Waarschijnitjk behooren er thans nog d. stammen der oostkust
met uitzondering der Botokuden toe. d. Tupitaal, die d. Jezu,eten overal in hun zendingsdistricten als „Lingoa gerab" hebben ingevoerd,
is nog slechts overwegend tuns. d. Tapajos en d.
Xingu, twee rechter zijrivieren v. d. Amazonenstroom.
Tupper (MARTIN), een Engelsch schrtjver,
geb. 17 Juli 1840 to Marylebone. Hij promoveerde in d. rechten, doch 'wijdde zich spoedig geheel a. d. letteren en overl. 29 Nov.
1889 to A lbury, zijn landgoed in Surrey. Tweemaal heeft TUPPER Amerika bezocht en in
1845 werd hij lid v. d. Royal Society. Van
's mans werken is 't belangrijkst „Proverbial
Philosophy" (1838—'67), dat herhaaldelijk herdrukt werd.
Tupy (KARL EUGEN), een Tsjechisch lyrisch
dichter, bekend onder 't pseudoniem BOLESLAW
JABLONSKI, geb. 14 Jan. 1813 te Kardasch
Rjetschitz, sedert 1847 proost v. 't klooster
der Praemonstratensers to Krakau, waar hij
in 1881 overl. Htj schreef 't leerdicht „Vaders
wijsheid" on vele andere liederen („Basne",
he dr. 1872), waarvan er verscheidene op
muziek zijn gezet.
Turbiglio (SEBASTIANO), een Italiaansch
philosoof, geb. 7 Juli 1842 to Chiusa in Piemont,
sedert 1873 hoogl. a. d. universiteit to Rome.
h ij heeft geschreven over Descartes (1866),
over Locke (1867), over Spinoza en voorts
„Trattato di filosofia elementare" (1869) en
„Le antitesta tra it medio evo e l'eta moderna"
(1878).
Turbine. Men geeft d. naam turbine a.
een toestel, waardoor 't water op alle schoepen v. een horizontaal waterrad gelijktijdig
kan werken. Zonder alle verschill. inrichtingen, die men a. d. turbines gegeven heeft,
met d. later aangebrachte verbeteringen in
bijzonderheden na to gaan, zullen wtj ons
hier bepalen tot een korte beschrijving der
verschill. in gebruik zijnde turbines.
d. Turbine v. Fourneyron (Fig. 1) bestaat
uit een hollen cylinder B, die in vrije gemeenschap met 't bovenwater A en derhalve
alttjd gevuld is. Een weinig boven d. bodem
houdt d. wand op on vormt hij een ringvormige opening C, waardoor 't water naar
alle zijden vrtj zou ontwijken, zoo 't daarin
niet belet werd door 't waterrad D. Dit bestaat uit twee kransen, waarvan d. tusschenruimte door gebogen schoepen in cellen is
afgedeeld, die zoowel a. d. binnen- als a. d.
buiten-omtrek v. 't rad open zijn. d. Onderste
krans is bevestigd op een metalen rand (E),
die d. verbinding vormt tusschen 't rad on
d. vertikale as F, welke, door een koker loopende, tot een gewilde hoogte kan reiken. d.
Pot, waarin d. taats dozer as draait, wordt
gedragen door d. hefboom HK, die om d. spil
K beweegbaar is. 't Uiteinde H v. d. hefboom
is verbonden met een vertikale stang HL,
welke bij haar uiteinde door een moor a. een
vast punt kan bevestigd worden. Door die
inrichting kan men d. hefboom en derhalve
ook d. as F lichten of laten zakken, waardooi
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t rad D voortdurend juist ter hoogte v. d.
zijde v. d. cylinder-wand even boven d. opening

opening C gehouden wordt, zoodat 't water,
dat uit d. cylinder B stroomt, slechts door
d. schoepen ontwtjken kan. Op d, bodem v.
't at B ztjn insgelijks eenige schoepen aangebracht, die onwrikbaar op d. bodem bevestigd ztjn en waardoor 't water genoodzaakt
wordt in een bepaalde richting tegen d.
schoepen v. 't rad to drukken. Aan d. binnen-

C is een a. d. onderkant afgeronde ring a
aangebracht, dienende om d. genoemde opening
meer of minder te sluiten. Daartoe dienen
vertikale stangen b, die op- en neergeschroefd
kunnen worden.
BU d. turbine v. Callon is d. opening C
(Fig. 1) verdeeld in een aantal kleinere oponingen, die alle door afzonderlljke schuiven

Fig. 1.
kunnen afgesloten worden en waardoor d.
Fourneyron's turbine vervalt.
d. Turbine v. Fontaine (Fig. 2) levert een
groot verschil met d. vorige op, doordien
daarbij 't water d. schoepen niet in horizontale, maar in vertikale richting treft. In d.
bodem der kom, die met 't bovenwater A.
gemeenschap heeft, is een ringvormige opening B gemaakt, juist boven 't waterrad C.
't Rad is door 't komvormig vlak E met d.
as F verbonden, zoodat 't daaraan zijn beweging meedeelt. Die as is hol en bevat
een tweede, vaste as G, die haar steunpunt
heeft op d. bodem v. 't benedenwater. 't 13oveneind der as bevat een pot o, die een a.
d. as F bevestigde taats ontvangt. Hierdoor
kan men gemakkelUk bij 't draaipunt der
vertikale as komen, 'tgeen blj d. vroeger beschrevene turbines met veel moeieltjkheden
gepaard pat.
In Fig. 3 ziet men, dat d. ringvormige opening door vasto schoepen e, die d. richting
regelen, waarin 't uitstroomende water d.
schoepen f v. 't rad treft, in een aantal afdeelingen verdeeld is. Door middel der afgercnde
schuiven d kunnen d. openingen, die 't bovenwater doorlaten, geheel of gedeeltelijk geslo-

ten worden. Al die schuiven zjjn door stangen

b verbonden met een krans a, die weer door

drie stangen c (Fig. 2) gedragen wordt. Men
kan d. krans a hooger of lager stellen en
naar die mate zullen d. schuiven d, wier
standen afhankeltjk ztjn v. d. stand v. d.
krans, d. genoemde openingen meer of minder
sluiten, zoodat langs d. geheelen omtrek
tuss. elk paar vaste schoepen een even groote
doortocht voor 't water overblOft.
d. Turbine, door Jonval uitgedacht, vervaardigd door en genoemd naar Koechlin, verschilt
geheel v. d. vorige turbines. Zij berust op 't
volgend beginsel. Een wijde vertikale koker
verbindt 't boven- met't benedenpand. Wordt
d. toegang v. 't bovenwater tot d. koker
afgesloten, dan houdt alle gemeenschap op
en 't water, dat zich in d. koker bevindt,
stroomt door 't benedenpand af. Op elke willekeurigo hoogte v. d. koker tuss. 't bovenen 't benedenpeil kan een turbine gelijkvormig
met een der beschrevene geplaatst worden,
mits men daarb(j in acht neme, dat 't water.
na op 't rad gewerkt te hebben, niet met 1.
dampkring in aanraking kome, voordat d,
ontlasting in 't benedenpand heeft plaats
gehad. Naarmate toch d. turbine hooger aan-

TUL.

500

die slechts over dag, vooral als zij door 't zonlicht bestraald wordt, geopend is.
d. Tulp, uit Taurie en d. Krim of komstig,
werd in 1559 in Europa bekend, toon d. gewone tuintulp 't eerst to Augsburg bloeide.
Conrad Gessner gaf d. eerste wetenschappelijke beschrijving v. deze tulp, die to zijner
eere Tulipa Gessneriana genoemd wordt.
't Aantal verscheidenheden, thans in onze
tuinen algemeen voorkomende en waarvoor
men vroeger, vooral in Holland, buitengewoon
hooge prijzen besteedde, is zeer groat.
In onze flora wordt op beschaduwde grasgronden, veelal in d. nabijheid v. oude kasteelen, d. wilde of boschtulp (Tulipa sylvestris)
gevonden. Deze soort heeft gele welriekende
bloemen en is in d. grond vastgehecht met
een enkelen bruin gerokten bol.
Tulpenboom (Lirioclendron iulipifera). d.
Tulpenboom is een fraaie boom, die in zijn
vaderland Noord-Amerika d. hoogte der eiken
en beuken bereikt. Hij behoort tot d. natuurl.
fam. der Magnoliaceae en wordt bij ons als
sieraad in tuinen gekweekt. d. Bloeitijd is
in Juli en Aug. d. Groote, schoone bloemen
zijn groenachtig geel, naar 't ondereinde in
een oranjekleurigen tint overgaande. d. Bittere
specerijachtige bast der jonge takken en
vooral v. d. wortel heeft men tot bestrijding
v. tusschenpoozende koortsen aanbevolen.
't Hout heeft weinig waarde, daar 't bij
droogte licht scheurt.
Tultscha, Zie Toeltsja.
Tiimpling (LUDWIG KARL KURT FRIEDRICH
GEORG WILHELM vox), een Pruisisch generaal,
geb. 30 Dec. 1809 to Pasewalk, in Pommeren.
sedert 1831 officier in 't regiment v. d. garde
du corps, sedert 1839 bij d. generalen staf. In
1835 werd hij belast met 't bevel over 't 5e
regiment kurassiers, in 1854 met 't bevel over
't le garde-regiment ulanen, in 1857 met dat
over d. 11 e cavalerie-brigade; in 1864 nam hij
als luitenant-generaal bij d. 5e divisie deel a.
cr. veldtocht tegen Denemarken, in 18(36 a. dien
tegen Oostenrijk. 30 Oct. 1866 werd hij cornmandeerend generaal v. 't 6e armeecorps,
dat hij ook in d. Fransch-Duitschen oorlog
aanvoerde, en in 1883 nam hij zijn ontslag;
hij overl. 13 Febr. 1884 to Hans Thalstein,
bij Jena.
Tumuli, d. i. heuveltjes, waren bij d.
Romeinen d. grafheuvelen, waarin d. asch
der verbrande dooden, 'tzij eenvoudig bijeengeschaard, 't zij in kruiken (urnen) of dergeltjke
voorwerpen bijeenverzameld, bewaard werd.
Ook in ons vaderland, met name in NoordBrabant en Drente, vindt men zulke tumuli
uit d. voor-christelijken tijd, bijkans uitsluitend in onontgonnen heidevelden. Zij zijn
doorgaans circa een meter hoog, doch hebben
zoo'n flauwe glooiing, dat d. omtrek dikwijls
5 tot 6 M. bedraagt. Doorgaans vindt men ze
in groepen bijeen. Bij onderzoek bevindt men,
dat zij altijd boven d. beganen grond zijn
aangelegd, waar men asch on beenderen met
of zonder urn nederlegde on met aarde overstortte (Zie oolr Urnen).
Tunbridge, een stad in 't Engelsche graafs.
Kent, a. d. bevaarbare Medway. met 10 000
inw. (1891), die zich bezig houden met d.
vervaardiging v. gedraaid werk. — Ongev.
8 KM. ten Z. v. Tunbridge ligt schilderachtig op heuvels d. veel bezochte badplaats
Tunbridge-Wells, met staalbronnen en 28 OW
inw. (1891).
Tundra of Toendra is d. naam voor d.
uitgestrekte laagvlakten in Noord-Rusland en
Siberia, die zich v. d. woudgrens tot d. Noordel.
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IJszee bevinden. 't Zijn eentonige, troostlooze mossteppen met slechts bier en door
wat kruiden en struiken. d. Toendra's verschaffen 't zomervoeder a. talrijke kudden
rendieren, die hier weiden, deels in tainmen,
deels in wilden stoat, en tevens voorzien zij
d. bewoners v. brandstof. In N.-Amerika heeten
zulke streken Barren Grounds.
Tunica. d. Tunica der Ouden, een kleedingstuk, zoowel door mannen als door vrouwen
gedragen, was v. tweeerlei aard. d. Onderste,
bij d. mannen ook subucula genoemd, was een
hemd met lange mouwen; d. tweede, daarover
been gedragen heette meer bepaald tunica,
had korte mouwen, was ginger sluitende en
reikte op d. knie6n. Daze laatste werd bij
personen v. d. raadsheerstand doorwoven met
een breede purperen strook (latus clavus), bij
d. ridders met twee smallere strooken (angustus
clavus). Wanneer men eenigen arbeid verrichtte, werd om deze tunica een gordel gedragen, wanneer men uitging, werd d. toga
(bij d. vrouwen d. polio) daarover geworpen.
d. Onder-tunica der vrouwen, haar hemd,
had geen mouwen; haar boven-tunica werd
gewoonlijk stola genoemd en had mouwen,
die d. halven bovenarm bedekten, maar a.
d. bovenzijde eigenlijk open waren, zoodat
zij met fibulae, knoopjes of haakjes, werden
toegehaakt. Deze stola werd onder d. boezem door een gordel vastgehouden en hing
vandaar in ruime plooien tot even boven
d. enkels.
d. Tunica der R.-Katholieke bisschoppen is
een rijk geborduurd mantelvormig opperkleed.
Tunis of Tunesie, een landschap v. NoordAfrika, ten N. en O. begrensd door d. Middellandsche Zee, in 't Z.-0. door Tripolis, in 't
Z.-W. en -W. door Algiers of Algeria; 't heeft
een oppervl. v. 2115 vk. mijlen en een beVolking v. 1 1,' s millioen inw. (grootendeels Arabieren en Mooren, 45 000 Joden en ongeveer
35 000 Kath.), dus 715 op 1 vk. mijl. d. Noordkust met d. Golf v. Tunis is steil on bereikt in
Kaap Blanco (Ras el Abiad) 't noordelijkste
punt v. Afrika (37' 19' N.-Br.); d. N.-0.-hoek
vormt Kaap Bon (Ras Addar). d. Vlakke oostkust wordt gebroken door d. golven v. Hammamet on Gabes (Kleine Syrte), voor welke
laatste d. eilanden Kerkena en Dsjerba liggen.
't Noordelijk deel v. 't land wordt ingenomen
door 't oostelijk deel v. d. Kleinen en d. Grooten
Atlas, die zich in d. Dsjebel Mechila tot 1477 M.
verheft. Tuss. deze beide gebergten heeft men
een hoogvlakte, een waar steppenland, dat een
scherp contrast vormt met 't rotsachtige
Belad-el-Dsjerid, een streek, met palmwouden
en tal v. dichtbevolkte dorpen bedekt, wegens
zijn ongehoord rijke opbrengsten v. heerlijke
dadels door geheel Afrika bekend; verderop
heeft men bier een aantal groote zoutmeren
(sjot's). d. Voornaamste rivier v. Tunis is d.
Medsjerda, die evenals haar zijrivier zeer ondiep en slibberig is; zij mondt uit in d. golf v.
Tunis. d. Meeste rivieren echter, die op hooge
bergen ontstaan, verliezen zich in 't zand of
bereiken als kustrivieren na een korten loop
d. zee. Minerale bronnen heeft men in d.
nabijheid der hoofdstad, to Gassa on op andere
plaatsen. 't Klimaat is a. d. kusten gematigd
en gezond; in Juli en Aug. verhitten gloeiende
winden, uit d. Sahara derwaarts stroomende,
d. lucht tot stikkens toe (tot 40 en 50° C.);
v. Oct. tot Apr. volt er dikwijls regen. Aan
d. kusten wint men zout; bij Kairwan bevat
d. bodem salpeter, op andere plaatsen lood,
terwij1 a. d. noordkust bij 't eiland Tabarka
koralen gevischt worden. Op d. hoogvlakten
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werken zijn „Histoire et monographie des
Curiatiussen voortvloeide, welk gevecht becilampignons hypogOes" (1851) en „Selecta , slissen moest of d. Romeinen dan wel d.
fungorum carpologia" (3 dln, 1862—'66).
Albanen d. voorrang zouden hebben; d. uitTulband beet d. hoofdbedekking, welke
komst was voordeelig voor Rome, waaraan
d. Turken en andere Oostersche volken dragen
Alba nu onderwurpen moest zijn, doch d. vrede,
en die uit een stuk neteldoek of taf bestaat,
daaruit voortspruitende, was v. korten duur;
dat viermaal om een ronde muts gewikkeld
men geraakte weer a. d. gang, Alba werd
is. d. Tulband v. d. sultan is zeer dik, met
verdelgd, zUn dictator Metius Suffetius word
drie reigerpluimen en vele edelgesteenten
op last v. TULLUS HOSTILIUS door paarden in
versierd en wordt door d. Turken in hooge
stukken getrokken en d. inw. werden naar d.
ear gehouden. d. Grootvizier heeft op d. tulMons Coelius bij Rome verplaatst. d. Edelste
band twee reigerpluimen ; andere hooge befamilien werden under d. patriciijrs opgenomen,
ambten hebben er een. d. Emirs of nakomed. overige vormden een stam onder 't plebs.
lingen v. Mohammed bezitten 't voorrecht
TULLUS HOSTILIUS voerde daarna gelukkige
groene tulbands te molten dragen. d. Tulband
oorlogen met d. Sa.bijnen en Latijnen. In 't
wordt in d. laatsten - tijd meer on meer verjaar 642 v. Chr. werd hij waarschijnlijk vervangen door d. Fez, een wollen, dicht a. 't
moord, ofschoon 't verhaal meldt, dat Jupiter
hoofd sluitende kap, die voor d.mannen rood
hem neergebliksemd heeft, omdat d. koning
met een blauwen kwast, voor d. vrouwen
een tooverofferande had gedaan. Na een kleine
wit is.
tusschenregeering werd hij door Ancus MarTulden (THEODORUS VAN), een Nederl.
tius, kleinzoon v. Numa v. moeders zijde,
schilder, in 1607 te 's-Hertogenbosch geb. en
opgevolgd. Hij had ongeveer 30 jaren geleerling v. P. P. Rubens, dien hij dikwijls
regeerd.
behulpzaam was bij 't schilderen v. zijn
Tulou (JEAN LOUIS), een beroemd fluitgroote stukken in d. galerij v. 't Luxemburg
virtuoos, geb. in 1786 to Parijs en overl. in
en elders. Verder schilderde hij boerengezel1865 te Nantes. HU was verbonden eerst a. d.
schappen, kermissen en bruiloften, maar hij
Italiaansche en later a. d. Groot° Opera to
muntte vooral uit in altaar- en andere kerkParijs on sedert 1826 tevens leeraar a. 't constukken, die geheel in d. trant zijns meesters
servatoire dier stad. Tal v. concerten, variaties,
behandeld, maar niet zoo goed geteekend
duetten, trio's e. a. composities voor d. fluit
waren. Meermalen stoffeerde hij zeer geestig
zagen v. hem 't licht.
d. kerkschilderijen v. zijn tijdgenooten SteenTulp (sIcoLAAs) werd 11 Oct. 1593 to Amwijk en Neefs. Voor d. kerk des Mathurins
sterdam geb. Na zijn studien in d. geneeste Parijs schilderde hij 24 tafereelen uit
kunde voltooid to hebben, vestigde hij zich to
't leven v. d. stichter, die ook voorkomen
Amsterdam ; hij werd in 1620 tot raadslid zijner
onder d. etsen, welker aantal vrtj aanzienlijk
geboortestad gekozen, was er vijf malen (in
is en die in goeden stijl uitgevoerd zijn. In
1624,1627, 1634,1641 on 1612) schepen en behoorde
d. oranjezaal v. 't Huis ten Bosch bij 's-Grain 1650 tot d. afgevaardigden, die, na d. ondervenhage vindt men v. hem „d. Smidse v.
neming tegen Amsterdam, bij prins Willem II
Vulcanus", zeer krachtig en warm v. kleur.
over eon vergelijk gingen onderhandelen. In
In een der zalen v. 't stadhuis te 's-Hertogen1654, 1656, 1666 en 1671 bekleedde hij d. waardigbosch, waar hij in 1676 overl., vindt men v.
heid v. burgemeester, vuortdurend d. geneeshem twee groote, uitvoerig en meesterlijk
kundige praktijk bij rijken en armen waarnegeschilderde historische tafereelen ; in 't
mende en somwijlen lessen in d. geneeskunde
museum te Brussel „Een dorpskermis" en
gevende in een vertrek boven d. kleine hal in d.
„d. Geeseling v. Christus"; in dat te AntNes. TULP deed 't eerst een voorstel tot 't invoewerpen „d. Vergiftiging v. een monnik" en
ren v. een nieuwe pharmacopee, destijds win„Portret v. d. BernardUner monnik v. Tulden".
kelboek genoemd. Onder medewerking v. 't
Tulle, d. hoofdplaats v. 't depart Correze,
stedelijk bostuur kwam dit work tot stand door
in Frankrijk, met nagenoeg 10 000 inw. ZU
d. goede zorgen v. 7 doctoren, a. wier hoofd
ligt a. d. belling v. een berg, op d. plaats. waar
TULP stond. Tevens werd daardoor aanleiding
d. Solane zich in d. Correze ontlast. Tulle is
gegeven tot 't sedert bestaan hebbende cold. zetel v. een bisschop en verscheidene
legium medicum. Hij overl. 12 Sept. 1674. Van
autoriteiten. d. Oude en onregelmatig gezijn hand zag 't licht een work, getiteld „Obserbouwde stad heeft echter bekoorlijke wanvationes medicae", dat v. 1641 tot 1716 Alfdelplaatsen, een hoofdkerk met hoogen toren,
maal herdrukt is. Zijn portret, door Rembrandt
een bibliotheek en verschill. inrichtingen v.
geschilderd, wordt op 't wereldberoerude stuk
onderwUs. Onder d. voortbrengselen der
„d. Anatomische les" aangetroffen.
industrie behoort ook d. fijne soort v. kant,
7'ulp (Tulipa). Dit plantengeslacht behoort
als point d. Tulle bekend. In d. voorstad
tot d. natuurl. fam. der lelieachtigen (LiliaSouillac bevindt zich d. keizerlUke wapenceae) en volgens 't sexueele stelsel tot d.
fabriek, waar voortreffelijke jachtgeweren
le orde der 6e klasse (Hexandria Monogynia).
gemaakt worden. Zoowel in d. producten, die
't Bloemdek is bloemachtig, afvallend, zesin d. omtrek gewonnen worden, als in die
bladig; d. blaadjes zijn klokvormig tot elk.
der fabrieksnijverheid wordt veel handel
neigende on bijna even groot. d. Meeldraden,
gedreven. Beroemd zijn d. paarden, die in
6 in getal, zijn op d. bloembodem gezeten;
dit gedeelte v. 't oude Limousin worden
helmknoppen rechtop staande, tweehokkig,
gefokt, en talrijk d. wedrennen, die er worden
met twee overlangsche spleten naar binnen
gehouden.
openspringende; vruchtbeginsel driehokkig;
Tullius, Zie Cicero.
eitjes talrijk, in ieder hokje a. twee zaadTullus Hostilius was volgens d. overljjsten vastgehecht. Een stiff wordt niet waarlevering d. derde koning v. Rome; 12U werd
genomen, zoodat d. stempels onmiddelltjk op
na een korte tusschenregeering (volgende op
d. eierstok rusten. d. Laatste verandert na
d. dood v. Numa Pompilius) tot koning ged. bevruchting in een driehoekige doosvrucht,
kozen, in 't jaar 83 v. Rome of 673 v. Chr.
die hokverbrekend, met drie kleppen open
Hij was nog krijgszuchtiger dan Romulus en
springt en talrtjke platte •zaden bevat. Biij
geraakte in oorlog met Alba Longa, waaruit
alle tulpen vindt men slechts din bloem a.
d. strijd tuss. d. drie Horatiussen en d. drie
d. top v. d. 2-3 dM. hoogen stengel gezeten,
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gelegd wordt, is 't verval geringer en gaat
or beweegkracht verloren, maar, daar d. damp-
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kringslucht geen toegang heeft tot 't onder
d. turbine liggende gedeelte v. d. koker, is

Fig. 2.
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daar een zuiging, die sterker wordt, naarmate
d. turbine hooger boven d. benedenwaterspiegel ligt, en waardoor d. beweegkracht
weer vermeerderd wordt.
Turcq (P. LE), een kaperkapitein uit 't laatst
der 18e eeuw. d. Bescheiden, die wij aangaande
d. afkomst en d. jeugd v. LE TURCQ bezitten,
zijn zeer onvolledig. Wij weten weinig meer
dan dat hij tijdens 't uitbreken v. d. Engelschen oorlog in 't laatst der 18e eeuw te Vlissingen woonde. Door zijn ondernemenden geest
bracht hij 't zoover, dat eenige personen geld
bijeen brachten, tot 't doen uitrusten v. een
kaperschip, waarover zij hem 't bevel opdroegen. In 1781 stak hij daarmee in zee, om
te trachten d. Engelschen afbreuk to doen;
nog in 'tzelfde jaar viel hij weder binnen,
met 8 Engelschen a. boord, die hij bij 't prijsmaken v. eon Fransch vaartuig, waarop zij zich
als prijsmeester en bemanning bevonden, gevangen genomen had. In 't volgend jaar maakte
hij een Engelsche sloep prijs to midden der
vijandeIijke vloot, die hij op sleeptouw nam
en dwong tot d. betaling v. 2000 guinjes. Kort
daarop maakte hij opnieuw een prijs; doch
onder d. Engelschen wal vervallen zijnde,
had hij eerst een gevecht door to staan met
Vier gewapende sloepen, dat twee uur duurde,
en vervolgens met een grooten Engelschen
kaper, die na een strijd v. gelijken duur als
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d. vorige, evenals d. sloepen, moest afdeinzen.
In zeer ontredderden staat en met verscheidene
dooden en gekwetsten kwam hij ter reede v.
Vlissingen. Zijn behouden terugkomst werd in
d. kerk te Vlissingen openitjk met dankgebeden gevierd. d. Reederij schonk hem een
zilveren sabel met prachtigen draagband en
versierd met een zilveren plaat, waarop 't
wapen der stad gegraveerd was. Bovendien
ontving hij een koppel met zilver ingelegde
pistolen ten geschenke.
In d. zomer v. 1782 ging htj weer naar zee.
Op dien tocht kwani hij in gevecht met een
Engelsch fregat. Nadat d. strijd twee en een
half uur geduurd en LE TURCQ een en twintig
dooden en bUna evenveel gekwetsten had,
was NI genoodzaakt d. vlag te strijken. HU
zelf was zwaar gewond, hoofdzakeltjk a. d.
kaak. In Engeland gevangen gezet, had hij
't geluk in zoover v. zijn wonden te herstellen,
dat 't kakebeen bijna geheel weg was. In Sept.
vond hij gelegenheid uit zijn gevangenis te
ontvluchten en n. Vlissingen terug te keeren.
d. Toezegging, hem gedaan tot 't uitrusten
v. een schip, waarmee htj ztjn tochten zou
kunnen voortzetten, bleef zonder gevolg,
wegens 't aanknoopen der vredesonderhandelingen, die a. d. kaapvaart een einde maakten.
d. Berichten aangaande 't verdere leven v.
LE TURCQ en zijn sterven ontbreken.
Tureluur. d. Tureluur (Tot anus Calidris
L.), ook tuut en tuutling genoemd, behoort
tot d. familie der snipachtige vogels onder
d. steltloopers. Deze vogel, die zoo groot is
als een merel, doch hooger op d. pooten,
broeit in zeer groot aantal in onze weilanden,
waar ztjn eieren worden gezocht en met en
onder d. kievits-eieren 'verkocht. Ztj zijn gewoonlUk sets kleiner dan daze en hebben een
weer geelachtige kleur, doch ztjn niet altijd
even gemakkeljjk to onderscheiden.
d. Tureluur is op d. bovenzUde bronsachtig
bruin-grtjs gekleurd met zwarte vlekjes, a. d.
onderztjde wit met bruine langsstreepjes a.
d. keel en dwarse vlekjes op borst, buik en
staart. Zijn oogen zijn donkerbruin, zijn
snavel is vaalzwart met roode basis, zijn
pooten zijn fraai oranje.
Men treft d. tureluren in geheel Europa en
Azle aan; btj ons komen zU in Apr. en blijven
zU tot Sept. Hun vlucht is verbazend snel en
gemakkelijk, hun gang is sierlijk en behendig,
terwijl zU tevens met 't grootste gemak zwemmen en duiken. Hun voedsel bestaat in
wormen, weekdieren, insecten, jonge vischjes
en kuit.
Turenne

(HENRI DE LA TOUR•D'AUVERGNE,

vicomte DE) werd 11 Sept. 1611 to Sedan gab.
en was d. tweede zoon v. Henri de La Tour
d'Auvergne, hertog v. Bouillon, prins v. Sedan,
en v. Elizabeth, prinses v. Oranje-Nassau. Aanvankelijk schenen ztjn geestvermogens niet
v. bjjzonderen aard te zijn. Wel is waar had
htj v. ztjn prilste jeugd of alleen belangstelling voor krUgsverhalen, waarbtj Caesar on
Curtius zijn lievelings-auteurs waren; maar
ztjn lichaamsgestel was zoo zwak, dat men
hem niet voor d. krUgsmansstand dorst op to
leiden. Om nu to toonen, dat htj stark genoeg
was om d. vermoeienissen v. d. oorlog
te doorstaan, bracht htj een geheelen winter op d. wallen der vesting Sedan door en
eens vond zijn gouverneur hem na lang
zoeken ingeslapen op een affuit. Op 12-jarigen
leefttjd verloor hij zUn vader on in 't volgend
jaar wist hij zijn moeder ertoe to bewegen hem
n. d. Nederlanden to zenden. waar hij onder
zijn oom, prins Maurits v. Oranje, in d. krijgs-
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kunst zou ingewijd worden. In 1625 maakte
hij all gewoon soldaat ztjn eersten veldtocht; in 1626 werd hij tot kapitein bevorderd, in welken rang hij vier jaar tegen d.
Spanjaarden diende en zich btj 't beleg v.
's-Hertogenbosch onderscheidde. Daarop koerde
hij n. Frankrijk terug, waar hij tot kolonel
en commandant v. een regiment infanterie
word benoemd, waarmee hij dadelijk n. Lotharingen trok. BU 't beleg v. Lamothe in 1634
onderscheidde hij zich zoodanig, dat htj tot
marechal.de.camp werd bevorderd. In 1636
woonde htj onder La Valetta d. oorlog in
Duitschland btj en veroverde hij Saverdun;
in 1637 diende hij in Vlaanderen, waar hij
door d. vermeestering v. 't kasteel Sobresur-Sambre d. rang v. luitenant-generaal verwierf. Daarop nam htj onder 't bevel v. d.
hertog v. Weimar deel a. 't beleg v. Breisach.
In 1639 word hij met d. maarschalk d'Harcourt n. Italie gezonden; htj was btj 't gevecht
v. Chiesi en werd in 't volgend jaar btj 't
beleg v. Turijn gewond. In 1642 maakte hij
d. veldtocht in Roussillon onder d. oogen v.
Lodewijk XIII made on toen werd hlj tweede
commandant v. 't leger in Italie, waar htj na
d. roemrijke verovering v. Trino (1643) d. maarschalksstaf ontving. TURENNE werd nu n.
Duitschland gezonden om d. overblijfselen v.
't bij Duttlingen geslagen Fransche leger to
vereenigen. HU wist dit even beleidvol all
spoedig te doen en binnen weinig tijd had hij
een leger v. 10 000 man verzameld, waarmee
hij Freiburg to hulp snelde en in verbinding
met Conde d. keizerlijken veldheer Mercy
slag leverde en overwon. Beiden veroverden
nu in korten tijd d. Faits, 't keurvorstendom
Mainz on d. geheelen Rijn v. Straatsburg tot
Coblenz. Na Conde's vertrek werd hij 6 Mei
1645 btj Marienthal door Mercy geslagen ; doch
kort daarop kwam Conde hem met een nieuw
legerkorps versterken; daze nam in d. slag
v. Nordlingen 't opperbevel op zich on sloeg
nu vooral door TURENNE'S medewerking 't vijandelijk lager. Na d. slag verliet Conde 't leger
andermaal en gaf hij 't opperbevel a. TURENNE
over. Doze ontwierp nu 't plan ter vereeniging
met 't Zweedsche leger en bracht dit ook ten
uitvoer, waardoor d, protestantsche zaak in
d. laatste jaren v. d. dertigjarigen oorlog een
betere plooi kreeg. TerwUl TURENNE nog in
Duitschland was, brak d. zoogen. barricadenoorlog suit. Aanvankelijk nam hlj partij tegen 't
hof, doch hij werd genoodzaakt om bijna geheel
alleen n. Holland to vluchten. BU eon nieuwen
inval in Frankrijk werd hij echter btj Bethel
(15 Dec. 1650) volkomen geslagen en gedwongen 't Fransche grondgebied te verlaten. Van
zijn dwaling terugkomende, keurde htj in 1651
n. Frankrijk terug en bij d. derden opstand
der prinsen stond TURENNE nu tegen hen over.
In d. korten veldtocht v. 1652 ontwikkelde
hij een buitengewoon beleid en veel dapperheid ; hij dwong Conde Frankrijk to verlaten en
redde zoodoende d. monarchie v. d. ondergang.
In 1653 trad hij in 't huweltjk met d. dochter
v. d. hertog de la Force, welke echt kinderloos bleef. d. Veldtocht v. 1654 zag hem met
goad gevolg weerstand bieden a. d. overmacht
v. Conde; 't ontzet v. Atrecht en d. verovering
v. Quesnoy zijn schitterende wapenfeiten v.
TURENNE in dit jaar. d. Veldtocht v. 1655 is
door 't ontzet v. Quesnoy 'en die v. 1656 door
't ontzet v. Valenciennes door TURENNE bekend.
In dien v. 1658 vial d. slag a. d. duinen voor,
die d. Pyreneeschen vrede ten gevolge had.
't Werkzame leven v. TURENNE kreeg door
dien vrede eenige rust, doch dit duurde niet
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lang, want reeds in 1667 begon Lodewtjk XIV
opnieuw d. oorlog. TURENNE werd opperbevelbobber v. 't leger in Vlaanderen en door een
enkelen veldtocht, waarin 't Fransche leger
Douay, Oudenaarde, Berjaes, Veurne, Kortrijk
en Rijsel vermeesterde en d. Spanjaarden
sloeg, werd a. dezen oorlog een einde gemaakt.
Bij d. inval in d. Nederlanden in 1672 voerde
TURENNE d. hoofdmacht aan. Wat hij v.
1672-1675 als veldheer voor Frankrijk was,
is to bekend, dan dat wij bier in verdere
bijzonderheden zouden behoeven to treden. Te
midden zijner schoonste werkzaamheid werd
hij 27 Juli 1675 bij Sasbach door e'en kanonskogel gedood. Op bevel v. Lodewijk XIV werd
zijn stoffeltjk overschot in d. koninklijken grafkelder to s. Denis begraven. Bij d. verwoesting
dozer graven tijdens d. Fransche revolutie
werd 't skelet, dat good bewaard gebleven
was, in een kabinet v. oudheden opgenoinen,
totdat Bonaparte 't in d. dom der Invaliden
liet begraven. In 1781 liet d. kardinaal Rohan to
Sasbach een gedenkteeken voor hem oprichten, dat in 1801 door Moreau hersteld werd. —
Zie verder over hem: Ramsay, „Histoire
du vicornte de Turenne, marechal general
des armees du roi" (2 dln), en Choppin, „Precis
des campagnes de Turenne" (18S8).
Turf is een belangrijke on nuttige brandstof, welke bestaat uit een met aarde vermengde samenstelling v. plantendeelen, die
zoodanige verandering hebben ondergaan, dat
zij daardoor meer of minder en somwijlen
geheel hun oorspronkelijken vorm verloren
hebben. Doze samenstelling is bekend onder
d. naam veen. Wanneer men deze zelfstandigheid 't eerst tot brandstof heeft gebezigd, is
onbekend; wellicht is 't gebruik daarvan zoo
oud als d. bewoning v. 't land zelf. Plinius
zegt reeds bij 't vermelden v. d. ellendigen
toestand, waarin d. kleine on groote Cauchenverkeerden, „dat ze 't slijk of d. modder met
d. hand opnemen, meer a. d. wind dan a. d.
zon drogen en daarmee hun spijzen koken on
hun door d. koude verkleumde ingewanden
verwarmen". d. Geregelde bewerking en bereiding v. 't veen tot turf is toch zeker v.
latere tijden, doch was ook reeds in 't begin
der 13e eeuw overal in ons land bekend.
„Omstreeks 't jaar 1230", zegt De Vries in zijn
„Kronijk", „worden er velen door 't turfgraven, dat nu reeds recht opgekomen was, rijk".
d. Eerste geschreven vermelding v. 't turfgraven vindt men in een oorkonde v. 't jaar
1113 v. d. abt Ludolphus to Oostbroek bij
Utrecht, waarin gehandeld wordt over een
geschil, 't turfgraven betrefiende, dat gerezen
was tuss. d. monniken en nonnen dier abdtj.
Men onderscheidt d. turf in twee hoofdsoorten, naar gelang hij uit d. lage of uit
d. hooge venen afkomstig is, die ieder weer
haar verscheidenheden hebben. Tot d. eerste
hoofdsoort behoort d. baqgelaars- of baggertlerf; deze komt uit d. lage venen, welke in
Friesland klyn- of klienland genoemd worden.
Doze landen bestaan uit een zeer zwarte
aardachtige zelfstandigheid, kiyn of klien
genoemd, welke gewoonlijk met gran- of
hooiland bedekt is. Hieruit wordt. nadat d.
bovenste aardlaag weggenomen is. d. baggelaar of klein met bagger- of moddernetten,
die uit een ijzeren ring of beugel bestaan, v.
voren v. eon verbreede schraapplaat en v.
onderen v. eon schepnet voorzien en a. een
langen stok bevestigd zijn, v. onder 't water
opgehaald en in een grooten vierkanten bak
gestort, waarin d. stof, indien zulks noodig is,
met water wordt vermengd, vervolgens door
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elk. getreden, gekneed en getrapt. Daarna
wordt zij op 't veld neergestort en daarover
uitgespreid (dat eerst. ten einde 't vasthechten
v. 't veen a. d. grond to beletten, met een
laagje riot, biezen of stroo is bedekt) en wel
ter dikte v. on ge veer 0,3 M., zoodat zij, genoegzaam gedroogd en getreden zijnde, d. afmeting
v. een turf heeft, die op zijn kant staat. Nadat
deze massa door d. invloed v. d. lucht en
d. zon een zekere vastheid en stevigheid verkregen heart, wordt zij met onder d. voeten
gebonden plankjes (treeborden of trippen genoemd) getreden, waardoor zij, trod voor
trod zijwaarts uit trippelende, al vaster en
vaster wordt ineengedrukt. Droger en vaster
geworden, wordt zij door breeds en scherpe
ijzeren spaden (graven genoemd) v. 't eons
einde tot 't andere over 't uitgespreide veen
in rechte en ovenwijdige lijnen, op afstanden ter breedte v. eon turf v. elk. verwijderd, tot op d. grond doorgestoken;
nadat men 't vaen nog wat heeft laten
drogen, gebeurt dit ook overdwars of rechthoekig op d. eerste lijnen. Doze werkzaamheid noemt men riemen of slikken. Hiermode is 't eigenlijke turftnaken voltooid,
moetende d. turf alleen nog zoo lang blijven
staan, totdat hij, zooals men 't noemt, opgebroken kan worden. Dit geschiedt door twee
naast elk. staande rijen turf op to nemen en
op d. twee volgende rijen neer to leggen,
zoodat er tuss. elke twee rijen een ruimte
of een pad ontstaat, ter breedte v. twee turven.
Is nu d. boven liggende turf al verder opgedroogd, dan keert men d. rijen orn, zoodat
d. bovenste turf d. onderste wordt en op d.
opene paden komt to liggen, door welke verplaatsing nieuwe paden zijn ontstaan. Nadat
dit eenige maien herhaald is, wordt d. turf
in kleine hoopjes (speen) gezet, die telkens
op een andere wijze worden geplaatst en d.
onderste boven gelegd. Vervolgens worden
zij in d. vorm v. pyramiden of kegels, stuiken,
stoeken of stobben genoemd, met tusschenruimten opgestapeld, zoodat d. wind or doorbeen kan spelen, on eindelijk, na genoegzaam
gedroogd to zijn, worden zij tot groote hoopen,
vuren genoemd, opeengestapeld, v. boven, om
ze voor d. regen to beschutten, met riot,
biezen of stroo gedekt en eindelijk als brandstof naar hun bestemming vervoerd.
Tot d. tweeds hoofdsoort behoort d. lange
turf, welke in d. hooge venen gegraven en
naar zekere maat tot lange en small° stukken
in d. vorm v. kleine balken gestoken wordt;
voorts steekt men in d. hooge venen soorten
v. mindere hoedanigheid, zoden, plaggen en
heideschalen, welke gewoonlijk alleen op d.
plaats zelf, waar zij voorkomen, of in d.
nabijheid daarvan tot brandstof gebruikt
worden; ook worden zij wel gebezigd tot
't bouwen v. hutten voor d.armoedige heidebewoners. d. Bovenkorst der hooge venen,
die men bonkaarde en ook bolster noemt, is
sponsachtig, voos, en bezit weinig vastheid;
onder deze korst volgt d. grauwe turf, voorts
d. bruins en eindelijk d. zwarte turf, welke
v. eon vasteren aard is, ten gevolge v. d.
grootere drukking en persing der boven
liggende lagen. Zonderling is 't, dat men deze
turfsoort in Holland veelal met d. naam
Frieschen turf bestempelt, terwijl d. prov.
Groningen 1 114 en Drente meer dan zesmaal
zoovee 1 v. deze brandstof oplevert als Friesland on deze provincie v. alle Nederl. provincien verreweg d. grootste hoeveelheid v.
d. eerste hoofdsoort (d. baggerturf) oplevert,
die men in Holland bij uitsluiting Holland-
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schen turf gelieft te noemen, niettegenstaande
er in Friesland jaarlijks meer dan drie en
een half maal zooveel als in Zuid-Holland
uitgebaggerd wordt en, wat d. goede hoedanigheid dezer brandstof betreft, daarin die der
laatstgenoemde provincien verre overtreft;
ook levert Friesland meer dan achtmaal zooveel v. deze turfsoort op als Groningen en
Drente samen.
Er komt in d. handel nog een derde soort
voor, die men sponturf noemt, doch deze
wordt uit dezelfde stof als d. 't eerst beschreven soort bereid en verschilt daarvan
hoofdzakelijk alleen in d. vorm.
Niet alleen in ons land, maar ook in vele
andere landen v. Europa wordt turf uit veen
bereid en tot brandstof gebezigd, o. a. op
IJsland, in Rusland, in Pruisen, in Zweden,
in Noorwegen en in Ierland. Zelfs in Frankrijk
hielden zich in d. laatste tijden vele menschen
met turfgraven bezig. Ongeveer 40 jaar geleden is men begonnen met d. turf samen to
persen, waardoor hij minder ruimte inneemt
en geschikter wordt voor stoomwerktuigen
en om op grooten afstand vervoerd te worden.
Hij verkrijgt daardoor een grootere hardheid
en kan in gloeihitte met die v. steenkolen
wedtjveren, zoo hij deze niet overtreft.
Turfan, Zie Toerfan.
Turgot (ANNE ROBERT JACQUES), baron de
l'Aulne, contrOleur-generaal der flnancien
onder Lodewijk XVI, werd in 1727 to Parijs
geb. Door zijn ouders tot d. geestelijken stand
bestemd, liet hij weldra zijn godgeleerde studien, als strijdig met zijn gevoelens, varen en
wijdde hij zich a. d. rechtswetenschap. Na
voltooide studien werd hij eerst lid v.'t parlement en vervolgens requestmeester. IJverig
d. staathuishoudkunde blijvende beoefenen,
wendde hij krachtige pQgingen a. tot verbetering v. 't lot der laere volksklasse en werd
hij in 1774 minister, eerst.v. marine. later v.
financien. Krachtig ijverde hij voor afschaffing
der oude regeeringsvormen, voor 't beperken
v. d. invloed des adels, voor d. emancipatie
der protestanten en voor d. vrijheid v. geweten
en drukpers. Doch door deze nieuwigheden
haalde hij zich zoozeer d. haat der hofpartij
op d. hals, dat deze d. koning in 1776 wist to
bewegen tot 't ontslaan v. TURGOT, die zich
v. toen of geheel a. d. wetenschappen wijdde,
zijn beroemde verhandeling „Des vrais principes de )'imposition" schreef on 8 Mrt 1781
overl. Zijn werken, v. staatkundigen, godgeleerden, wiskundigen en philologischen inhoud,
zijn door Dupont de Nemours uitgegeven
(1808—'11, 9 din); latere uitgaven zijn met vele
tot dusver ongedrukte stukken verrijkt. Zie
uitvoeriger: Dupont, „Memoires sur la vie et
les ouvrages de Turgot".
Turgot (LOUIS FELIX ETIENNE, markies de),
een Fransch staatsman, geb. 26 Sept. 1796, v.
26 Oct. 1851-29 Juli 1852 minister v: Buitenlandsche Zaken. daarna senator, in 1853 gezant
to Madrid, in 1858 Fransch gevolmachtigde bij
't Zwitsersche eedgenootschap, over). 1 Oct.
1866 to Versailles. In 1832 was TURGOT tot pair
verheven.
Turijn (Italiaansch Torino), d. hoofdstaa
eener gelUknamige Ital. prov., alsmede v.
't landschap Piemont, gelegen in een door
heuvelen omgeven vlakte a. d. linkeroever
v. d. Po en a. d. Dora Riparia, met 250 000
inw. — Tot 1860 was ztJ d. zetel der Sardinisch() koningen, v. 1860—'65 ook d. hoofdstad
v. 't nieuwe kroninkrtjk Italie. Zij ligt a. d.
spoorweg, die Lyon met Genua en Rimini
verbindt (Mont Cenis), is fraai gebouwd,
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pleinen, terwijl d. vroegere vestingwerken in
fraaie wandelpaatsen herschapen zijn. Van d.
pleinen zijn d. volgende d. merkwaardigste:
d. Piazza Castello, d. Piazza San Carlo, d. Piazza
Vitorio Emanuele (in 1825 aangelegd) on d.
Piazza di Citta (raadhuisplein). Fraaie gebouwen zijn 't Palazzo Madama, midden op 't
Piazza Castello, reeds in d. 14e eeuw gesticht,
d. vroegere residentie der hertogen v. Savoye,
't Palazzo Reale, door d. graven v. Castellamonte in 't midden der 17e eeuw gebouwd,
't Palazzo Carignano, d. vroegere zetel v.
't parlement, 't paleis der academie v. kunsten
en wetenschappen, rijk a. werken v. Rafael,
Titiaan, Murillo, Van Dijck, Holbein, Rembrandt e. a., maar vooral 't prachtig centraalstation, in 1868 voltooid. Van d. 40 kerken en 70
kapellen is d. Dom 't belangrijkst, met een in
1498 voltooide marmerfacade v. Pintelli; in't
binnenste heeft men d. in 1648 voltooide grafkapel v. d. hertogen v. Savoye, uit zwart marmer, met wit-marmeren gedenkteekenen; zij
bewaart in een urn d. zweetdoek v. Christus;
voorts d. koepelkerk San Massimo en d. a.
gene zijde der Po gelegen kerk Gran Madre di
Dio, een navolging v. 't pantheon to Rome.
Over d. Po voeren een steenen en een ijzeren
hangbrug; d. merkwaardige brug over d. Dora
heeft slechts den boog v. 45 M. spanning en
10 M. hoogte. Onder d. stand beelden, die Turijn
versieren, vermelden we 't ter eere v.Italie's
grootsten staatsman gebouwde monument
„Cavour" en dat v. koning Emanuel I. Turijn
is d. zetel v. een aartsbisschop, heeft een in
1405 gestichte universiteit, eon polytechnische
school en een academie der schoone kunsten;
ook heeft men talrijke inrichtingen v. weldadigheld. d. Industrie houdt er zich bezig met d.
vervaardiging v. zijden stoti en on kousen, ook
met lakens, tapijten, papier, staal- en ijzerwaren, glas, porselein en likeuren; d.koninklijke werkplaatsen zijn er wapenfabrieken en
kanongieterijen. — Turijn was als Taurasia d.
hoofdstad der Taurini. Door Hannibal werd zij
in 218 v. Chr. veroverd en verwoest on door
keizer Augustus in een Romeinsche kolonie
hersehapen (Augusta Taurinorum). d. Longo.
barden maakten haar tot een hertogszetel,
maar na d. ondergang v. hun rtjk resideerden
in Turijn d. hertogen v. Lusa en, toen doze
uitgestorven waren, verviel d. stad a. d. graven
v. Savoye (1032). In 1506 word zij door d.
Franschen veroverd, die haar tot 1562 behielden; v. 1798—'99 was Turijn nogmaals in 't
bezit v. Frankrijk; 't werd toen een jaar lang
door d. Oostenrijkers bezet. waarna 't weer
a. d. Franschen kwam, die 't tot hoofdstad
v. 't Po-departement verhieven. Door d. vrede
v. Partjs (1814) werd Turijn a. Sardinie teruggegeven, terwijl 't v. 1860—'65 d. hoofdstad
v. Italie was. Zie Borbonese „Torino illustrata
e descritta" (1884). — d. Prov. Turijn, in d. landstreek Piemont gelegen, vormt 't N.-W..cleel
v. Italie en omvat een deel v. d. vruchtbare
Po-vlakte en d. lieflijke dalen der Alpenrivieren, v. d. Dora Riparia, d. Stura, d. Orco
en d. Dora Baltea. Zij telt op eon oppervi.
v. 190 vk. mijlen 1 086 000 inw. (1890) en bestaat
uit 5 districten, nl. Aosta, Ivrea, Pinerolo,
Susa en Turijn.
Turk (DANIEL GOTTLOB), een Duitsch organist, geb. in 1756 to Klausnitz in d. Saksischen
kreits Zwickau en over). in 1813 to Halle,
Meer dan door zijn sonaten voor 't klavier
heeft hij zich bekend gemaakt door een n Anweisung zum Generalbass" (1791, meermalen
herdr.), alsmede door een geschrift „Von den
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wichtigsten Pflichten eines Organisten" (1787,
Languedoc) en op andere plaatsen gevonden.
herdr. 1838), waarin vele behartigenswaardige
Turksche munten. Sedert d. verovering
wenken voorkomen. Verder heat men v. hem
v. Constantinopel door Mohammed II in 1453,
een „Grosse Klavierschule", een „Lehrbuch
fur Anfanger", eenige sonaten en 't oratohebben d. Turken hun eigen munten. Die,
rium „Die Hirten bei der Krippe in Bethlehem".
welke zij in vroegeren tijd gebruikten, zijn of
Turkeve of Toerkeve, een stad in 't
Perzische met een Turkschen stempel Of
Hongaarsche gespanschap Jasz-Kis-Kun-SzolKoefische met oud Arabisch schrift, welke d.
nok, met ongeveer 12 000 mw.
kalifen v. Bagdad, Damascus en Koefa (vanTurkistan, Zie Toerkistan.
hier d. naam Koefische munten) lieten stemTurkmenen, Zie Toerkmenen.
pelen, Of andere soorten, die in Azie of Afrika,
Turkomannen of Truchmenen is d.
alsook to Cordova, in Spanje, geslagen warden.
vrij onbepaalde naam, waarmee verscheidene
Onder d. Turksche muntsteden zijn Constanvolksstarnmen v. Turkschen en Tataarschen
tinopel, Alexandria, Bagdad, Cairo en Tripoli
oorsprong worden aangeduid. Meer in 't bij't meest bekend. In 't Turksche rijk had
zonder geeft men dien a. d. nomaden, welke
men geen vasten standaard, daar d. stadhouzich in d. steppen ten oosten der Kaspische
ders in d. afgelegen provincien dien dikwijls
Zee, in 't westelijk gedeelte v. Turkestan.
naar welgevallen veranderden. Aangezien d.
ophouden. Zij zijn woest v. aard, weinig ontMohammedaansche godsdienst alle afbeeldsels
wikkeld en kenmerken zich door roofzucht.
v. personen verbiedt, vindt men die ook
Veeteelt en een weinig landbouw zijn d.
niet op hun munten, maar alleen op d. eene
eenige bedrijven des vredes, die zij uitoefenen.
zijde d. naam en eereteekens v. d. sultan en
a. d. andere een spreuk uit d. koran, terwij1
d. Onherbergzame oorden, die zij bewonen, en
hun strijdzuchtig karakter hebben d. Turko't jaartal volgens d. Hedschra wordt opgemannen ook in d. aan Rusland onderworpen
geven. d. Bekendste Turksche munten zijn
landstreken een groote mate v. onafhanked. piaster, d. paras en d. asper; d. piaster
lijkheid doen behouden. Maar vooral in ondoet 40, d. paras 3 aspers, d. asper is ongeveer
4 v. onze centen.
athankelijk Turkestan zijn zij, onder hun
Turksche
stamhoorden rondzwervende, een voorwerp
of Osmaansche Rijk,
ook Rijk der Ottomanen en door d. Turken
v. vrees voor d. handelskaraVanen en voor
illemalik-i Osmanije (d. i. Ottomaansche land. bewoners v. Noord-Perzie en Afghanistan.
den) on Devlet-i Alije (d. i. 't Hooge Rijk)
Behalve in d. landen v. eigenitjk Turkestan
worden er ook elders, in Armenie, Syrie en
geheeten, strekt zich uit over landen, die
Afghanistan, stammen v. dezen naam aanin d. drie werelddeelen Europa, A zie en
getroflen, die allen een Tataarsche afkomst
Afrika gelegen zijn en die d. Adriatische, d.
met elkander gemeen hebben.
Jonische, d. Zwarte en d. Aege sche Zee,
Turkoois (d. Oostersche), ook steen v. d.
alsmede d. Roode Zee en d. Perzische Golf
oude rots (Turquoise de vieille roche ou piergedeeltelijk, 't oostelijk deel der M
- idden. Zee
reuse, Turchina di Rocca vecchia) genoemd,
(door d. Turken Bahr Sesid, d. i. Witte Zee.
is een mineraal, uit 't noordoostelijk gedeelte
genoemd) geheel insluiten en to zamen een
v. Perzie afkomstig, waar 't in smalle gangen
oppervl. beslaan v. 74 988 vk. mijlen met
33 566 000 inw., waarvan 54 167 vk. mijlen met
v. thon-Uzersteen of adersgewijs in kiezelschieferachtige gesteenten en ook in gerolde
22 030 000 inw. op d. rechtstreeksche bezitstukken in d. omstreken v. Nischapoer en
tingen komen, terwijl d. rest schatplichtige
Meschhed in Khorasan aangetroffen wordt.
en beschermstaten zijn. Vele v. d. landen, die
't K omt nimmer gekristalliseerd voor, maar
tot 't Turksche Rijk gerekend worden, bedropsteenachtig en als niervormig overtreksel
hooren er slechts in naam toe: zoo zijn
Bosnie on Herzegowina eigenlijk in Oostenv. d. wanden der kloven, in aderen en spleten
rijks bezit, heeft Oostenrijk in d. sandsjak
v. kiezelschiefer. 't Is minder hard dan kwarts,
Novibazar 't recht v. bezetting, is Cyprus
maar harder dan 't witte glas en wordt door
d. viji aangegrepen. 't Soort. gew.bedraagt v.
door Engeland bezet en heeft Turkije in verscheidene deelen der onmiddellijke bezit2,621 tot 2,800; 't is vlak schelpachtig v. breuk,
ondoorzichtig, wasglanzig.; en v. een smalt- of , tingen, met name v. Albania, Armenie,
Koerdistan en Arabia, slechts seer geringen
hemelsblauwe kleur, die somwijlen ook eenigsinvloed. Over d. drie werelddeelen zijn d.
sins in 't groene of gale vast. Voor d. blaaspUp verliest 't bij aanhoudende gloeihitte zijn
landen v. 't Turksche Rijk op d. volgende
blauwe kleur on wordt 't geelachtig bruin; 't
wtis verdeeld:
Europeesch Turkije 4949 vk. mijlen met
verglaast zich oppervlakkig, doch is overigens
onsmeltbaar en oplosbaar in zuren. Dit mine8 906 909 inw.; Aziatisch Turkije 32 330 vk.
mijlen met 15 474 953 inw.; d. bezittingen in
raal bestaat lioofdzakelijk uit een waterhoudend phosphaat v. aluminium en wordt
Afrika 36 860 vk. mijlen met 7 817 265 inw.
als edelgesteente gebruikt.
A. Europeesch Turktje, waartoe behooren:
d. Westersche of tand-turkoois, ook steen
Rechtstreeksche bezittingen 3064 vk. mijlen
met 5 600 000 inw.; Boelgarije met Oostv. d. nieuwe rots (Turquoise de nouvelle roche,
Rumelie 1757 vk. mijlen met 3 154 375 inw.;
osseuse ou odontholithe, Turchina di Rocca nuova)
genoemd, is v. een donker- of lichtblauwe
Bosnie en Herzegowina met Novibasar 1063
vk. mijlen met 1 489 091 inw.
kleur, somwijlen met lichtere aderen geZie over Bosnie en Herzegowina, over
teekend. 't Is v. dierlijken oorsprong on komt
v. 't gekleurde verglaassel der tanden, die tot
't sandsjak Novibazar, over Boelgarije en OostRumelie d. betreffendo art. Tot d. rechtdieren uit d. voorwereld,als mastodonten on
streeksche bezittingen behooren: d. ejalets
dinotherien, hebben behoord. Doze turkoois
onderscheidt zich v. d. voorgaande door zijn
Constantinopel, Edirne of Adrianopel, Selanik
of Saloniki, Monastir, Kossowo. Jania of
structuur, door d. inwendige blaadjes en
Janina, Sjkodra of Skoetari, Sertidsje of
strepen, die 't beenachtige samenstel verThessalia en Cirid of Creta. Geographisch
radon ; ook neemt hij door polijsting niet zoo'n
hoogen glans aan en lost hij zich in zuren
behooren nog tot Europeesch Turkije d.
op; zelfs in azijn gelegd, verliest hij zijn kleur.
noordel. Sporaden (Thasos, Imbros, Lemnos
Hij wordt bij Miask (in Siberia), bij Simorre
en Samothracie), die echter met d. talrijke
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7uidelijke Sporaden (Mytilene, Chios enz.),
welke voor d. westkust v. Klein-Azi8 liggen,
tot 't ejalet Dsjesairi Bahri Sesid (d. i. ejalet
v. d. eilanden der Witte Zee) samengevoegd
zijn en staatkundig dus tot Aziatisch Turkije
behooren. Dat deel der rechtstreeksche bezittingen, 'twelk op 't vasteland v. Europa
gelegen is, vormt als 't ware een streep, die
dwars door 't Balkanschiereiland loopt, v. d.
Adriatische en d. Jonische Zee in 't W. tot
a. d. Zwarte Zee in 't 0., zich in 't W. wigvormig verbreedt, in 't N. door Oost-Rumeli8,
Bulgarije, Servie, Bosnia en Montenegro, in
't Z. door d. straat der Dardanellen, d. Aegeische Zee en Griekenland begrensd wordt en
gelegen is tuss. 39-43 1/2 ° N.-Br. en 19'; 3 -29°
0.-L. v. Greenw. Aan d. kust der Zwarte Zee
dringt d. Golf v. Burgos landwaarts in. d.
Aegeische Zee vormt d. golven v. Saros, v.
Orfani of Rendina en v. Saloniki; d. eerste
wordt afgesloten door 't schiereiland Gallipoli
(Thracische Chersonesus), d. beide andere begrenzen 't schiereiland Chalcidice met zijn
drie bergachtige landtongen : Athos, Longos
en Kassandra. Aan d. westkust vormt d. zee
d. Golf v. Volo en steekt kaap Glossa of
Linguetta vooruit. Wat d. bodemgesteldheid
aangaat, 't grootste deel is, evenals 't geheele
Balkanschiereiland (waarvan Europeesch Turkije deel uitmaakt), bergachtig. Een Lange
kloof, grootendeels gevormd door d. breede
dalen der Morawa en der Vardar en gaande
v. Belgrado n. Saloniki (tuss. welke beide
steden een spoorweg is), scheidt d. bergen in
een westelijke en een oostelijke groep. d.
Westelijke groep, evenals d. Apennijnen v.
Italie v. zuidoost naar zuid gericht, sluit zich
aan bij 't zuidoostelijk deel der Alpen en
bestaat uit 't Bosnisch-Servisch bergland
(2128 M.), 't bergland v. Montenegro (waar d.
Dormitor zich tot 2483 M. verheft), d. NoordAlbaansche Alpen, d. Sjar-Dagh, met d. 3050 M.
hoogen Ljubatrin en 't Ltjsterveld, d. Karadagh,
d. Jablonitzaketen en d. Pindus, met d. 2168 M.
hooge Tsurnata. Aan d. beide laatste bergketens sluit zich westwaarts, naar d. Adriatische en d. Jonische Zee, 't bergland v. Albanie
aan, terwijl d. oostelijke uitloopers 't westelijk
deel v. Macedonia innemen. Op d. grens tuss.
Turkije en Griekenland gaat over d. bergknoop
v. d. Veluchis (2325 M.) d. Zygospas, die uit
't dal v. d. Wjossa naar d. vlakte v. d. Salamoria in Thessalia leidt. Van d. oostelijke
groep is d. Balkan 't belangrijkste gebergte,
waarvan 't Rumelisch middelgebergte door
't dal v. d. Boven-Toendsja gescheiden is.
t.. 0. v. d. Stroema verheffen zich, v. N. naar
Z. gaande, 't Witosjgebergte (2330 M.), d.
Rilodagh (2920 M.), d. Perimdagh (2700 M.) en
d. Bunardagh, terwiji 't Rhodopegebergte of
d. Despoto-Dagh met d. 2275 M. hoogen
Kruschowa Macedonig v. Thraci8 scheidt en
zich a. d. kust der Zwarte Zee 't Istrandjagebergte en a. die v. d. Zee v. Marmora d.
Tekirdagh uitstrekt. Al deze gebergten sluiten
't bekken der Maritza in, uit welks noordwesthoek d. aloude weg door d. IJzeren poort
of Poort v. Trajanus over d. hoogvlakte v.
Ichtiman voert. d. Sjibkapas brengt over d.
Balkan d. verbinding tot stand tuss. d.
Toendsja en Bulgarije. 't Stroomgebied der
Maritza vormt d. eenige eenigszins uitgestrekte vlakte; in 't mondingsgebied v.
eenige der andere rivieren, o. a. v. d. Vardar en d. Mesta, treffen we slechts zeer
kleine vlakten aan. 't Schiereiland Chalcidice
wordt door een arzonderlijk bergstelsel ingenomen. — Groote rivieren heeft 't schier.
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eiland niet; d. Donau zendt 't toe : d. Morawa,
d. Timok, d. Lom, d. lsker, d. Wid en d.
Jantra, d. Save ontvangt uit Turkije d. Unna,
d. Werbas, d. Bosna en d. Drina. In d. Zwarte
Zee mondt d. Kamtsjyk nit; d. Aegeische Zee
ontvangt d. Maritza met d. Toendsja, d. Arda
en d. Erkene, d. Mesta, d. Stroema of Strymon,
d. Vardar en d. Wistritza; d. Jonische Zee
d. Arta; d. Adriatische Zee d. Wjossa, d.
Semeni met d. Dewo 1, d. Sjkoembi, d. Drim
en d. Narenta. Van al deze is alleen d.
Maritza over een korte uitgestrektheid bevaarbaar. Van d. meren zijn d. belangrijkste
't Ventrok- on 't Presbameer en d. moron v.
Ochrida, v. Janina en v. Skoetari in Albani8,
die v. Kastoria en v. Ostrowo, alsmeda 't
Betsjik- en 't Tachynomeer in Macedonia. In
Bosnia treft men warme bronnen, a. d. zuidelijken voet v. d. Balkan zwavelbronnen aan.
Voor 't klimaat vormen d. Balkan, d. Witosj,
d. Karadagh en d. Sjar Dagh een belangrUken
scheidsmuur; ten N. daarvan heerscht een
vastlandsklimaat met ruwe winters en heote
zomers; in Sofia sneeuwt 't soms nog in Juni;
in 't Z. daarentegen is 't klimaat zachter;
echter brengen in Constantinopel en d. streken
a. d. Bosporus d. noorden winden nog sneeuwstormen. In d. kuststreken v. d. Aegeische Zee
kent men alleen in d. bergen winterweer;
hier on nog meer op d. eilanden heerscht
't subtropische klimaat met heete, regenlooze zomers en regen in d. winter. Aan d.
Donau bedraagt d. gemiddelde jaartemperatuur
9° C., in Constantinopel 14° C., op Creta 18° C.
In d. Balkan en in 't W. v.'t land valt 'sjaars
gemiddeld meer dan 100, in d. overige deelen
v. 't land ruim 70 cM. neerslag. — d. Landbouw staat in Turkije nog op lagen trap; d.
belangrijkste graansoorten zijn tarwe, maIs,
rogge en gerst; voorts verbouwt men peulvruchten, uien, knoflook, augurken, meloen,
hennep, katoen, vlas, sesam, meekrap, pruimen, die deels gedroogd uitgevoord, deals
voor d. bereiding v. brandewijn dienen, voorts
kersen, appels, peren, abrikozen, amandelen
on noten; a. wijnbouw wordt in Rumeli8
veel gedaan, a. tabaksbouw in Macedoni8.
Verder verbouwt men nog Spaansche paper,
saftraan, anijs, kummel on zoethout. Op Creta
worden zeer veel olijven geteeld. In OostRumelie liggen a. d. zuidelUke helling v. d.
Balkan d. beroemde rozentuinen. d. Wouden
zijn in verloop v. tijd zeer gedund, in d. eikenbosschen worden hier en daar galappels en
eikels verzameld. Wat d. veeteelt betreft,
schapen- en geitenteelt worden 't veelvuldigst
uitgeoefend; in Macedonia worden buffels en
ossen als trekvee gebruikt. d. Kleine inheemsche paarden zijn lastdieren. In Thracie komen
ook kameelen voor. In Macedonia teelt men
d. zUderups; bijenteelt vindt men schier overal.
Vischvangst en sponzenvisscherU wordt a. d.
kusten uitgeoefend ; d. jacht op bloedzuigers
wordt als monopolie der regeering verpacht.—
d. Bergbouw is v. weinig belang, hoewel lagen
v. Uzer-, lood- en koperertsen voorhanden zijn
on in d. Oudheid goud en zilver gewonnen
werden. Steenkolen worden in geringe hoeveelheid in Macedonia ontgonnen; a. d. kusten v.
Albanie en Creta wint men zeezout; d. steenzoutlagen in 't Z. v. Albanie en elders liggen
nog onaangeroerd. — Wat d. industrie betreft,
d. vltjt, d. handigheid on d. vindingrijkheid der
bewoners zjjn haar ontwikkeling dienstig,
doch 't ontbreekt hen a. ondernemingsgeest,
a. ontwikkeling en a. rechten zin voor omvangrUken handel, zoodat 't fabriekswezen
slechts weinig ontwikkeld is, daar bovendien
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d. staatkundige toestanden 't voor vreemdelingen moeilijk maken, groote ondernemingen
op touw te zetten. d. Industrieelen werken
dan ook nog geheel op d. ouderwetsche manier
en voorzien in d. dagelijksche behoeften v.
't land. Laken bereidt men in Constantinopel,
wollen dekens in d. omtrek v. Philippopel,
wollen kousen in Macedonie, tapijten in
Saloniki en Adrianopel, grove katoenwaren
en gedrukte katoenen stollen in Constantinopel en Saloniki; veel waarde heeft 't
Turksche leer en 't daaruit vervaardigde
schoen- en zadelwerk; zeer in trek zijn d.
luxe-artikelen v. Constantinopel. Vele v. deze
waren werden vroeger uitgevoerd en in 't
buitenland waren ze zeer gezocht; thans
worden ze uit West-Europeesche landen ingevoerd en door d. billijke prijzen verdringen
deze ingevoerde artikelen 't inlandsch fabrikaat hoe langer hoe moor.
d. Handel wordt in 't binnenland door 't
gebrek a. goede wegen zeer bemoeilijkt. Eerst
in d. laatsten tijd zijn na lang talmen spoorwegen aangelegd. d. Buitenlandsche handel,
nl. die met Midden- en West-Europa, is hoofdzakeltjk in handen der Grieken; d. Turken
drijven d. kusthandel en d. handel met d.
Levant. Sedert 1882 heeft d. Turksche regeering
verschill. handelsverdragen gesloten en in 1890
vaardigde d. sultan een decreet uit, waarbij
d. inlandsche, d. doorvoer- en d. uitvoertollen
werden afgeschaft. d. Uitvoer (voornamelijk
graan, druiven, opium, zijde, wol, galnoten
en koffie) beliep v. Dirt 1890 tot eind Febr.
1891 138 mill. gulden, d. invoer (graan, linnen,
suiker, geweven stollen, rijst en petroleum)
247 mill. gulden. 't Meest wordt handel gedreven met Groot-Britannia, Frankrijk. Oostenrijk-Hongarije, Rusland en — voor d. uitvoer —
met Egypte en Italie. d. Handelsvloot telde
in 1891 584 zeeschepen v.• 124 448 ton. d. Voorn.
havens v. 't land zijn Constantinopel, Smyrna,
Chios, Saloniki, Trebizonde, Samsoen en Jafa.
Voor d. binnenlandschen handel zijn d. missen
v. belang; d. grootste heeft Oesoendsjowa in
Thracie. Met d. havens der Zwarte, AegeIsche,
Adriatische en Middell. Zee staat Turkije in
geregelde stoombootverbinding door Oostenrijksche, Fransche, Italiaansche en Russische
stoomvaartrnaatschappijen en door Turksche
en Grieksche schepen. — d. Spoorwegen
hadden in 1891 een lengte v. 963 KM.; d.
belangrijkste zijn die, welke v. Constantinopel
en Saloniki 't land ingaan. In Europeesch
Turkije bestonden in 1886 408 postkantoren
en 233 rijkstelegraafbureaux; wegens d. onzekerheid v. 't Turksche postwezen hebben
Duitschland, Groot-Britannic, Frankrijk, Oostenrtjk-Hongartje e. a. staten eigen postkantoren in Constantinopel e. a. havensteden. d.
Eenheid v. 't Turksche muntstelsel is d. in 100
para's verdeelde piaster, waarvan er 100 in een
Turksche lira gaan. In 1871 werd 't metrieke
stelsel v. maten en gewichten ingevoerd: d.
oude maten zijn er echter nog overal in
gebruik; zoo is d. gewichtseenheid d. okko
(1284 Gr.), d. graanmaat 't kile (25 a 37 L.), d.
lengtemaat d. el v. Aleppo (0,686 M.).
d. Bevolking v. Europeesch Turkije bestaat
uit Indo-Germaansche, Oegrisch-Tataarsche en
Semietische stammen. Tot d. Indo-Germanen,
die 't hoofdbestanddeel uitmaken, behooren
d. Slaven, d. Graeco-Latijnen, d. Roemenen en
d. Armeniers; d. Slaven v. 't Balkan-schiereiland (5 12 millioen) worden onderscheiden in
Serven, die in Servie, Bosnia en Montenegro
wonen, en Boelgaren (4 millioen), die tuss. d
Donau in 't N. en d. AegeIsche Zee in 't Z.,
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v. 12° 0.-L. v. Greenw. in 't W. tot a. d.
Zwarte Zee in 't O. wonen, alzoo in d. landstreken Thracie, Boelgarije en Macedonie (met
uitzondering v. d. kuststreek). Tot d. GraecoLatijnen behooren d. Grieken (1 rnillioen), a. d.
kusten v. d. Zwarte Zee (v. d. Varna zuidwaarts), v. d. Zee v. Marmora en d. AegeIsche
Zee; d. Skipetaren (Grieksch: Albaneezen,
Turksch: Arnauten, 1 millioen in getal), in
Albania; d. Roemenen, in 't N.-0. v. Servie,
in eenige streken v. Boelgarije en in d. Dobroedsja; en d. Zinzaren of zuidelijke Roemenen, die verstrooid in Neder-Albania en 't
W. v. Macedonie wonen. d. Armeniers (omstr.
400 000 in getal) wonen meerendeels in Constantinopel en andere handelsplaatsen. d.
Oegrisch-Tataarsche volken worden nader
onderscheiden in Turken of Osmanen en Tataren; d. eerste zijn in d. minderheid, maar
zijn niettemin d. heerschende stain (1 100 00o
in getal). Tot d. Semieten eindelijk behooren
d. Joden, die voornamelijk in Constantinopel,
Saloniki en Philippopel wonen en een verbasterd Spaansch spreken, en een kolonie v.
Arabieren in Philippopol. Van d. verschill.
godsdiensten v. 't Turksche Rijk zijn d. Mohammedaansche of d. Islam en d.Grieksch-orthodoxe kerk d. voornaamste. d. Islam belijden
behalve d. Osmanen ook 't grootste deal der
Albaneezen, d. adel v. Bosnia en eenige
familie's in Boelgarije. d. Grieksch.orthodoxe
kerk staat onder d. drie patriarchen v. Constantinopel, Antiochie en Alexandria; d. patriarch v. Constantinopel staat in hoog aanzien
en wordt vereerd als 't opperhoofd der kerken
v. 't morgenland. Hij staat a. 't hoofd v. d.
Synode v. Constantinopel, uit 12 geesteltJke en
12 wereldlijke leden bestaande, die d. patriarchen, metropolitanen, aartsbisschoppen en
bisschoppen kiest. Naast d. beide genoemde
godsdiensten telt d. R.-Kath. en d. Armeensch
Christelijke Kerk vele aanhangers. Deze laatste
staat onder d. vier patriarchen v. Constantinopel, Sis. Achtamar en Jeruzalem. d. Joden
hebben in Constantinopel een Groot-Rabbijn. —
't Onderwijs staat in Turkije nog op lagen trap
en d. geestelijke ontwikkeling laat dan ook
nog veel te wenschen over. d. Lager° scholen
moeten door alle Mohammedaansche kinderen,
die zes jaar zijn, bezocht worden, doch men
houdt zich niet a. d. wet en Albania heoft
haast geen scholen. 't Getal Grieksche en
Armenische scholen is tamelijk groot. Aan d.
lagere scholen sluiten zich d. Ruschdyescholen, een soort vniddelbare scholen, aan.
In d. groote havensteden zijn ook Europeesche scholen voor d. daar wonende Europeanen.
't Turksche Rijk is een onbeperkte monarchie en wel een groot-sultanaat of keizerrijk.
23 Dec. 1876 werd weliswaar een grondwet afgekondigd, waarbij een rijksvergadering in
't leden werd geroepen, die uit een Senaat en
een Kamer v. Afgevaardigden zou bestaan,
doch zij word niet nagekomen: . slechts eens,
in 1877, werd d. Rtjksvergadermg bijeengeroepen, om kort daarna weer ontbonden to
worden, en sedert hield zij geen nieuwe zitting.
d. Monarch, die d. titel padisjah of groote heer
voert, heeft niet alleen d. hoogste wereldlijke
macht in handen, maar is als opperste kalif,
als navolger v. d. profeet, ook 't geestelijke opperhoofd der Mbhammedanen. d. Padisjah wordt bij zijn troonsbestijging in d.
moskee Ejub to Constantinopel omgord met
d. sabel v. Osman, d. eersten sultan der
Osmanen (1299). d. Tegenw.00rdige sultan is
Abdoel-Hamid-Cham (sedert 1876), d. 34e sou-
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verein uit d. stain v. Osman. Zijn hof
heet d. Hooge Porte, d. grootwaardigheidsbekleeders voeren d. titel Aga. Aan 't hoofd
v. 't staatsbestuur staat d. grootvizier; d. vertegenwoordiger v. d. geesteltjke macht v. 't
kalifaat is d. scheich ul Islam; hij is met d.
uitlegging der wet belast. Aan 't hoofd der
afzonderitjke takken v. staatsbestuur staan
ministers v. staat: d. president v. d. staatsraad, d. minister v. Buitenlandsche Zaken, die
v. Oorlog (Seraskier), die v. Marine (KapoedanPasja), v. Financien, v. Onderwijs en v .. Justitie
en d. intendant v. d. Evkat of v. d. goederen, die
tot d. moskeeen en vrome stichtingen behooren. 't Turksche Rijk is verdeeld in vilajets of
generaal-gouvernementen; deze zijn verdeeld
in liwa's, provincies of sandsjaks, d. liwa's in
kasa's (districten), deze in nab ye's (gemeenten).
Een vilajet wordt door een wali (gouverneurgeneraal), een liwa door een moetessarif (gouverneur), een kasa door een kaimakam (luitenant-gouverneur), d. nahye door een moedir
(burgerneester) bestuurd. Aan 't hoofd der
rechterlijke macht staat 't gerechtshof v. Constantinopel. d. Staatsinkomsten beliepen
in 1888—'89 332 millioen mark, d. uitgaven
396 millioen mark. d. Staatsschuld bedraagt
circa 2131 millioen mark. In Turkije bestaat
algemeene dienstplicht; d. diensttijd btj 't
actieve leger is bij d. infanterie 3, bij d. overige
wapens 4 jaar. d. Vloot bestond einde 1892
uit 171 schepen, waarbtj 18 pantserschepen en
20 torpedobooten, 't marine-personeel uit circa
50 000 man. — d. Oorlogsvlag is rood, met een
witte halve maan en een achtstralige ster in
't midden; d. handelsvlag is rood-groen-rood
gestreept. 't Wapen is een groen schild met
een wassende zilveren maan, orngeven door
een leeuwenhuid en gekroond door een tulband
met reigerveer. d. Voornaamste orden zijn d.
orde v. d. roem (Nisjani iftichar), d. Medsjidieorde, d. Osmanie-orde (Nisjani-Imtiaz) en een
damesorde.
B. Aziatisch Turkije, onderscheiden in:
Rechtstreeksche bezittingen, 32 321 vk. mijlen
met 15 430 000 inw., en 't schatplichtige vorstendom Samos ruim 8 vk. mijlen met 44 953 inw.,
te zamen 32 329 vk. mijlen met 15 474 953 inw.
d. Rechtstreeksche bezittingen zijn KleinAzle, Armenie, Koerdistan, Irak Arabi (Babytonie), El Dsjesireh (Mesopotamie), Syria, Palaestina, 't schiereil. Sinai, 't westelijk kustland v. Arabi6 (Hedsjas en Jemen) en d.
noordwestelijke helft (El Hasa) v. d. kuststreek
v. oostelijk Arable. Ze vormen d. volgende
vilajets: Dsjesairi Bahri Solid (Eilanden v. d.
Witte of Aegeische Zee), Chodawendikjar,
Karasi, Aidin, Kastamoeni, Angora, Komia,
Siwas, Adana, Trebizonde, Erzeroem, Wan,
Bitlis, Diarbekr, Charpoet, Mosoel, Bagdad,
Basra, Aleppo, Soerija of Damascus, Beiroet,
Hedsjas on Jemen; daarbtj komen nog d.
liwa's Bigha en Kodsja-Ili, die tot 't vilajet
Constantinopel behooren. In hoofdzaak bevat
Aziatisch Turkije dus 't geschiedkundig zoo
vermaarde Voor-Azie, d. landen, die d. brug
v. Azle n. Europa on Afrika vormen en in
d. Oudheid zoo'n hooge beschaving hadden,
welke te gronde ging ten gevolge v. yolksverhuizingen en oorlogen. Op d. vlakte v. d.
Euphraat en d. Tigris (Irak Arabi en 't zuidelijk deel v. El Dsjesireh) en 't kustland v. d.
Perzische Golf (El Hasa) na bestaat Aziatisch
Turkije uit hoogland; 't hoogst yerhelien zich
d. hoogvlakten v. Armenie on Soerdistan;
ztjn deels door bergen ingesloten en hebben Kier en daar hooge toppen, terwij1 woestijnen en steppen veelvuldig voorkomen. d.
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Bevolking is zeer bont; zij bestaat uit Mohammedaansche Osmanen, d. heerschenden
stain, roofzuchtige Koerden in d. oosteltjke.
gebergten, Arabieren in El Dsjesireh, Irak
Arabi, El Hasa, Jemen, Hedsjas en op 't
schiereil. Sinai, Grieken en Armenen in d.
kuststeden v. Klein- Azie en in Armenia, Joden,
Droesen en Maronieten (bij d. Libanon), Tsjerkessen en Tsjetsjenzen (sedert 1864 uit d. Kaukasus n. Armenie gekomen). d. Bergbouw
levert koper, zilver, steenzout, meerschulm
en steenkolen. In Syria en Klein-Azie gedtjen
zuidvruchten, wijn, rozijnen, ooft, verfplanten
(meekrap, Avignonkoren of Dsjeri), graan,
tabak en slaapkruid. In Armenie en Koerdistan
verbouwt men koren, in Koerdistan bovendien olie, in Jemen koffie, in El Hasa dadels,
katoen en rijst; in Armenie en Syria (Haleb)
verzamelt men galappels. Er worden schapen,
uitstekende paarden en muildieren, geiten
(Angorageiten), kameelen (in Mesopotamie) en
zijderupsen (in Klein-Azie en Syria) geteeld.
Aan d. kust v. Syria en bij Rhodus vischl
men sponsen. In vroegere eeuwen was d. industrie, met name d. weverij, belangrijk en in d.
Middeleeuwen warden d. geweven stoffen
baldachin, moesselien en damast genoemd
naar d. steden Bagdad of Baldach, Mosoel
en Damascus ; d. zijde ontving haar naam
n. Sidon. Thans is d. nijverheid zeer achteruit gegaan. Bagdad, Broessa en Damascus
produceeren zijden stoffen, Smyrna en Haleb
katoonen stoffen, Angora sjaals. Ten gevolge
v. d. onveiligheid dier streken is d. handel in
't binnenland nog bijna uitsluitend karavaanhandel; slechts in Klein-Azie verbinden spoorwegen eenige havensteden met 't binnenland
(Moedania—Broessa, Smyrna —Manissa — Alasjehr, Smyrna—Aidin, Mersina—Tarsus), met
een gezamenlijke lengte v. 658 KM., en in
1889 werd een aanvang gemaakt met 't aanleggen v. d. grooten Anatolischen spoorweg,
die v. Ismid n. Angora zal loopen (467 KM.)
en in 1890 tot Ada bazar, in 1891 tot Lefke geopend werd. In Palestina begon men in 1890
met 't aanleggon v. een spoorweg v. Jafa n.
Jeruzalem. d. Belangrijkste karavaanwegen
zijn die v. Mesopotamie en Perzie over Erzeroem n. Trebizonde, alsmede die v. Bagdad
en Mosoel over Haleb n. Iskanderoen of over
Damascus n. Beyroet. Telegraaflijnen gaan v.
Constantinopel n. Smyrna, Bagdad. Basra en
India; v. Diarbekr over Urfa on Haleb n.
Iskanderoen (Alexandrette) on Ladakie en
verder over Beyroet n. Damascus, eindelijk
over Akka, Jafa, Jeruzalem on Gazzeh n.
Egypte.
0. d. Bezittingen in Afrika, waartoe behooren:
Tripolis en Barka, 18 781 vk. mijlen met
1 000 000 inw., Egypte, 18 078 vk. mijlen met
6 817 265 inw., te zamen 36 859 vk. mijlen met
7 817 625 inw.
Tripolis vormt als rechtstreeksche bezitting
v. Turkije met 't plateau v. Barka, dat ale
een schiereil. a. d. Middell. Zee ligt, en 't
oasenland Fezzan een vilajet onder een gouverneur-generaal, door d. Porte aangesteld, en
is in yip* sandsjaks verdeeld. d. Beschermstaat
Egypte is onder d. heerschappij v. een erfeli.jken vice-koning (khedive) bijna geheel zelfstandig. Sedert bij d. opstand v. d. Mandi
Nubia on oostelijk Soedan verloren gingen,
behooren tot dozen beschermstaat nog 't eigenl.
Egypte, d. oasen t. W. daarvan on 't noordelijk
deal v. Nubia. Zie voorts d. art. Tripolis en
Egypte. Zie von Moltke, „Briefe fiber Zustande
and Begebenheiten in der Tilrkei 1835—'39"
(4e dr. 1882), Rigler, „Die Turkei ifhd deren
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tijnsche rijk door d. Turken vernietigd. Verder
Bewohner" (2 dln, 1852), von Schweigeronderwierp Mohammed II in 1456 d. PeloponLerchenfeld, „tinter dem Halbmonde" (1876),
nesus; in 1458 maakte hij geheel Servie tot
Ubicini, „Etat present de l'empire Ottoman"
een Turksche provincie, in 1460 veroverde hij
(1877), Baker, „Die Tiirken in Europa" (1878),
't kleine keizerrijk Trebizonde, in 1470 Albanie,
Diefenbach, „Die Volksstamme der Euroin
1475 bracht hij d. Tatarenkhan in d. Krim
paischen Ttirkei" (1877), Menzies, „Turkey,
ten onder en in 1478 ontrukte hij a. 't Poolhistorical, geographical, etc." (2 din, 1880),
sche rijk Moldavia, dat hij als leenstaat bij
Cuinet, „La Turquie d'Asie" (1891 e. v.), HeuschTurkije voegde ; reeds had hij met d. verling, „L'empire de Turquie" (1860), en de Laveo vering v. Italie een begin gemaakt door d.
leye, „La peninsula des Balkans" (2 din, 1886).
inneming v. Otranto, toen hij overl. d. Macht
Geschiedenis. 't Vaderland der Turken is
der Turken had haar toppunt bereikt. Onder
waarschijnlijk 't brongebied v. d. Ob en d. Irtysj
BAJESID II (1481-1512), d. opvolger v. Mohamin 't Altai-gebergte. Van bier gingen ze in
med, begon d. strijd met Servie en Egypte;
d. 5e eeuw n. Chr. naar 't land t. 0. der Kasook moest hij d. troon tegen zijn broeder
pische Zee. dat naar hen Turkestan genoemd
Dsjem en zijn eigen zonen verdedigen, v. wie
werd. Reeds in d. 8e eeuw bekeerden ze zich
hem ten laatste Selim I ten val bracht. Nog
tot d. Islam. Een stam, d. Seldsjukken, breidde
breidde zich d. heerschappij der Turken nit;
zijn heerschappij omstr. 1072 v. d. bronnen der
SELIM I (1512-1320) ontnam d. Perzen in 1514
Oxus tot a. d. Hellespont uit. Toen in d. 13e
door d. over winning bij Tabris Armenia en
eeuw d. Mongolen Turkestan binnen drongen,
't W. v. Aserbeidsjan; hij veroverde na d.
begaven zich d. Turken onder 't stamhoofd
zegepraal op d. Mamelukken bij Haleb in 1516
SOLIMAN I omstr. 1225 n. Armenie. Solimans
Syria en Palestina en na dien bij Redana (niet
zoon Ertogroel (1231—'88) ontving voor verver v. Cairo) in 1517 Egypte, werd tevens
leende krijgsdiensten v. d. sultan der Seldsjukbeschermheer v. d. heilige steden Mekka en
ken v. Konia land in 't N.-W. v. Phrygie in
Medina en nam d. titel khalif aan.
leen, dat zijn zoon Osman (1288-1826) uitbreidde en in 1299 onafhankelijk maakte, terBij 't reeds zoo machtige rijk voegde zijn
opvolger SOLIMAN II (1520—'66), d. Groote of
wijl hij zelf d. titel sultan aannam. Naar hem
uoemden zich d. Turken voortaan Osmaansche
d. Prachtige bijgenaamd, in 1521 nog Belgrado,
in 1522 't eiland Rhodos, d. Johannieters ontTurken of Osmanen, ook wel Ottomanen. Osmans
nomen, v. 1533—'36 Georgie en Perzie, in 1540,
zoon JRCHON (1326—'39) veroverde in 1326
Broessa, waar hij zich een paleis bouwde,
a. 't eind v. een driejarigen strijd met Venetia,
welks poort d. „Hooge poort" geheeten werd.
d. tot die stad behoorende eilanden in d.
Hij ontrukte a. 't Byzantijnsche keizerrijk
Aegeische Zee en haar laatste bezittingen in
d. Peloponnesus en in 1547 d. helft v. HonNicaea en Nicomedia, breidde zijn gebied tot
garije, nadat hij in 1526 koning Lodewijk III
a. d. Zee v. Marmora uit en verwierf zich d.
bij Mohacz overwonnen had, in 1529 tot
eerste bezitting der Osmanen in Europa.
Weenen was doorgedrongen en in 1533 reeds
MOERAD I (1359—'89) onderwierp 't geheele
geheel Hongarije tot een Turkschen vazalsultanaat Konia a. zich, nam Thracie in
bezit, veriegde in 1361 zijn residentie n.
staat onder d. vorst v. Zevenburgen Johann
Adrianopel en, toen Lazar, d. koning v. 't
Zapolya gemaakt had; ten slotte verschafte
hij zich d. beschermheerschappij over d. NoordServische rijk, verbonden met Hongarije, d.
uitbreiding v. 't rijk der Osmanen wilde tegen- ' Afrikaansche Berberstaten. Hij overl. in 1566
gedurende d. belegering v. Sziget. Onder zijn
gaan, werd deze in 1389 verslagen in d. slag
op 't Lijsterveid bij Kossowa, waar Moerad
opvolger SELIM II (1566—'74) werden d. Venezelf sneuvelde, waarna geheel Servie een Turktianen d. eilanden Cyprus, Zaute en Cephalonica ontnomen; doch in d. zeeslag bij Lepanto
sche vazalstaat werd. Moerads zoon BAJESID I
(7 Oct. 1571) werd d. zegepraal der Turken
(1389-1403) maakte Walachije cijnsplichtig,
gestuit door d. Christenen: d. Turksche vloot
onderwierp in 1393 Boelgarije, veroverde Macedonia en Thessalia en in A zie d. landen v. d.
werd geheel verslagen. In 't land zelf was
't verval reeds begonnen. d. Viziers regeerden
Halys tot a. d. Euphraat, versloeg Sigismund
in d. diwan zonder medewerking v. d. sultan;
v. Hongarije in 1396 bij Nicopoli, drong tot
d. gewichtigste am bten warden naar willekeur
Stiermarken, Bosnia, Albanie en d. Golf v.
a. gunstelingen en bloedverwanten geschonCorinthe door en stond op 't punt Constantinopel te belegeren, toen hij, ter bescherming
ken, d. omkoopbaarheid der grooten nam hand
over hand toe, d. verk wisting der sultans
zijner Aziatische bezittingen, zich moest
kende geen grenzen en d. troepen der Janitkeeren tegen d. Mongolenvorst Timur, die al
saren waren schier almachtig in d. staat.
verder voortdrong. Bajesid werd door dezen
MOERAD III (1574—'95) liet vhf, MOHAMMED III
verslagen bij Angora (1402) en gevangen ge(1595-1603) negentien zijner broeders omnomen en hij overl. in 't volgend jaar in gebrengen. ten einde zich d. alleenheerschappti
vangenschap. Van zijn drie zoons, Solitnan,
te verzekeren. Zij, evenals ACHMED I (1603—'17),
Moesa en MOHAMMED I (1403—'21), die 't rijk
voerden oorlogen met Perzie, a. welke in 1612
eerst onder hun drieen verdeelden, werd d.
laatste in 1413 alleenheerscher. Diens zoon,
door een onvoordeeligen vrede een eind werd
MOERAD II (1421—'51), drong westwaarts tot d.
gemaakt. d. Naar geest zwakke MOESTAFA
(1617—'18) werd door d. Janitsaren op d. troon
Adriatische Zee door. vond echter in 1443 bij
verheven, doch reeds na drie maanden weer
d. Al baneezen onder Stephanus Tsjernojewitsj
en Georg Kastriota (zie Ska nri erbeg) een onten val gebracht; zijn neef OSMAN II (1618 —'22)
verwachten tegenstand en leed in 't zelfde jaar
word bij een opstand der Janitsaren geworgd,
tegen d. Hongaren en Serven onder Johannes
waarop Moestafa I andermaal sultan werd,
Hunyadi bij Nisj twee nederlagen; doch in
echter slechts voor weinige maanden. MOERAD
1414 behaalde hij een beslissende overwinIV (1023—'40) heroverde v. 1637—'38 op d.
ning op d. Christenen bij Varna en in 1448 een
Perzen Eriwan, Tabris en Bagdad en verop 't Lijsterveld bij Kossowa. Zijn opvolger,
beterde door spaarzaamheid d. financien; met
MOHAMMED II (1451-81), gelukte 't eindelijk
moeite onderdrukte hij een opstand der Droe29 Mei 1453 Constantinopel te veroveren,
sen in d. Libanon. IBRAHIM I (1640—'48), een Jaffe
waarop hij deze stad tot zijn residentie koos ;
wellusteling, werd door d. Janitsaren afgezet
hiermee was 't laatste overblijfsel v. 't Byzanen vermoord. Onder d. regeering v. zijn zoon
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(1648—'87), op zevenjarigen leeftijd op d. troon verheven, werden door d.
bekwamen grootvizier Achmed Kt!Trill in d.
oorlog met Oostenrijk Gran en Neuhausel veroverd en. niettegenstaande d. noodlottigen slag
bij s. Gotthardt a. d. Raab (1 Aug. 1664) liet d.
vrede v. Vasvar Turkije in 't bezit dier verovering. Na langdurigen strijd met d. Venetianen werd in 1669 Candia veroverd; een
oorlog met Polen (1672—'76) bracht Turkije
in 't bezit v. Podolia en d. halve Oekraine,
doch daze bezittingen gingen met Asow in
d. krijg met Polen on Rusland in 1681 weer
verloren. d. Tocht v. d. nieuwen grootvizier
Kara Moestapha tegen Weenen (1683) lisp
ongelukkig af en kostte hem 't Leven; Oostenrijk nam daarop Midden-Hongarije met Ofen
weer in bezit en behaalde in 1687 d. overwinning bij Mohacz. Te gelijker tijd vielen d.
Peloponnesus en Cephalonia weer in handen
der Venetianen. Onder sommax III (1687--'91),
ACHMED II (1691—'95) en MOESTAFA II (1695 tot
1703) zegepraalden d. Christenen herhaaldelijk
over d. Turken, o. a. bij Salankamen in 1691 en
bij Zenta in 1697, en bij d. vrede v. Karlowitz
(1703) moest Zevenburgen en Hongarije a.
Oostenrtjk, d. Peloponnesus a. Venetia, Asow,
Podolia en d. Oekraine a. Rusland worden
afgestaan. Onder ACHMED III (1703—'30) word
alleen Asow teruggegeven in 1711, terwijl
a. d. Venetianen d. Peloponnesus opnieuw
word ontrukt. Bij d. vrede v. Passarowitz, in
1718 met Oostenrijk gesloten, moest Turkije
't Banaat, Klein-Walachije en een deel v.
Servie met Belgrade afstaan. MAHMOED I
(1730—'54) voerde drie oorlogen met Perzie:
in d. oorlog met Rusland en Oostenrijk (1737)
gingen Asow en andere grensvestingsn a.
eerstgenoemd, Nisj a. laatstgenoemd land
verloren, doch bij d. vrede v. Beigrado
(1 Sept. 1739; kreeg Turkije d. verloren vestingen, ook Asow en 't land t. Z. v. d.
Save en d. Donau. terug. Op OSMAN HI
(1754—'57) volgden MOESTAPHA III (1757—'74)
en ABDOEL-HAMID I (1774-1789). Moestapha
III verklaarde in 1768 a. Rusland d. oorlog;
5 Juli 1770 werd d. Turksche vloot bij Tsjesjme
verbrand en eerst onder Abdoel-Hamid I
kwam d. vrede to Koetsjoek Kainardsji tot
stand (21 Juli 1774); Turkije moest d. Krim
afstaan, benevens alle vaste plaatsen a. d.
noordkust der Zwarte Zee. Een opnieuw, in
1788, uitgebroken oorlog met Oostenrtjk en
Rusland — d. Russisch-Oostenrijksch-Turksche oorlog — eindigde eerst onder mina III
(1789-1807) met d. vredes v. Sistowa (4 Apr.
1791) en Jassy (9 Jan. 1792). d. Dnjestr en
Koeban werden bij laatstgenoemden vrede als
grensrivieren tegen Rusland aangewezen. Door
toedoen v. Napoleon I schond Selim III 't
verdrag met Rusland, wat een nieuwen oorlog
(1806—'12) ten gevolge had. Toen Selim 't leger
der Janitsaren door een geheel nieuw, op
Franschen voet ingericht, wilde vervangen,
word hij in 1807 afgezet, gevangen gezet en
opgevolgd door zijn neef MOESTAPHA. IV
(1807—'08), die zijn voorganger list ombrengen
en in 1808 door zijn broader MAHMOED II
(1808-1839) vervangen werd. Daze wist v.
Rusland, door een oorlog met Napoleon bedreigd, d. gunstigen vrede v. Boekarest (28
Mei 1812) te erlangen. Bij d. eersten vrede v.
Partjs moest Turkije d. beschermheerschapptj
over d. Jonische eilanden a. Engeland afstaan ;
in 1821 brak d. opstand der Grieken uit, 6
Oct. 1826 wist Rusland zich bij 't verdrag v.
Akjerman d. regeling der staatsrechterlijke
MOHAMMED IV

verhoudingen in Serviii en d. Donauvorsten.
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dommen to bedingen en in 1828 verklaarde
Rusland Turkije openlijk d. oorlog. d. Vrede
v. Adrianopel maakte hieraan een rind (14
Sept. 1829). Turkije stond d. eilanden a. d.
Donaumond en een stuk v. d. kuststreek v.
Kaukasie a. Rusland af en erkende d. onaf hankelijkheid v. Griekenland, alsmede 't beschermrecht v. Rusland over IVIoldavie, Walachije
en Servie. Mahmoed II zocht zijn rijk to verheffen door hervormingen in 't bestuur en in
't leger, doch d. weerspannigheid der ambtenaren en herhaalde opstanden ontzenuwden
die pogingen. Vooral met Mehemed Ali, d.
pasja v. Egypte, geraakte hij in strijd; diens
aangenomen zoon Ibrahim Pasja deed in 1831
een inval in Syrie, veroverde in 1832 Akka
on drpng in 't volgend jaar door Klein-Azie
tot Koetahia door. Door tusschenkomst v.
Rusland werd Mehemed Ali eindeltjk tot d.
vrede v. Koetahia (4 Mei 1833) gedwongen,
waarbij Mahmoed hem als vice-koning en erfstadhouder v. Egypte erkende en hem voor
levenslang 't bestuur over Syrie en Creta en
Ibrahim 't bestuur over Adana en Tarsos
afstond. Rusland kreeg bij 't verdrag v. OenkiarIskelessi (8 Juli 1833) v. d. sultan d. belofte,
voor d. vijanden v. Rusland d. Dardanellen
af te sluiten en a. geen oorlogsschepen d. toegang tot d. Zwarte Zee toe te staan. Mahmoed II
overl. 1 Juli 1839, weinige dagen vOOr d. groote
nederlaag v. zijn leger bij Nisib (24 Juni) en
werd opgevolgd door zijn zoon Abdoel-Medsjid
(1839—'61), wiens groot-vizier 14 Juli in Alexandria verraderlijk d. geheele Turksche vloot a.
Mehemed Ali uitleverde. Eindelijk mengden
zich in 1840 d. vier groote mogendheden v. d.
quadruple alliantie, Engeland, Rusland, Oostenrijk en Pruisen, in d. Turksche zaken; een
Engelsch-Oostenrijksche vloot dwong Mehemed
Ali tot 't ontruimen v. Syrie, zoodat hem alleen
't erfstadhouderschap over Egypte overbleef.
In 't volgend jaar (1841) werd in London met
d. groote mogendheden 't zoogen. Dardanellenverdrag gesloten, waarbij zich d. Porte verplichtte, d. straat der Dardanellen en d. Bosporus in vredestijd voor vreemde oorlogsschepen gesloten te houden. Abdoel-Medsjid
schreed voort op d. weg der hervormingen,
door zijn voorganger Mahmoed II ingeslagen ;
in d. Hattisjerif v. Gulbane, 2 Nov. 1839 afgekoudigd, werd bestuur en wetgeving voor
't rijk geregeld en tevens verleende doze a.
alle onderdanen, v. welke nationaliteit en
godsdienst ook, gelijke bescherming der wet.
Echter kon 't Turksche rijk zich sthans niet
rustig gaan ontwikkelen, deels ten gevolge
v. d. onzekere toestanden in 't land zelf,
deels ten gevolge der eischen, die v. buiten
af a. d. Porte werden gesteld. Van 1853—'56
moest 't opnieuw met Rusland oorlog voeren
(Krimoorlog); bij d. vrede v. Parijs (30 Mrt
1856) werd d. Zwarte Zee neutraal verklaard:
Rusland noch Turkije mochten er arsenalen
of oorlogsschepen hebben; voorts deed Rusland afstand v. 't beschermrecht over d. Donauvorstendommen en Servie en stond 't a. Turkije d. streek v. d. Donaumond af. 8 Febr.
1856 had d. Porte, op aandringen der Westel.
Mogendheden, d. Hatti-Humayum uitgevaardigd, dat thans a. d. Partjzer vrede werd toegevoegd; doch dit stuk, een uitbreiding v.
't bovengenoemde Hattisjerif v. Gulhane,

werd niet naar behooren uitgevoerd. d. Toe-

stand der binnenlandsche aangelegenheden
was zorgwekkend; d. financien verkeerden
in berooiden toestand, d. belastingen werden
verhoogd en drukten te meer door d. willekeurige verdeeling; d. invloed over d. vazal-
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staten werd steeds geringer, kortom, d. verbrokkeling v. 't rijk was aanstaande. Under
Abdoel-Azis (1861—'76) werd die toestand nog
erger. Moldavia en Walachije, waarover sedert
1859 dezelfde vorst, Coesa, regeerde, vereenigden zich in 1862 tot d. staat Rumenie, in d.
jaren 1866—'79 was Creta in opstand, in 1867
moest d. Porte d. ontruiming v. Servie door
, d. Turksche troepen toestaan; d. vice-koning
Ismail v. Egypte verkreeg in 1866 't verlof een
nieuwe troonsopvolgingswet to maken en in
1867 werd zijn macht aanzienlijk uitgebreid,
terwijl hem d. titel khedive werd verleend.
Gedurende d. Fra,nsch-Duitschen oorlog kreeg
Rusland 't recut, oorlogsschepen op d. Zwarte
Zee to hebben en er oorlogshavens aan to leggen, wat ook werd toegestaan bij d. conferentie v. Londen (13 Mrt 1871).
In 1875 braken opstanden in Bosnia en Herzegowina uit; in 1876 volgde Servie dit voorbeeld en Montenegro trad eveneens tegen
Turkije op. Toen 6 Mei 1876 d. Fransche en
d. Duitsche consul in Saloniki waren omgebracht, warden een Fransch, een Duitsch en
een Engelsch eskader naar deze haven gezonden. Dit alles wekte ontevredenheid en
door toedoen v. d. Turksche studenten kwam
't tot woelingen. Eenige der ministers vereenigden zich om d. sultan Abdoel-Azis of to
zetten en zij verhieven diens neef MOERAD V
(30 Mei-31 Aug. 1876) op d. troon. d. Afgezette
sultan werd kort daarna vermoord, doch men
strooide uit, dat zelfmoord een eind a. zijn
!even had gemaakt. 2 Juli 1876 verklaarden Servie on Montenegro Turkije d. oorlog; 't eerstgenoemde werd spoedig onderworpen en had
a. Rusland d. voordeeligen vrede v.1 Mrt 1877
to danken. Intusschen was Moerad V wegens
krankzinnigheid 31 Aug. 1876 afgezet en opgevolgd door zijn broader ABDOEL-HAMID II.
Een conferentie der mogendheden, in Dec.
1876 en Jan. 1877 to Constantinopel gehouden
om d. zelfstandigheid der Slavische Balkangewesten tot stand to brengen, richtte weinig uit. Ondertusschen was in Turkije een
grondwet uitgevaardigd (23 Dec. 1876) en ten
gevolge daarvan werd in Febr. 1877 een Turksche Kamer bijeengeroepen; doch deze eerste
en eenige zitting heeft niets uitgericht. 24
Apr. 1877 verklaarde Rusland Turkije d. oorlog. Daze jongste Russisch-Turksche oorlog
eindigde 3 Mrt 1878 met d. vrede v. San Stefano, waarbij 't Turksche Rijk in Europa
tot een verkleind gebied beperkt werd; Rumenie on Servie toch werden onafhankelijk
verklaard; 't laatste, evenals Montenegro,
werd vergroot; d. Dobroedsja kwam a. Ensland, dat 't echter tegen Bessarabia a. Humenie afstond; voorts werd een afzonderlijk
vorstendom Boelgarije gevormd, dat behalve
't eigenl. Boelgarije ook Thracie on Macedonie omvatte. In Azie werd een deel v. Armenia a. Rusland afgestaan. d. Tegenstand v.
Engeland, dat bij geheim verdrag v. 4 Juni
1878 d. bescherming der Aziatische bezittingen a. Turkije tegen 't recht v. bezetting op
ail. Cyprus had beloofd, belette d. uitvoering v. 't vredesverdrag, weshalve 't Berlijner
Congres gehouden werd (13 Juni — 13 Juli
1878), dat ten gunste v. Turkije besliste : 't
vorstendom Boelgarije werd beperkt tot 't
gebied t. N. v. d. Balkan; uit 't noordelljk deel
v. Thracie werd d. autonome prov. OostRumelie gevormd; Oostenrijk behield 't recht
v. bezetting in Bosnia, Herzegowina en 't
sandsjak Novibazar, waarvan 't in Aug. 1878
werkelijk gebruik maakte; doch bij verdrag
v. 21 Apr. 1879 werd bepaald, dat Turkije d.
Ix.
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souvereiniteit over deze landen behield. Ook
a. Griekenland werd vergrooting v. gebied
toegestaan, daar 't zuidelijke deel v. Epirus
en geheel Thessalia binnen zijne grens zou
worden opgenomen; doch eerst bij verdrag v.
3 Juli 1881 werd deze bepaling ten uitvoer
gebracht, nadat reeds 3 Febr. 1879 d. definitieve vrede met Rusland was tot stand
gekomen.
Na d. uitvoering der bepalingen v. 't Berlijner Congres scheen het, dat d. verbrokkeling v. 't Turksche Rijk nog zou voortduren.
In 1879, bij gelegenheid v. d. afzetting v. d.
khedive v. Egypte, deed 't to vergeefs pogingen om d. rechten op dit land uit to breiden;
in 1880 moesten d. onderdanen v. 't a. Montenegro onderworpen deel v. Albania met geweld
ertoe gedwongen wet den zich a. dat land to
onderwerpen en in 1881 ging Tunis a. Frankrijk verloren. Doch, gesteund door Oostenrijk
en Duitschland, werd d. toestand allengs beter;
door hervormingen in 't financiewezen en in 't
lager verrees 't land eenigszins uit zijn ellende.
Nadat in Sept. 1885 d. vereeniging v. OostRoemelie met Boelgarije was tot stand gekomen, stond d. Porte bij d. conferentie v. Constantinopel (voorjaar 1886) toe, dat d. vorst v. Boelgarije tevens gouverneur-generaal v. OostRoemelie werd. Zie Hammer-Purgstall, „Geschichte des Osmanischen Reichs" (2e dr. 4
dln, 1834—'36), Blochwitz, „Die Turken; kurzer
Abrisz ihrer Geschichte" (1877), de la Jonquiere, „Histoire de l'empire ottoman" (1881),
en Hertzberg, „Geschichte der Byzantiner und
des Osmanischen Reichs" (1881).
Turksche steen, Zie Oliesteen.
Turksche taal en letterkunde.
d.
Taal v. d. volksstam der Turken behoort tot
d. Tataarschen stam, die over geheel Middenen Noord-Azie, v. d. Kaspische Zee tot d. Chineesche grens verspreid is. 't Turksch, dat
zich ten gevolge v. d. veroveringen der Osmanli-Turken ver naar 't westen verbreid
heeft on nog tegenwoordig d. taal v. handelsen staatswezen in bijna d. geheele Levant is,
splitst zich in twee hoofdtakken: 't Oostersche
en 't Westersche Turksch. 't Eerste is harder
dan 't laatste, maar heeft v eel minder vreemde
bestanddeelen in zich opgenomen. d. Voorn.
tongvallen v. 't Oostersche Turksch zijn: 't
Uigoerisch of Dsjagataisch, dat een rijke,
maar nog weinig bekende letterkunde heeft
en dat men o. a. kan leeren kennen uit Klaproth, „Abhandlung fiber die Sprache und
Schrift der Uiguren"; benevens 't Kaptsjak,
dat in d. Russische gouvernementen Kasan
en Astrakan gesproken wordt on waarvoor
men in woordenboek en d. spraakkunst v.
Giganow en die v. Trojansky een hulpmiddel
bezit, on eindelijk 't Jakoetsch, dat in noordelijk Siberia gesproken wordt en waarvan
Bohtlingk een spraakkunst gegeven heeft. 't
Westersche Turksch is dat, wat bij d. inwoners v. Turkije in gebruik is en daarom in
Europa met d. algemeene uitdrukking „Turksche taal" wordt aangeduid. 't Is door Arabischen, Perzischen en Europeeschen invloed
beschaafd, maar ook verbasterd. 't Wordt
tegenwoordig algemeen geschreven met Arabische letters, bij welke nog vier letters a.
't Perzisch ontleend zijn, zoodat 't alphabeth
uit 33 letters bestaat. Lidwoorden en spraakkunstige geslachtsonderscheiding bestaan in
dezen tongval niet ; zelfstandige naamwoorden
worden is zes naamvallen, bijvoegeltjke geheel
niet verbogen; d. werkwoorden hebben d.
Oosterschen rijkdom v. vormen; voorzetsels
zijn niet bekend, maar achterzetsels in gebruik.
33
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Voor dit Turksch heeft men spraakkunsten
v. Jaubert, Davids, Redhouse en Kasem-Beg.
Onder d. woordenboeken verdienen vermelding : dat v. Meninski, die zich ook in andere
opzichten verdiensteltjk voor 't Turksch gemaakt heeft, dat v. Kieffer en Bianchi („Dictionnaire Turc-Francais" en „Dictionnaire
Francais-Turc") en dat v. prins Alexander
Handjeri, „Dictionnaire Francais-Arabs-Persan
et Turc". Als handleiding tot 't maatschappelijke bezigen v. d. Turksche taal kan o. a.
dienen Bianchi, „Guide de la conversation on
Francais et on Turn".
d. Turksche letterkunde mist, btj al haar
rijkdom, grootendeels oorspronkelijkheid; bijna
Mies is navolging v. Arabische on Perzische
voorbeelden. Tot op onzen tijd vond zij een
sterke belemmering in d. of keen der Turken
v. d. drukpers; doch nu zich in verschill. steden drukkerijen gevestigd hebben, is d. weg
geopend tot meer algemeen bekend worden
v. d. voortbrengselen der Turksche letterkunde.
Mohammed Tsjelebi gaf „Muhammediye", een
volledige verzameling der legenden, welke
betrekking hebben op Mohammed, terwijl
Lami. d. voorn. dichter der Osmanen, niet
minder dan vier groote epische gedichten vervaardigde, t. w. Wamik on Afra (bevverkt
door Hammer), Weise on Ramin, Absal on
Selman on Ferhadnameh (bewerkt door Hammer). Ook schreef hij nog verschill. Tier- en
leerdichten, met name een reeks ter v erheerbiking der stad Bursa (in 't Duitsch uitgeg.
door Pfitzmaijer). Van Tasli, die in 't inidden
der 14e eeuw leefde, heeft men een fraai allegorisch gedicht: Gill u Bulbul, Roos en Nachtegaal (in 't Turksch en Duitsch uitgeg. door
Hammer). Aan 't hoofd der Turksche lierdichters staat Baki, die in d. laatste holft
der 16e eeuw leefde en door Hammer bekend
gemaakt ward. Tevens gaf Hammer een rijk
overzicht der werken v. Osmanische dichters
in: „Geschichte der Osmanische Dichtkunst
bis auf unsere Zeit; mit einer Bliitenlese aus
2200 Dichtern" (4 dln). Op 't gebied v. yolksverhalen on sprookjes is to vermelden „Humayun-nameh", zijnde een vertaling der Perzische bewerking v. Bidpal's Fabelen, beneyens d. uit 't Arabisch vertaalde geschiedenis
v. d. 40 viziers, door Sheikh Sade, uitgeg.
door Belletete. Voor d. geschiedenis v. 't Turkache rijk gin onontbeerltjk d. uitvoerigejaarboeken, door Saad-ed-din met d. oorsprong 't
rijk der Osmanli aangevangen en tot oP 't einde
der 180 eeuw voortgezet. Onder d. werken over
aardrijkskunde verdienen vermelding: 't aardrijkskundig woordenboek v. Hadschi Khalfa,
benevens d. reizen v. Evlia-effendi en Mohammed-effendi, d. eerste uitgegeven in 't Engelsch
door Hammer, d. laatste door Jaubert. Voor
d. kennis der Mohammedaansch-orthodoxe geloofsleer is belangrtjk een werk v. MohammedPir-Ali-el-Berkevy, voor die v. 't met d. godsdienst nauw verwante Mohammedaansche
recht ztjn gewichtig d.Fetwas of rechtsspraken,
uitgegeven door Sheikh Mustapha-el-Koedoesi,
v. Abd-oar-Rahim en v. Noeman-effendi. Hiertoe behoort ook d. voor d. gansche toekomst
v. 't Turksche rijk zoo gewichtige Hatti-scherif
v. Goelhane, in 't Turksch met een Duitsche
vertaling uitgegeven door Petermann onder d.
titel: „Beitrage zu einer Geschichte der neuesten Reformen des Osmanischen Reichs". Op
taalkundig gebied hebben d. Turken minder
voor bun eigen taal gedaan dan .voor. d.
Arabische on Perzische; vooral verdienen
vermelding d. Turksche vertalingen v. 't
Arabische woordenboek v. Dsjauhari door
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Wankilli, v. 't Arabische woordenboek „Kamus" door Asim-effendi on v. 't Perzische
woordenboek Boerhan-i-Kati door AchmedEmin-etlendi. Belangrtjk door aanhalingen uit
verschill. Perzische dichters is 't PerzischTurksch woordenboek onder d. titel: „Ferhengi-schoettri". Even belangrUk zijn d. talrijke aanteekeningen op d. voornaamste Perzische
dichters, bijv. die v. Soedi op Saadi's „Gulistan" on op d. gedichten v. Hafts, v. IsmaelHakki op d. „Pendnameh" v. Ferid-ed-dinAttar en op d. „Mesnewi" v. Dschelal-ed-dinRiimi.
Ofschoon d. Turken zich in 't dagelijksch
'even v. bun eigen taal bedienen, wordt in 't
kerkelijke 't Arabisch meer of minder als een
gewijde taal aangemerkt, daar d. Koran hierin
geschreven is. Zie uitvoeriger over d. letterkunde der Turken: Toderini, „Letteratura Turchessa", Hammer-Purgstail, „Geschichte der
Osman. Dichtkunst", en Redhouse, „History
of Turkish poetry".
Turksche tarwe, Zie Mais.
Turner (sHARoN), een Engelsch geschiedschrijver, 24 Sept. 1768 to Londen gab. en
13 Febr. 1847 aldaar over'. In 1799 trad hij
voor 't eerst als schrijver op met een „History
of the Anglo-Saxons", een uitmuntend werk,
waarin ijverig en oordeelkundig gebruik gemaakt is v. een menigte alleen in handschrift
bestaande bronnen en dat dan ook herhaalde
uitgaven beleefde. d. Schrijver zette ztjn arbeid
voort in „History of England, during the
middle ages from the Norman conquest to the
accession of Henry VIII" (1814, 4 dln, moormalen herdr.), later vervolgd in The modern
History of England" (1826. 1829, 2 dln), tot d.
regeering v. koningin Elizabeth. Ook daze
voortzettingen zijn uit ongebruikte oorkonden
e. a. bronnen met veel oordeel en smaak
samengesteld, hoewel d. stijl een gemaakte
navolging v. Gibbon verraadt. Ook schreef htj
The sacred History of the world attempted
to be philosophically considered" (1832, 2 dln),,
een work, dat, hoewel niet belangrijk, echter
verscheidene uitgaven beleefde. Lang was hij
medewerker a. The quarterly Review". TURNER'S verdiensten werden niet alleen erkend
door d. natie, die zijn werken op hoogen prijs
stelde, maar ook door d. regeering, die hem
als verdienstelijk geschiedschrtjver een jaargeld v. 200 pond schonk.
Turner (JOSEPH MALLORD WILLIAM), een
Engelsch landschapschilder, in 1790 to London
gab. on door Wilson in d. kunst onderwezen.
Ztju werken, door d. gravure in geheel
Europa bekend, zijn zeer talrijk, doch tevens
ongelijk v. waarde. Vooral d. latere zijn nog
al eons vluchtig, ja woest geschilderd. Aanvankelijk putts hij ztjn onderwerpen veelal
uit Ossian's gedichten en htj behandelde dezeniet minder phantastisch dan ztjn gezichten
inEgypte, welke htj schilderde zonder ze•
ooit gezien to hebben. En niet alleen ztjn
bijbelsche on mythologische voorstellingen,
maar ook zijn zeegezichten waren veeleer
producten ztjner phantasie dan d. openbaring eener trouwe natuurstudie. TURNER heeft veel
gereisd en teekende rniddelerwtjl veel voor
't beroemde work „Beauties of England and
Wales". In 1815 exposeerde hij een schildertj,
„d. Stichting v. Carthago", en in 1816 een
andere, „d. Val v. Carthago" voorstellende.
Daarna ward hem door d. prins Wales opgedragon, d. fraaiste gezichten in Italie to teekenen, waarmee hij twee jaar lang bezig was
en waarvan hij vervolgens eenige in olieverf
uitvoerde, die in 1820 in Carltonhouse werden
.
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tentoongesteld. Zij vonden veel bijval en d.
Engelsche critiek beweerde, dat TURNER onovertrollen was in 't ideale landschap en ook
in d. uitvoering. Een groote schildertj, in 1823
tentoongesteld en d. „Tempel v. Jupiter Panthellenios" voorstellende, werd voor zijn
meesterstuk gehouden. Onvermoeid als hij
was, begaf TURNER zich telkens weer op rein
om landschappen te teekenen, waarvan d.
gravure een aantal bekend maakte, zoodat
ook d. Duitsche critiek zich met zijn work
begon bezig to houden, die d. zeer juiste
oprnerking maakte, dat TURNER aanvankelijk
onder d. leiding der natuur had geschilderd,
maar allengs d. phantasie boven doze had
gesteld en door zun streven naar d. zoogen.
vorheven stip tot d. grootste onnatuurlijkheid,
tot d. schrilste tegenstellingen v. kleuren verviol, terwijl zijn behandeling, die geniaal
moest heeten, allengs in d. ergste oppervlakkigheid ontaarde. TURNER werd lid v.
d. koninklijke academie to London, later pro,
fessor in d. perspectief a. die instelling en
overl. in 1852.
Turnhout, een stad in d. Belgische prov.
Antwerpen, a. d. spoorweg Tilburg-Mechelen,
met 19 000 inw. (1891) en bloeiende industrie.
Er zijn fabrieken v.katoenen en linnen stollen,
laken en kant, ververijen. bleekerijen, brouwertjen en andere industrieele ondernemingen.
d. Gebouwen leveren weinig merkwaardigs
op, behalve dat men er nog d. overblijfselen
vindt v. een kasteel uit d. 15e eeuw. Historisch belangrijk is daarentegen d. naburige
heide, welke 23 Jan. 1597 getuige was v. 't
voordeel, door prins Maurits op d. Spaanschen
onder Varax behaald, en v. een overwinning,
welke er 27 Oct. 1789 door d. Brabantsche
patriotten op d. Oostenrijkers werd bevochten.
Op d. tweeden dag v. d. Tiendaagschen veldtocht werd Turnhout door d. Nederl. troepen
bezet, die er d. geplanten vrijheidsboom omverwierpen, waarna d. prins-opperbevelhebber
er zijn hoofdkwartier vestigde.
Turpinus was eerst Benedictijner monnik,
vervolgens aartsbisschop v. Rheims, waar hij
in 't begin der 9e eeuw overl. Bijzonderheden
aangaande zijn leven zijn niet bekend, behalve
dat hij een in 769 te Rome gehouden concilie
nopens d. vereering v. beelden bijwoonde. Op
zijn naam gaat een LatUnsch Work over d.
krijgstocht v. Karel d. Groote tegen d. Saraceenen in Spanje en d. slag v. Ronceval,
met een menigte avonturen v. d. romanheld
Roland; dit work is afzonderlijk uitgegeven
door Ciampi, „De vita Caroli Magni et Rolandi
historia, Turpino vulgo tributa" (1822), alsmede
in d. latere uitgaven v. Reuberus' „Scriptores"
(1619) en in Reiffenbergs „Chronique de Philippe Mouskes" (1836, 2 din). Een uittreksel
met critische aanteekeningen gal* Schmidt,
„Veber die Italianische Heldengedichte aus
dem Sagenkreise Karis des Grossen" (1820).
't Is nog altijd onzeker, wie d. schrijver v.
dit work is. 't Dagteekent eerst uit d. lie
eeuw, terwijl er gronden zijn om 't a. pans
Calixtus II toe to schrijven. d. Inhoud bestaat
in blijkbaar oude on vrU onverrninkte yolksverhalen en epische liederen, bijeengevoegd
met d. duidelijke strekking d. kerk to verheerlijken on tot 't beoorlogen der Saraceenen
a. to sporen, daarbij ook d. bedevaarten naar
San Jago de Compostella aan to bevelen.
Tursellinus (HoeAnus), een geleerde
Jeztfiet, gob. to Rome in 1545 en aldaar overleden 6 Apr. 1609, heeft zich door twee werken
bekend gemaakt: „De usu particularum Latini
sermonis" (1598), dat uit hoofde zijner onmis-
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kenbare verdiensten menigmalen, ook met
vermeerderingen v. Schwartz (1719), Ernesti
(1769) en Hand (1829—'45, 4 din) is uitgegeven,
en „Historiarum a condito mundo Libri X",
ontelbare malen gedrukt, dat tot in 't laatst
der 18e eeuw algemeen als compendium bij
't academisch onderwijs in d. geschiedenis
gebruikt werd.
Tusculum, een zeer oude stad in Latium,
2' 2 miji ten zuidoosten v. Rome op 't
Albaansch gebergte gelegen. Tusculums dictator Octavius Mamilius was d. schoonzoon
v. Tarquinius d. Trotsche (zie Tarquinius Superbus) en trok voor dozen partij, toen hij, nadat
Porsenna ztin zaak had laten varen, tot hem
vluchtte. Dit veroorzaakte een oorlog tuss.
d. Latijnen en Romeinen, waaraan door d.
veldslag bij 't moor Regillus ten voordeele
der laatsten een eind gemaakt werd. Sedert
leefde Tusculum met d. Romeinen in vrede; 't
werd in 381 v. Chr. met 't Romeinsche burgerrecht beschonken on behield dit zelfs na d.
Latijnschen oorlog. In 323 evenwel stelde
Flavius voor, d. stad to verwoesten wegens
vermeend verraad, doch d. geheele bevolking
trok als smeekelingen n. Rome en 't voorstel
werd door 't Romeinsche yolk verworpen. In
d. Middeleeuwen was Tusculum met Rome in
heftige veete en 't middelpunt der keizerlijke
partij in Italie, totdat in 1191 pans Coelestinus
III en keizer Hendrik IV, vrede sluitende,
't verlangen der Romeinen inwilligden, die d.
verwoesting v. Tusculum eischten. Tusculum
werd vernield, doch d. inw. bouwden een
weinig verder een nieuwe stad, die zij Frascati
noemden (zie Frascati). Vele rijke Romeinen
hadden buitenplaatsen in d. heerlUke omstreken v. 't hooger gelegen Tusculum. Zulke
Villae Tusculanae bezaten Lucius Crassus d.
redenaar, Pompejus, Hortensius, Lucullus,
Brutus, Cicero on anderen. 't Tusculanum v.
laatstgenoemden schrijver is vermaard, omdat
hij een zijner wUsgeerige werken daarnaar
Jusculanae disputationes" genoemd heeft.
Tutoyeeren (Fransch tutoyer), met to en
toi, in plaats v. met vous spreken; jiy en jou
zeggen in plaats v. u ; iemand op gemeenzame
wijs toespreken.
Tutti (in 't Italiaansch beteekenend alien)
is in d. uitvoering v. muziekstukken d. aanwijzing, dat alle bij elk. behoorende instru'Denten of stemmen moeten invallen.
Tuttlingen, een stad in Wurtemberg, a.
d. linker Donauoever, met bloeiende industrie
in schoenwaren en messen, levendigen graanhandel en 10 000 inw. Boven d. stad verheffen
zich d. bouwvallen v. 't in d. dertigjarigen
oorlog verwoeste slot Honberg.
Tuy, een stad in d. Spaansche prov. Pontevedra (Galicia), op d. grens v. Portugal, a.
d. Minho, tegenover d. Portugeesche vesting
Valenta gelegen, met 11 000 inw., die zich
bezig houden met ooftbouw, d. bereiding v.
confituren, linnenweverij en rundveehandel.
Zij is d. zetel v. een bisschop.
Twaalf artikelen des alg. christ.
geloofs is in onze taal d. naam v. d. geloofsformule, welke ook d. apostolische geloofsbertidenis genoemd wordt, ofschoon daarmee niet gezegd is, dat doze artikelen door d.
apostelen zelf in hun tegenwoordigen vorm
on bewoordingen zijn opgesteld. 't Is hier d.
plaats niet om to ontwikkelen, hoe, wanneer
en naar welke aanleidingen die formule ontstaan en a. haar tegenwoordigen vorm gekomen is; d. straks to noemen schrijvers over
doze geloofsbelUdenis kunnen daaromtrent
worden geraadpleegd. Met een enkel woord
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zij alleen gezegd, dat, ofschoon men 't er in
d. Christenheid algemeen over eens is, dat d.
geloofsformule uit 12 artikelen bestaat, goonszins eenstemmigheid heerscht ten aanzien v.
d. woorden, welke tot ieder artikel moeten
gerekend worden to behooren. Reeds in d.
oude kerk bestond hieromtrent onzekerheid,
ook ten gevolge v. een tekstverschil, dat zeer
lang bleef bestaan, daar nl. d. woorden „begraven" en „nedergedaald ter helle" (ten hades,
doodenrijk) lang als gelijkbeteekenend werden
aangemerkt on alzoo Of d. eene of d. andere
uitdrukking gebezigd ward. Zoo is ook in d.
R.-Kath. kerk aangenomen, d. woorden a.
't begin „Ik geloof — aarde" als een art._ aan
to merken, terwijl d. Protestantsche kerken
die woorden splitsen in 2 art.: „Ik geloof
almachtige" en: „schepper — aarde''. d. „Gemeenschap der heiligen", door d. R.-Kath.
kerk met d. „algemeene kerk" tot den artikel
samengesmolten, is in d. Protestantsche verdeeling een afzonderlijk artikel. Zoo heerscht
ook verschil v. verdeeling ten opzichte v.
Jezus' opstanding, hemelvaart, zitten a. Gods
rechterhand en wederkomst ten oordeel.
d. Grondtekst der twaalf artikelen is d.
Grieksche; d. R.-Kath. Kerk echter neemt d.
Lattjnsche vertaling a. als authentieken tekst.
Ontelbaar zijn d. geschriften ter historische
en dogmatische verklaring v. daze geloofsbelijdenis. Als d. beste historische verinelden
wij : Ashwell, „Assertion of the authors and
authority of the apostles creed" (1653); Gernler,
„De origine symboli apostolici" (1660); King,
„History of the apostles creed" (1702); Niemeijer, „De symbolo apostolico" (1693); Van
Zanten, „Historic, v. 't symbolum der apostelen
(1711). — Dogmatisch is, om niet to spreken
v. Augustinus' verhandeling „De tide et symbolo", daze geloofsformule behandeld onder d.
Roomschgezinde godgeleerden door Erasmus
(„Explanatio symboli, quod apostolorum dicitur"), Bellarminus, „Exposit° symboli apostolici" (1617), en „Geunarus, „Credo, in XII horas
theol. divis." (1707); onder d. Hervormden door
Amyraud, „Exercitationes in symb. apost."
(1668); Danaeus, „Explicatio symb. apost."
(1587); Olevianus, „Exposit° symb. apost."
(1580); Pearson, „Exposition of the creed" (1659);
en Witsius,„Exercit. sacr. in symb. quod apost.
dicitur” (1681) onder d. Lutherschen door Bernhold, „Summa Euangolii in symbolo apostolico comprehensa" (1711); Calixtus, „Summa
doctr. Christ. juxta symb. apost." (1691); Calovius, „De symbolo apostoilico" (1653) ; Hilscher,
„Betrachtung des apostolischen Glaubensbekentniss" (1719); Schmidt, „De symb. apost."
(1635); on Valck, „Comment. in symb. apost."
(1637). Breeder dan onze korte opgave is d. lijst
bij Fabricius, „Cod. apocr." N. T. III.
Twaalf tafelen (wet der). Daze wet was
d. grondslag v. 't publiek on privaat recht der
Romeinen („fons universi publici privatique
juris"; Tacitus, Annales III). Zij was op metaal
gegraveerd on in 't openbaar ten toon gesteld
(„Livius" III). Zelfs nog ten tijde v. Cicero
moesten d. jeugdige patriciers, die in d. rechten
studeerden, die wetten v. buiten leeren, evenals verzen, zonder een enkel woord daarin to
mogen veranderen („Cicero de Leg." II); niet
omdat die wetten verzen waren (carmina), maar
omdat 't woord carmen beteekent ieder work,
dat uit geheiligde uitdrukkingen bestaat (verba
concepta), hoewel in proza geschreven („Livius"
I en III; „Cicero pro Muraena").
In 't jaar 299 na d. stichting v. Rome werden
naar aanleiding v. een senaatsbesluit on op
last des yolks drie gezanten n. Athene ge"
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zonden, om d. wetten v. Solon na to schrijven;
die afgevaardigden hadden tevens in last d.
instellingen, gewoonten on wetten v. d. andere
Grieksche staten to leeren kennen. Na hun
terugkomst to Rome werden 10 patriciOrs,
Decemviri, met 't oppergezag bekleed; 't recht
v. appal ward zelfs geschorst en, nadat alle
magistraatspersonen hun waardigheden hadden neergelogd, stelden d. Decemviri een wetbook samen. Die magistraatspersonen gedroegen zich in d. aanvang zeer gematigd; zij
spraken recht, elk gedurende tien dagen; 12
lictoren gingen altijd d. voorzitter vooraf, zijn
negen ambtgenooten hadden slechts eon accensus als hun gevolg. Zij stelden tien tafelen
to zamen, die door 't yolk in d. volksvergadering werden goedgekeurd. In die samenstelling
werden zij, naar men zegt, bijgestaan door
zekeren Hermodorus, een banneling uit
Ephesus, die hun die wetten verklaarde. Later
werden nieuwe tafelen noodig geoordeeld;
men koos daarom nog tien mannen voor d.
fijd v. een jaar met d. last die samen to stellen.
Die nieuwe magistraatspersonen oefenden
hun gezag met tyrannie uit en zochten 't
zelfs na verkoop v. d. bepaalden tijd to behouden, doch eindelijk werden zij gedwongen
daarvan afstand to doen; d. voornaamste oorzaak daarvan was d. niisdadige hartstocht v.
een hunner, Appius Claudius, voor Virginia,
een jeugdig peblelsch meisje, dat door haar
vader zelf ward gedood, om haar uit d. hadden
v. Claudius to redden. Al d. tienmannen over!.
in d. gevangenis of in ballingschap.
d. Inhoud der twaalf tafelen is als model
v. wetgeving uit die Wen hoogst belangrijk.
d. Eerste behelst d. vormen, die in acht moeten genomen worden bij 't dagen in 't gericht,
d. wettige redenen v. afwezigheid, d. wijze
v. borgstelling en d. duur der terechtzittingen ;
d. tweede behelst d. behandeling der zaak
voor d. rechter; d. derde d. wijze v. uitvoering v. vonnissen en d. overige bepalingen v.
burgerlijk recht, als over wettigheid v. eon
kind, in betrekking tot 't tijdstip v. d. geboorte, over erfopvolging, testamenten, legaten, boedelscheiding, voogdij, verjaring, over
d. rechten v. eigenaars v. naburige erven,
over koop en verkoop; strafbepalingen op
beleediging, verwondingen, schade, door vee
aangericht, brandstichting, diefstal btj nacht
on bij dag, bedrog, door . voogden gepleegd,
vadermoord on doodslag; voorts bepalingen
v. publiek recht on eindelijk verschill. voorschriften, politie-maatregelen behelzende.
Twardowska (Elam& vox), een Duitsche
schrijfster, bekend onder d. pseudoniem EVA
HARTNER, gab. 28 Juni 1845 to Koningsbergen,
over!. 14 Dec. 1889 to Berlijn. Zij schreef d.
romans „Severa", „Ohne Gewissen", „Unter
dem schwarzen Kreuz", „Fata Morgana" e. a.,
novellen en geschriften voor d. jeugd, „Als
Stiitze der Hausfrau" e. a.
Tweeddale of Peebles, een graafs. in
't zuiden v. Schotland, in 't N. en N.-W. begrensd door 't graafs. Edinburgh, in 't 0. en
Z.-0. door 't graafs. Selkirk, in 't Z. door
Dumfries on in 't W. door Lanark, beslaat
een oppervl. v. bijna 17 vk. mtjlen en wordt
bevolkt door ruim 14 000 inw. 't Is een bergachtige streek, waardoor d. rivier d. Tweed
stroomt; d. Broodlaw is er d. hoogste berg
on reikt tot 841 M. boven d. zee. Schapenfokkerij on wolwevertj zijn er d. hoofdmiddelen
v. bestaan; daarnaast houdt d. bevolking zich
bezig met eenigen landbouw on eenige andere
nijverheid. d. Hoofdstad, ook Tweeddale, a. d.
Tweedrivier, is door een spoorweg met Edin-

TWE.
burgh verbonden en heeft een Latijnsche
school, een museum, groote veemarkten,
aanzienlijke bierbrouwerijen en 4000 inw.
Tweegevecht, Zie Duel.
Tweeklank (Diphthong) is d. naam v. die
gewijzigde klankteekens, welke in onze taal
gevormd worden Of door verheffing der tong
tegen 't middengehemelte (d. j), zooals ei, 0,
Ui, eu, Of door beweging der lippen op elk.
(d. w), geltjk au, ou. Ten onrechte noemt men
tweek/anken die letterverbindingen, welke uit
twee klinkletters bestaan, doch slechts een
eenvoudigen klank opleveren, bijv. oe.
Tweelingen (d.), 't derde teeken v. d.
Dierenriem of Zodiak (zie Dierenriem), niet
meer overeenkomende met 't gelijknamige
sterrenbeeld, dat ten noorden grenst a. d. Lynx
en d. Wagenman, ten oosten a. d. Kreeft, ten
zuiden a. d. Kleinen Hond en d. Eenhoorn, ten
westen a. d. Stier. Under d. met 't bloote oog
zichtbare sterren zijn drie v. d. tweede grootte,
onder welke twee merkwaardig zijn als dubbele sterren ; bij d. eerste (,) is d. helderste
op zich zelf een merkwaardige dubbele ster,
zij is v. d. 2e, d. kleine ster v. d. 9e of 10e
grootte, d. onderlinge afstand bedraagt 12";
bij d. andere (1) is d. grootste v. d. 2e, d.kleinste v. d. Ile grootte en d. onderlinge afstand
3' 24'. Ook nog 4 kleinere sterren in dit sterrenbeeld zijn dubbele.
Van d. beide voorn. sterren draagt d. eene
d. naam Castor, d. andere Pollux, naar 't tweelingpaar (zie 't art. Castor en Pollux).
Twente is d. naam, die vroeger door een
der kwartieren v. Overijsel werd gedragen en
nog altijd gebezigd wordt om 't oostelijk
deel dezer prov. a. te duiden. Men vindt er
d. steden Almelo, Ootmarsum, Oldenzaal,
Enschede, Hengelo, Delden en Goor, die zich,
dank zij d. bloeiende katoenindustrie, sedert
't midden der 19e eeuw buitengewoon ontwikkeld hebben. Een groot gedeelte v. d.
bodem bestaat uit hei- of veengrond, terwijl
ar op sommige plaatsen veel houtgewas wordt
aangetroffen. Langs d. Dintel in 't oosten, d.
Schipbeek in 't zuiden en d. Rogge in 't westen, alsmede langs d. talrijke beken, welke
zich in genoemde wateren ontlasten, liggen
goede bouw- en weilanden. Maar verreweg
't voorn. middel v. bestaan der nijvere bevolking is gelegen in d. talrijke katoenweverijen
en spinnerijen; daarnaast bloeien tal v. andere
takken v. industrie, vooral d. metaalgieterij.
Zie 't belangrtjke geschrift v. C. T. Stork,
„d. Twentsche katoennijverheid, hare vestiging en uitbreiding" (1888).
Twer, een Russisch gouvernement in 't
gebied v. d. boven-Wolga, ter grootte v. 1188
vk. m(jlen, met 1 814 000 inw., ten N. begrensd
door 't gouvernement Nowgorod, ten O. door
Jaroslaw en \Vladimir, ten Z. door Moskou
en Smolensk en ten W. door Pskow. d. Bodem
is niet zeer vruchtbaar; men verbouwt er
vooral hennep en vlas; voorts zijn srlieepvaart,
handel en industrie d. voorn. middelen v. bestaan. d. Hoofdstad, ook 'Ryer; met 42 000 inw.,
ligt in een schoone vlakte op schiereilanden
a. d. samenvloeiing v. d. Twerza met d. Wolga
en a. d. spoorweg Petersburg--Moskou. d.
Regelmatig gebouwde stad heeft groote pleinen en paleizen, een keizerlijk slot, een fraaie
kathedraal, vele inrichtingen v. onderwijs, 33
kerken en eenige kloosters. Zij is d. zetel v. een
Grieksch-Orthodoxen aartsbisschop en heeft
twee minerale bronnen en belangrijken doorvoerhandel. In d. nabijheid ligt 't monnikenklooster s. Nicolaas. In 1182 gesticht, was Twer
reeds 100 jaar later d. hoofdstad v. een eigen
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groot-vorstendom ; in 1606 werd 't door d. Polen
genomen en verwoest, terwijl in 1763 een
brand haar geheel vernielde. Maar d. keizerin
Katharina II liet haar regelmatiger en schooner
opbouwen, waarvoor d. stad haar een standbeeld uit Siberisch marmer heeft opgericht.
Twerza, een linkerzijrivier v. d. Wolga
in 't Russ. gouv. Twer, ontspringt ten Z.-0.
v. d. Waldalhoogte, nabtj d. stad WyschnijWolotschok, stroomt n. 't Z.-0. en mondt na een
loop v. 185 KM. in d. Wolga uit.

Twesten

(AUGUST DETLEV CHRISTIAN), 0011

Duitsch Protest. theoloog, geb. 11 Apr. 1789
te GlUckstadt„ overl. 8 Jan. 1876 to Berlijn,
waar hij sedert 1835 hoogl. was. Van zijn geschritten noemen wij: „Vorlesungen -fiber die
Dogruatik der evangelisch-lutherischen Kirche". Zie Heinrici „August Twesten" (1889). —
Zijn ZOOLI, KARL TWESTEN, geb. 22 Apr. 1820
te Kiel, overl. 14 Oct. 1870 te Berlijn. In 1861
werd hij lid v. 't Huis der Afgevaardigden,
waar hij zich als een der voorn. redenaars
der Fortschrittspartij onderscheicide. en in 1866
v. d. Noord-Luitschen Rtjksdag, waar hij tot
d. nationaal-liberale partij behoorde. In 1868
trok hij zich uit 't staatkundig leven terug.
Hij schreef o. a. „Die religiOsen, politischen
und sozialen Ideen der asiatischen KulturvOlker und der Aegypter" (2 din ; 1878, door
Lazarus uitgeg.).
Twickenham, een dorp in 't Engelsche
graafs. Middlesex, t. W. v. London, a. d. Theems,
tegenover Richmond gelegen, met vele fraaie
villa's en 17 000 inw. (1891). Zi,j was d. geliefde
verblijfplaats v. beroemde Engelschen, o. a. v.
Essex, Bacon, Hyde, Pope en Fielding.
Twisck (PIETER) Janszoon, geb. te Hoorn
in 1565, was Doopsgezind leeraar in die stad
en over]. er 1 Oct. 1636. Hij schreef een
menigte grootere en kleinere boeken, waarvan men een nauwkeurige lijst vindt bij
Schijn, „Geschiedenis der Mennoniten"(2e uitgave). d. Meeste v. godgeleerd-polemischen
inhoud en wekken tegenwoordig geen belang
meer. Van meer blijvende waarde is ztjn geschiedkundig werk „Chronyk v. d. onderganc
der tyrannen" (1620, 2 dln), een zeldzaam voorkomend werk, zijnde een wel niet regelmatige,
maar toch zaakrijke kroniek v. Chr. geboorte
tot d. leeftijd des schrijvers.
Twisk, een gemeente in d. Nederl. prov.
Noord-Holland, een uur t. Z.-W. v. Modemblik, met circa 800 inw.
Twiss (Sir TRAVERS), een Engelsch rechtsgeleerde, geb. in 1810 te Westminster. HO
werd in 1842 prof. to Oxford, in 1852 vicarisgeneraal v. d. aartsbisschop v. Canterbury,
in 1858 kanselier v. 't aartsbisdom London,
later lid v. d. koninkl. Raad, in 1867 advocaatgeneraal; in laatstgenoemd jaar word hij in d.
adelstand verheven. TWISS heeft een reeks geschriften in 't licht gegeven, deels v. staatkundigen, deals v. geschiedkundigen aard, deels
op d. rechtswetenschap betrekking hebbende.
Wij noemen ervan ,Te law of nations considered as independent political communities"
(2 dln, 3e dr. 1884), The black book of the
admirality" (4 dln, 1871—'76) on „Epitome of
Niebuhrs History of Rome" (2 dln, 1837).
Twist (ALBERTUS JACOB DUYMAER VAN),
een Nederl. rechtsgeleerde, 3 Jan. 1775 to Puttershoek geb. en 27 Nov. 1820 to Groningen
overleden. Na zijn studien a. d. Leidsche boogeschool voltooid to hebben, vestigde hij zich
als advocaat to 's-Gravenhage ; hij werd in 1797
hoogl. a. 't athenaeum to Deventer on in 1811
prof. a. d. universiteit to Groningen. — Zijn
zoon Mr. ALBERTUS JACOB DUYMAER VAN TWIST
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schonk hem een jaargeld, met aanwijzing v.
was een tijd lang lid v. d. Tweede Kamer der
't slot Benach nabij Praag, ten einde dat tot
Staten-Generaal, v. 1851—'56 gouverneur-generaal v. Ned.-India en daarna lid v. d. Eerste . een tweede Uranienburg in to richten. Doch
slechts korten tUd had d. groote man genot
Kamer der Staten-Generaal.
v. daze gunstbewijzen, daar hij 13 Oct. (0. S.,
Tybout (wILLEM), glasschilder to Gouda,
24 Oct. N. S.) 1605 overl.
ward in 1525 gab. en overl. in 1599. Bleiswtjk
Groot zijn d. sterrenkundige verdiensten v.
verhaalt in zijn „BeschrOving v. Delft", dat
TYCHO DE BRAHE, wiens talrUke en btj d. toenin 1563 in d. s. Ursula•kerk aldaar een zeer
maligen toestand v. wetenschap en werktuigkunstig geschilderd glasraam v. dien meester
kunde allernauwkeurigste waarnemingen d.
ward gevonden, 'twelk koning Philips II en
grondslag hebben uitgemaakt, op welken
zijn derde gemalin, Elisabeth v. Valois, voorKeppler en anderen schitterend hebben voortstelde, in vorstelijk gewaad, geknield voor
gebouwd. Men kan hem houden voor d. grondeen tafel, waarop boeken lagen, hun beschermlegger der eigenlUke praktische sterrenkunde
heiligen bU zich. Daarboven had d. kunsteen zijn werken, met oordeel geraadpleegd,
naar d. „aanbidding der drie koningen" voorzullen to alien tijde een rijken schat v. aangesteld. TYBOUT schilderde ook to Leiden d.
wijzingen en waarnemigen opleveren, ook al
glazen in d. Doelen, d. Hollandsche graven
moat d. tegenwoordige wetenschap 't reeds
voorstellende.
lang gevelde vonnis ter veroordeeling v. zijn
Wyche, btj d. Grieken d. naam v. d.godin
hypothese over d. bouw v. 't zonnestelsel
Fortuna (zie Fortuna).
bevestigen. Zijn voorn. werken zijn behalve
Tychicus wordt op verscheidene plaatd. reeds genoemde „Astr. instaur. mechan."
sen in d. Handelingen der Apostelen en d.
„Epistolae" (li raniburgae 1596), „Astronomiae
brieven v. Paulus genoemd als diens medeinstauratae progy mnasmata" (Neurenberg 1602,
helper, vooral tot 't overbrengen v. brieven.
herdr. 1684), „De cometa 1603" (aid. 1603),
d. Oude kerk heeft hem onder d. heiligen
„Epistolae astronomicae" (Frankfort 1610) on
opgenomen; d. Oostersche kerk viert zijn
„Historia coelestis" (Augsburg 1606, 2 dln).
nagedachtenis d. 8en of 9en Dec., d. Westersche
Tychsen (OLAUS GERHARD), een beroemd
d. 29en Apr.
orientalist, in 1734 to Tonnern, in Sleeswijk,
Tycho de Brahe. Daze sterrenkundige
uit behoeftige ouders gab. Tot zijn 17e jaar
ward 4 Dec. (oude stij1) 1546 to Knudstrop (in
genoot hij 't onderwijs in 't Latijn in zijn ge't Zweedsche landschap Schonen) uit aanzienboorteplaats on hij verwierf een jaargeld voor
lUke ouders geb. Toen hij, nauwelUks14jaren
't gymnasium to Altona, waar d. beroemde
oud, to Kopenhagen studeerde, trok d. nauwMaternus
de Cila op zijn Oostersche studign
keurigheid, waarmee 't verschijnen der zoneen beslissenden invloed had, terwijl hij
eclips v. 21 Aug. 1560 a. d. voorspelling beanthoogl. Sticht zijn grondige kennis v. 't Rabwoordde, dermate zijn belangstelling, dat hij
bijnsch on d. beginselen v. 't Arabisch had
v. dat oogenblik of besloot, zijn leven a. d.
to danken. Ook hoorde hij d. lessen v. d. gesterrenkundige wetenschap to wijden. Daar
leerden opperrabbijn Jonathan Cybeschutz
dit evenwel niet met d. inzichten zijner beover d. Talmud on hield hij menigvuldige
trekkingen strookte, moest hij zich in 't geheim
gesprekken
met geleerde Joden, waardoor hij
met d. sterrenkunde bezig houden, totdat in
een zeldzame vaardigheid in 't Joodsch-Duitsch
1565 't erven v. een aanzienlijk vermogen hem
verkreeg. Aan zijn verblUf in Halle, v. 1755
ertoe in staat stelde zich geheel a. zijn lievetot 1759, was htj zijn buitengewone kennis v.
lingswetenschap te wijden. HU begaf zich
't Hebreeuwsch verschuldigd; ook word hij
eerst n. Wittenberg, daarna n. Rostock, vanhier een medewerker v. Dr. Callenberg in
daar n. Augsburg en in 1570 weer n. zijn
diens pogingen om Joden on Mohammedanen
vaderland. Inmiddels had zich zijn roem reeds
tot 't Christendom to bekeeren, waartoe htj
verspreid, die aanmerkelijk vermeerderde, toen
sedert door Duitschland en Denemarken reisde,
hij 11 Nov. 1572 d. merkwaardige nieuwe ster
zonder evenwel een Jood tot 't Christendom
in Cassiopeia ontdekte, v. welke htj tot a.
gobracht to hebben. HO ward intusschen btj
haar verdwijning nauwkeurige waarnemingen
daze gelegenheid a. d. hertog Frederik v.
voortzette. Kort daarna begon hij to KopenMecklenburg-Schwerin bekend, in 1760 als
hagen voorlezingen over d. wiskundige wetenmagister legens a. d. nieuw op to richten
schappen to houden, waarna hij andermaal
universiteit to Butzow beroepen on na vereen groote reis n. Duitschland, Zwitserland
loop v. eenige jaren tot gewoon hoogl. in d.
en Rang deed. Reeds was zijn besluit zich te
Oostersche talon bevorderd, sedert welken tUd
Bazel to vestigen vastgesteld, toen d. koning
zich zijn room door geheel Europa verspreidde.
v. Zweden hem 't eiland Hveen in leen
Toen in 1789 d. genoemde universiteit weer
schonk, met d. toezegging v. een jaargeld en
ontbonden ward, vertrok htj als hoogl.,biblio't bouwen v. een sterrenkundig observatorium
thecaris on directeur v. 't museum n. Rostock,
en een scheikundig laboratorium. Dientenwaar hij 30 Dec. 1815 overl.
gevolge ward er 't prachtige Uranienburg
TYCHSEN trad voor 't eerst als schrUver op
gebouwd, waaraan d. koning on TYCHO DE
met een samenspraak ih 't Engelsch tuss. een
BRAHE zelf belangrUke sommen besteedden.
geleerden Jood on een Christen. Zijn belangHij heeft daze sterrenwacht en haar werkrijkste work is „Butzowische Nebenstunden"
tuigen beschreven in „Astronomiae instaura(1765—'69, 6 dln), welke een rUke stof voor d.
tae mechanica" (Neurenberg 1602). Spoedig vergeschiedenis en kennis v. 't Jodendom bebreidde zich d. roem v. daze w etenschappevatten. Niet minder belangrUk zijn zijn beide
lijke stichting, waardoor ervaren geleerden er
verhandelingen „Abbreviaturarum Hebraicazich vereenigden nevens jeugdige beoefenaars
rum Supplementum primum et secundum"
der wetenschap. Daze bloeiende toestand
(1768 on 1769), uit gedrukte werken en handduurde, zoolang koning Frederik II leefde;
schriften getrokken. Voorts verzamelde hij met
doch ten tUde v. diens opvolger Christiaan IV
veel moeite voor d. bijbelsche letterkunde
gelukte 't a. machtige on invloedrUke vijanvarianten uit Raschi; vergelijkingen v. oude
den t TYCHO DE BRAHE ZOO onaangenaam to
overzettingen met d. Hebreeuwschen grondmaken, dat hij in 1597 zijn sterrenwacht en
tekst; nauwkeurige beschrUvingen v. d. merkzijn vaderland verliet. Spoedig daarna nam
waardige uitgaven des bijbels; terwijl zija
hem keizer Rudolf in zijn dienst on daze
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twistgeschriften tegen Kennicott d. weg hebben aangewezen tot vaste grondregels in d.
bijbelsche critiek. Om zich d. voortgang in d.
Aziatische palaeographie gemakkelijker te
waken, liet hij zich door een bek women Joodschen zegelsnijder en een schilder in Schwerin
in 't etsen onderrichten on reeds in 1767
gaf hij twee welgelukte platen met Joodsche
grafscliriften in 't licht. TYCHSEN was zeer bedreven in d. Koetische of Oud-Arabische schriftteekens en hem komt d. roem toe v. 't eerst
d. Arabische palaeographie op vaste grondslagen gevestigd to hebben. Hij ontving vourtdurend Arabische opschriften en Mohammedaansche munten en overtrof in 't aanwijzen
der juiste beteekenis v. d. karakters der Phoenicische taal al zijn voorgangers. Ook d. Persepolitaansche opschriften maak ten verscheidene
jaren een voorwerp v. zijn vlijtig onderzoek
uit en htj was d. eerste onder d. leeraren v.
alle Duitsche universiteiten, die over d.
Oostersche palaeographie voorlezingen hield.
Hij hield, briefwisseling met d. prins v. Torromuzzo, onderkoning v. Sicilia, en d. aartsbisschop v. Palermo; zelfs stond d. toegang
tot d. pans en d. kardinaal Borgio voor hem
open, terwijl d. beroetndste geleerden v. Spanje
zijn corresponden ten en S. De Sacy, Langes,
Thunberg, Pallas e. a. kundige mannen zijn
vrienden waren. d. Groothertog bewilligde een
som v. 5000 daalders tot aankoop der gezamenI tjke, nagelaten letterkundige schatten v. TYCHSEN, ten behoove v. d. universiteit to Rostock.
Daaronder zijn manuscripten en zeldzaamheden v. allerlei aard, waaronder alleen 4000
brieven, welke hij a. Christeltjke en Joodsche
geleerden geschreven heeft.
Tydeman (aIEINARD), een Nederl. letterkundige, 20 Jan. 1741 to Zwolle gob. Na eerst
to Deventer en vervolgens a. d. hoogeschool
to Utrecht gestudeerd en d. titel doctor in d.
rechten verkregen te hebben, werd hij in 1763
tot rector to Leeuwarden benoemd, welke betrekking hij twee jaar later verwisselde met
't hoogleeraarsambt in d. geschiedenis, welsprekendheid en Grieksche taal aan de hoogeschool to Harderwijk. Ook doze betrekking
verliet hij reeds spoedig, daar hij in 1766 zijn
voormaligen leermeester Petrus Wesseling als
professor to Utrecht opvolgde. Under zijn
-eerste leerlingen aldaar bevonden zich d. sedert
met room bekende Hieronymus v. Alphen,
P. L. Van de Kasteele, J. Both Hendriksen en
Johannes Kneppelhout. Ten gevolge der beroeringen twisten in 't laatst der vorige
eeuw oordeelde hij 't raadzaam, a. 't eind v.
1787, zijn betrekking to Utrecht tijdeltjk te
verwisselen met die v. hoogl. in d. rechten to
Harderwijk, doch in 't volgend jaar hervatte hij
zijn werkzaarnheden to Utrecht, ten gevolge
der inmiddels plaats gehad hebbende omkeering v. zaken. In 1790 word hij benoemd
tot griffier der staten v. Overtjsel, welke betrekking hij met d. meeste getrouwheid tot
1795 waarnam, toen hij die met opoflering v.
persoonitjke belangen nederlegde, omdat hij
meende, dat d. door hem btj d. aanvaarding
afgelegde eed hem verbood die longer waar
to nemen. Hij vestigde zich toen to Kampen
en besteedde er zijn tijd a. 't opleiden v. jongelieden tot 't academisch onderwijs, totdat hij
in 1801 belast word met d. samenstelling v. d.
catalogus der openbare bibliotheek te Leiden,
v. welke taak hij zich met groote zorgvuldigheid kweet. Na d. herstelling v. ons vaderland
in 1813 tot hoogl. a. d. Leidsche hoogeschool
benoemd, werd htj in 1815 btj d. nieuwe inrichting der academie, wegens zijn hoogen
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leeftijd, eervol uit die betrekking ontslagen
en overl. hij 1 Febr. 1824, in d. ouderdom v.
83 jaren.
Van TYDEMAN'S geschriften verdienen vooral
genoemd to worden d. belangrijke voorredo en aanteekeningen, waarmee hij d.
door hem verbeterde vertaling v. Shaw's
„Reizen door Barbarije en 't Oosten" verrijkte;
voorts 't door hem uitgegeven „Syntagma
dissertationum ad philosophium moralem pertinentium"; d. door hem bezorgde nieuwe uitgave v. 't werk v. Grotius „De jure belli et
pacis" (1753); zijn n Enchiridion studiosi jurisprudentiae naturalis" (1789); en d. „Theses et
aphorismi ex jurisprudentia naturalis", eon
vrucht v. zijn wekeltjksch dispuut-college.
Een der beide zonen uit zijn tweede huwelijk,
Tydeman (HENDRIK WILLEM), werd 21 Aug.
1778 to Utrecht geb., studeerde to Leiden in d.
rechten en promo veerde er in 1799. AanvankeItjk vestigde htj zich als advocaat te Kampen;
hij word in 1802 tot fiscaal in Nederl.-Indio
benoemd, doch, toen hij op 't punt stond daarheen to vertrekken, werd hem 't hoogleeraarsam bt a. 't athenaeum te Deventer aangeboden
on koos hij deze laatste betrekking. Reeds in
't volgend jaar werd hij in gelijke betrekking
to Franeker beroepen en daar was hij tot d.
ophefling der academie in 1811 met lof workzoom; terwijl hij spoedig daarop tot hoogl.
te Leiden word benoemd om er inzonderheid
't nieuwe Fransche recht to onderwijzen, dat
hij bij d. veranderde inrichting der hoopschool in 1815 met d. studio der staatkundige
wetenschappen verwisselde. In 1825, toen d.
Leidsche hoogeschool haar 250-jarig bestaan
vierde, bekleedde TYDEMAN er d. betrekking
v. rector-magnificus on btj die gelegenheid
deed hij in een redevoering d. noodzakeltjkheld v. dat cnderwtjs in ons vaderland gevoelen. Tot 1848 was TYDEMAN eon sieraad
der Leidsche hoogeschool on no dien tijd
genoot hij een welverdiende rust, totdat htj
6 Mrt 1863. op ruim 84-jarigen leeftijd, overl.
Van zijn verschill. geschriften noemen wiJ
slechts een paar, die in d. werken der Maatschappij v. Wetenschappen te Haarlem zijn opgenomen. nam. Over d. oorzaken der armoede
on overbevolking in Europa" (met Scheerenberg bewerkt) en een „Verdediging v. 't gebruik v. machines in d. Nederl. fabrieken".
Met prof. Lotze be werkte hij een opstel, door
't Zeeuwsche genootschap bekroond, over Apollonius v. Tyana: voorts schreef hij een „Verhandeling over d. Hoeksche on Kabeljau wsche
partijschappen" (1815) en gaf hij to zamen met
J. D. Meijer in 1814 „Brieven over d. aanstaande
Nederl. wetgeving" on in lateren tijd „Drie
voorlezingen over d. voormalige staatspartijen
in d. Nederl. republiek" (1849). .Nog word door
TYDEMAN een uitgaaf bezorgd v. Bilderdijk's
„Geschiedenis des vaderlands", die htj met
talrtjke aanteekeningen verrijkte; hij toonde
zich steeds eel) bewonderaar v. Bilderdijk. doch
behield zich daarbij zijn eigen oordeel voor en
word ongaarne onder diens blinde volgelingen
geteld. Zie uitvoeriger d. Hand. der Maatsch.
v. Nederl. Letterkunde, 1863.
Tydeus is in d. Grieksche mythologie d.
zoon v. Oeneus, koning v. CalydoniO, en v.
Peribaea. Toevallig een zijner makkers gedood
hebbende, vlood hij n. Argos tot koning
Adrastus, die horn v. d. moord zuiverde en
hem zijn dochter tot echtgenoot schonk, bij
welke hij vader word v. Diomedes (zie Diomedes). Daarop door Polynices, die een oudere
doehter v. Adrastus (Argia) gehuwd had, naar
Eteocles, koning v. Thebe, gezonden, om hem
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te herinneren, dat hij beloofd had d. regeering
a. zijn broeder af to staan, ontving hij een
weigerend antwoord. TYDEUS daagde daarop
alien, die a. 's konings tafel aanzaten, ten wedstrtjd uit in welke soort v. gevecht zij zouden
verkiezen en over won hen alien. Op zijn terugreis werd hij uit wraak daarover door 50 Thebaansche jongelingen overvallen, doch ook nu
behaalde hij d. overwinning. Eindelijk trok hij
met Polynices en Adrastus tegen Thebe op;
hij volbracht vele heldendaden, doch word door
Melanippus gewond. Op dat oogenblik wilde
Athene (Minerva) hem om zijn dapperheid d.
onsterfelijkheid schenken, doch onderwijl had
Amphiaraos Melanippus d. kop afgehouwen en
bood doze dien a. TYDEUS aan, welke er d.
tanden in zette. Minerva vlood verontwaardigd
weg en TYDEUS overl. a. d. ontvangen wonde.
Tyler (JOHN), d. 10e president der Vereenige Staten v. Amerika, gob. 29 Mrt 1790
in 't graafs. Charles-City in d. staat Virginie.
Reeds in 1816 word hij lid v. 't Huis v. afgevaardigden to Washington, later gouverneur
v. Brazilie, in 1827 lid v. d. Senaat der Vereenigde Staten, tot welk lichaam hij tot 1836
behoorde. Sedert 1840 vice-president der Unie,
werd hij door d. onverwachten dood v. Harrison in 1841 tot president gekozen. Hij maakte
als zoodanig herhaaldelijk v. zijn recht v.
veto gebruik, wat vOOr hem nog goon president gedaan had, en nog wel tegen zijn eigen
partij, die der Whigs. Hij was d. democraten
bij hun pogingen behulpzaam, doch moest in
1845 aftreden, hoe vurig hij ook een herkiezing gewenscht had. Toen in Jan. v. datjaar
Texas bij 't gebied der Unie was ingelijfd,
brak er kort daarna een oorlog met Mexico
uit. Persoonlijk was TYLER zeer voor verzoening en, toen kort voor d. uitbarsting v. d.
burgeroorlog, 5 Febr. 1861 d. zoogen. vredesconferentie to Washington bijeengekomen
was, werd hij tot voorzitter daarvan gekozen.
Ten gevolge v. d. proclamatie v. Lincoln v.
16 Apr. 1861 ging hij tot d. Secessionisten
over en hij overl. 18 Juni 1862 to Richmond.
Zijn leven beschreef zijn zoon Lyon Gardiner
Tyler (2 din, 1884).
Tylor (EDWARD BURNETT), een Engelsch
schrijver over d. geschiedenis der beschrijvingen v. d. anthropologie, geb. 2 Oct. 1832 te
Camberwell bij London, sedert 1883 directeur
v. 't universiteitsmuseum to Oxford. Van zijn
werken noemen we „Researches into the
early history of mankind and the development of civilization" (3e dr. 1878), „Primitive
culture" (2 din, 1870) en „Anthropology" (1881).
Tympanitae.
In d. Grieksche kerk
heerschte lang 't geloof, dat zij, die onder d.
kerkelUken ban gestorven zijn, in 't graf als
een trommel opzwellen, doch dat hun lijk,
zoodra een geestelijke hen v. d. ban ontheft,
op d. gewone wUze ontbonden wordt. .4ndr.
Schmid heeft over dit onderwerp een verhandeling geschreven, getiteld „De absolutione mortuorum Tympanicorum".
Tympanites. Hieronder verstaat men in
algemeen ophooping v. d. lucht in d. buikholte en men onderscheidt die in T. abdorninalis s. perito nei. zoo d. lucht in d. holte v.
't buikvlies is opgehoopt, en in T. intestinor am
s. meteorinus bij ophooping v. gas in d. darmen.
Tympanum was een bij d. Grieken en
Romeinen, vooral bij d. godsdienstplechtigheden der godin Cybele gebruikelijk muziekinstrument, dat in vorm veel overeenkomst
had met een kleine pauk en evenals d. tamboerijn op 't uitgespannen trommelvel (Lat.
tympanum) met d. wingers geslagen werd.

in 1477 in 't giaafs.
Gloucester gob., was een geleerd, vrijzinnig
en vroom geestelijke. Zijn Luthersgezinde
gevoelens deden hem 't plan opvatten d.
H. Schrift in zijn moedertaal over to zetten,
doch d. tegenstand tegen dozen arbeid was
zoo hevig, dat hij zich in 1523 genoodzaakt
zag d. wijk to nemen n. Wittenberg, bij Luther,
waar dan ook zijn vertaling v. 't N. T., d.
eerste in 't Engelsch, in 1525 't licht zag (in
1530 door een vertaling v. d. Pentateuch gevolgd). TYNDALE'S overzetting is getrouw en
eenvoudig v. uitdrukking, gelijk dan ook daze
vertaling over 't geheel gevolgd is in d. latere
Engelsche bijbeloverzetting, naar koning Jacobus genoemd. Men trachtte TYNDALE onder
allerlei beloften n. Engeland terug to lokken;
vooral werden daartoe pogingen aangewend
door zijn tegenstander Th. More, die zeven
boekdeelen strijdschriften tegen hem uitgaf,
maar niet beletten kon, dat TYNDALE'S bijbelvertaling in zijn vaderland, in weerwil v.
gestreng verbod, aigemeen werd gelezen.
Maar d. bedachtzame man gaf a. die voorstellingen goon gehoor. Op aandrang v. d. koning
deed Philips II TYNDALE, terwijl deze zich to
Antwerpen beyond, in hechtenis nemen en,
na lange gevangenschap te Vilvoorden, in
1536 ter dood brengen. Een verzameling zijner
kleine geschriften is to London in 1573 uitgegeven.
Tyndall (JoHN), gob. 21 Aug. 1820 to Leighlin Bridge, in Ierland, studeerde in d. wis- en
natuurkundige wetenschappen, eerst in zijn
vaderland, later to Marburg en te Berlijn.
Vervolgens werd hij leeraar a. Queenwood
College en in 1833 hoogl. a. d. Royal Institution, welk ambt hij bekleedde tot 1888. Hij
maakte zich naam door zijn onderzoekingen
betreffende stralende warmte, diamagnetisme
en voortplanting v. 't geluid, door zijn waarnemingen omtrent d. gletschers en vooral
door zijn work „Heat as a Mode of Motion"
(1863). d. Meeste zijner verhandelingen verschenen in d. „Philosophical Transactions".
Verder schreef hij o. a. „The glaciers of the
Alps" (1860), „Sound", „Lectures on light"
(1873), „Forms of water" (1872), „Faraday as
a discoverer" on „Fragments of science" (1871).
Hij overl. 4 Dec. 1893 to London.
Tyndareus of Tyndarus was d. soon
v. Perieres on Gorgophone of, gelUir anderesagen luiden, v. Oebalus en Batia. Door zijn
stiefbroeder Hippocoon uit Sparta verjaagd,
vlood hij n. Aetolie bij koning Thestius, wiens
dochter Leda hij huwde. Hercules verwon d.
zonen v. Hippocoon on schonk d. kroon v.
Sparta a. TYNDAREUS. Aldaar baarde Leda hem
Titnandra, Clytemnestra, Philonoe on Castor
(zie Castor en Pollux), terwiji Jupiter haar
Helena on Pollux schonk. Toen Castor en
Pollux onder d. Goden opgenomen waren,
stond TYNDAREUS d. regeering over Sparta a.
Menelaus af. Zie ook d. art. Leda, Helena en
Tyndale

Menelaus.

(WILLIAM),

Tyne (d.), een kustrivier in 't N. v. Engeland, ontspringt als South-Tyne in 't graafs.
Cumberland on als North-Tyne op 't EngelschSchotsche grensgeb. in Northumberland. Na
d. vereeniging neemt zij een oostelblre richting aan; zij vormt weldra d. grens tuss. d.
graafschappen Northumberland en Durham
en mondt na een loop v. 117 KM. bij Tynemouth in d. Noordzee uit. Van New-Castle
upon Tyne tot a. haar mond wordt d. Tyne
voor 't kolenvervoer gebruikt, daar zich in
haar gebied d. rijkste steenkoollagen v. Engeland bevinden. Zie Guthrie „The river Tyne,

TYN.
its history and resources" (1880), Palmer The
Tyne and its tributaries" (1882).
Type, Zie Typus.
Typentheorie (d.) of leer der typen is
een thans verouderde wijze, waardoor d.
scheikundigen verband zochten te brengen
tuss. 't overgroot aantal bekende, vooral organische verbindingen. d. Dualistische theorie,
volgens welke alle stollen ontstaan door verbindingen twee a. twee, was tot ornstr. 18
in d. scheikunde d. alleen heerschende. Meesterlijk ontwikkeld door d. grooten Berzelius, was
zij, op enkele zwakke zijden na, voldoende om
eenheid in d. beschouwing der bekende scheikundige verbindingen te bewaren, zoolang d.
anorganische scheikunde 't 't incest beoefend
gedeelte der wetenschap was. Ja zelfs, toen
d. organische scheikunde zich snel begon te
ontwikkelen, gelukte 't aanvankelijk door d.
leer der samengestelde radicalen ook d. stoffen v. plantaardigen en dierlijken oorsprong
in 't dualistisch stelsel te brengen. Maar langzamerhand leerde men in dit deel der scheikunde vele feiten kennen, die met d. dualistische theorie moeielijk to rijmen waren, en
dit bracht eindelijk d. Franschen scheikundige Dumas tot een monistische beschouwing
over d. samenstelling der stollen. Volgens
hem waren alle verbindingen niet meer uit
twee stukken saamgelijmd, maar atoom-groepen, die, door d. verwantschap bijeengehouden, een innig geheel vormen. Uit zulk een
verbinding konden nu nieuwe ontstaan, doordien d. samenstellende deelen achtereenvolgens
aequivalents gewijs vervangen werden door
andere. Had d. atoom•groepeering daarbij
geen verandering ondergaan, was om zoo to
zeggen d. bouwurde der verbinding dezelfde
geb;even en er dus alleen verandering gekomen in 't bouwmateriaal, clan had deze nieuwe
stof nog gewichtige eigenschappen met d.
oorspronkelijke gerneen en behoorde zij scheikundig tot dezelfde type als deze.
Uit dit gronddenkbeeld v. Dumas en andere
beschouwingen, die zonder een uitvoerige uiteenzetting niet te begrijpen zijn, ontwikkelde
zich d. typentheorie v. Gerhardt. Volgens
dezen, die v. oordeel was, dat men d. groepeering der atomen buiten d. redoneering
moest laten, omdat zij niet onder 't bereik
der waarneming valt, was een type : d. eenheid v. vergelijking voor, alle stollen, die gelijksoortige scheikundige veranderingen kunnen ondergaan. Door een nauwkeurige vergelijking v. d. bekende verbindingen met d.
grondstoffen en d.'t eenvoudigst saamgestelde
stoffen der anorganische scheikunde kwam
hij tot vier grondtypen, waarmede alle scheikundige stollen zonder onderscheid moesten
vergeleken worden. Deze vier grondtypen
waren : waterstof, water, chloorwaterstof en
ammoniak. Zoo bracht hij bijv. d. metalen
tot d. type waterstof, omdat deze zich als
scheikundige stollen op soortgelijke wtjze
gedragen. Om dezelfde reden bracht hij d.
metaaloxyden, d. zuren en d. zuurstof-zouten
tot d. type water; d. ha.loldzouten tot d. type
chloorwaterstof; vele alkalo .iden tot d. type
ammoniak. Daar d. type chloorwaterstof eigenl.
tot d. type waterstof to brengen was, heeft
men deze later met eenige andere als zoogenoemde afgeleide typen onderscheiden, waardoor 't getal grondtypen tot drie daalde. In
1857 bracht Kekule dit aantal weer tot vier
door een koolstofhoudende stof ('t moerasgas)
tot hoofdtype te verhefien. Vervolgens verkreeg men uit deze drie of vier grondtypen,
behalve d. reeds vermelde afgeleide, nog d
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zoogenoemde veelvoudige (secundaire, tertiaire, enz.) en gemengde typen. Daar Ger
hardt v. d. stelling uitging, dat stoffen, die
tot dezefde type behooren, ook door overeenkomstige formulen moeten worden voorgesteld, heeft d. typentheorie tot noodzakelijk
gevolg gehad, dat men v. d. meeste stofien
d. vroeger gebruikelijke formulen moest wijzigen. In d. korten tijd v. haar bestaan is d.
typentheorie v. veel nut geweest voor d. verdere ontwikkeling der scheikunde. Later onderging zij belangrijke wijzigingen en leidde zij
door d. analogieen en d. verschillen, die zij
tuss, d. verbindingen zichtbaar maakte, tot
nieuwe hoogst belangrijke beschouwingen,
tot d. zoogenoemde theorie der atom iciteit.
Typhon was volgens d. Egyptische mythologie een zoon v. Seb en Roet. Hij heet ook Set,
Soeti en Soetech. Hij was een zeer voornaam
god, zijn symbool was een phantastisch dier,
geel v. kleur en met lange ooren. Zijn eeredienst had vooral in d. stad Ombos plaats.
Later, onder d. 21e dynastie, werd d. Typhondienst geheel opgeheven en werden zijn af beeldingen vernietigd, waartoe d. aanleiding niet
bekend is. Nog later trad hij andermaal op, doch
nu als booze geest, als god v. woesttlnen en
zoutmeren, die tot symbolen heeft d. boosaardigen kr okodil, 't geduchte nijlpaard en d.
verachten ezel.
Ook d. Grieksche mythologie heeft, waarschijnlijk a. d. Egyptische ontleond, een
typhon, een schrikbarenden reus met honderd
drakenkoppen, vurige oogen, een zwarte tong
en een afschuwelijke stern. Hij huwde Echidna,
die hem d. helhond Cerberus, d. Chimaera en
d. Lernaeische slang baarde. Herhaaldelijk
voerde hij krtjg tegen Jupiter, die ook meermalen zijn bliksem tegen hem slingerde, a.
welken echter Typhon onderscheidene malen
ontkwam, totdat hij ten laatste 't onderspit
dolf, door Jupiter gedood en onder d. berg
Etna begraven werd.
Typhus.
Sinds d. geneeskunde 't oude,
hippocratische begrip v. d. typhus (two; =-_
verdooving) heeft laten varen, heeft zij dien
naam op verschill. tijden in zeer verschill.
zin gebezigd. d. Latere tijd heeft dien op twee
geheel verschill. pathologische verschijnselen
toegepast. Naar d. eene opvatting, die men d.
algemeene pathologische zou kunnen noemen,
wordt typhus gelijk a. statics tzjphosus of nervosus genomen en worden daaronder die toestanden in acute ziekten verstaan, waarin
behalve duidelijke algemeene zwakte, droogheid der tong en afwijkingen in d. hersenverrichtingen, ijlen enz. voorhanden zijn.
Tegenwoordig bezigt men 't woord typhus
voor een geheel bijzondere soort v. pathologische processen en voor verscheidene ziektevormen, die wel is waar in vele opzichten
met elk. overeenkomen en ook als specifleke
besmettingsziekten to beschou wen zijn, maar
wier oorzaken niet voor geheel identisch
zijn to houden, terwijl zij ook geen standvastige en gelijke pathologisch-anatomische
kenmerken aanbieden noch, voor zooverre dit
bekend is, uit gemeenschappeltjke scheikundige grondveranderingen geboren worden.
Twee ziektevormen worden inzonderheid
onder d. geslachtsnaam typhus vereenigd, to
weten: d. gervone typhus, die zich door een
aandoening der dunne darmen te kennen
geeft, en d. exanthematische typhus, die zonder
deze aandoening der dunne darmen verloopt.
Bovendien zijn er nog eenige andere ziektesoorten, die zonder identiteit met die beide
typhusvormen toch met d. eenen of d. anderen

TYP.

522

in eenige belangrtjke opzichten zooveel overeenkomst hebben, dat men haar kan beschouwen als behoorende bU die beide algemeen
aangenomen typhus vormen.
Van d. exanthematischen, uitslag-, vlekkenof besmettelijken typhus (Typhus exanthema-

,

ticus s. maculosus, Typhus contagiosus, — petechialis) komen d. eerste beschrijvingen voor

bij d. geneesheeren der 16e eeuw in Italie,
waar d. ziekte in grooten omvang heerschte.
Spoedig volgen nog in dezelfde eeuw geltIke
beschrijvingen uit Parijs en Hongarije (febris
Hungarica). d. Volgende eeuwen waren rijk a.
epidemieen. Gedurende d. oorlogen v. 't begin
der 18e eeuw tot 1815 heerschte deze typhusvorm in groote uitgebreidheid en bereikte
htj Ain maximum na d. terugkeer v. 't verslagen leger uit Rusland. Met 't ophouden v.
d. oorlog werd deze vorm in Midden-Europa
zoo zeldzaam, dat men hem uitgeroeid
waande, totdat d. epidemieen der jaren 1847
en '48 in Silezie, Bohemen en Belgie 't tegendeel bewezen. Tegenwoordig komt htj in
Europa 't meest in Engeland voor; hij ontbreekt geheel onder d. tropen, wellicht met
uitzondering v. enkele koele streken in d.
Himalaya-landen.
d. Exanthematische typhus is een bij uitstek besmettelijke ziekte. Leeftijd noch geslacht schijnen eenigen invloed op d. vatbaarheid voor deze ziekte uit to oefenen. d. Ziekte
begint in d. regel snel, zoodat d. lijder 't
begin ervan nauwkeurig weet op to geven.
Soms gaan voorboden vooraf, zooals afgematheid, stoornis in slaap en eetlust on
hoofdpijn. Met een koude, soms met braken
vergezeld, begint een aanhoudende, snel toenemende koorts, gepaard met hevige hitte
der huid, aanmerkelijke spierzwakte, dikwijls
met hevige, scheurende pijnen in d. ledematen on gewrichten. d. Slaap is kort en
door onrustige droomen gestoord, waarbij
zich 's nachts licht ijien voegt. Oorsuizing,
branden der oogen, aandoening v. 't
vlies der mondholte is dikwijls . aanwezig.
d. Tong wordt rood on met een dik wit beslag bedekt, 't speeksel taai on spaarzaam,
d. adorn kwalijx riekend; d. eetlust verdwUnt
geheel. d. Ontlastingen zijn traag; d. milt
begint to zwellen, d. pols is versneld, vol,
nu eens hard en dan weer week; hoesten,
heeschheid en moeieltjk slikken ontbreken
zelden. Omstr. d. 3den-6den dag verschtjnt
d. uitslag in onregelmatige groepen v. kleine,
rondo roods vlekken, die onpUnlijk on niet
boven d. huid verheven an on onder d.
vingerdruk verdwijnen. Ztj komen to voorschtln a. d. romp on d. ledematen, zelden in
't gelaat. Met d. worming v. d. uitslag nemen,
na eon voorbtjgaand wegblijven der koorts,
d. ziekteverschUnselen toe. Op d. 9den en
lOden dag wordt 't tjlen aanhoudend, d. Alder
wordt hardhoorend, d. tong zwelt op, wordt
droog en krtjgt kloven; d. ademhaling is versneld, bij matigen, drogen hoest- doen zich
uitgebrei de reutels h ooren ; d. ontlasting houdt
op of wordt onwillekeurig. d. Zwakte wordt
zeer groot, d. spraak onverstaanbaar, stamelend; d. blik mat, d. onderkaak hangende,
't slikken moeiltjk, d. pols kleiner; d. huid
neemt in vele gevallen een donker blauwe
kleur aan, er komen talrtjke blauwroode
plekken to voorschijn. Verscheidene lijders
sterven in dit ttjdperk. d. Bepaalde crisis der
ziekte heeft gemiddeld d. 18den-17den dag
plaats. In lichte gevallen is d. ziekte binnen
14 dagen geeindigd en begint d. genezing. In
zware epidemieen grUpen d. meeste doode-
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njke gevallen voor d. 12den dag plaats. Sommige ltjders sterven reeds op d. 3den-6den dag.
Wat d. behandeling betreft,deze wordt naar
xerschill. omstandigheden gewtjzigd. Goode
ventilatie en zorgvuldige zindelijkheid staan
bo venaan.
d. Tweeds vorm v. typhus is d. zoogen.
darm-typhus (ileotyphus, typhus abdorninalis s.
intestinalis). Door sommigen wordt deze vorm
v. typhus voor een nieuwe, eerst sedert 't
einde der 18e eeuw of nog later voorkomende
ziekte gehouden. Tegenover deze bewaring
staat d. daadzaak, dat Morgagni haar duidelijk beschrtjft. mans is d. ileotyphus een der
't meest verspreide v. alle acute ziekten. ng
komt meer in d. noordelpke klimaten voor.
d. Mate v. gin besmetteltjkheid is zeer verschillend. Opeenhooping v. ziekon, morsigheid,
slechte ventilatie on vochtigheid bevorderen
d. besmetting. d. Smetstof hecht zich hoofdzakelijk a. d. darmontlasting. In MiddenEuropa en Noord-Amerika worden d. meeste
gevallen in d. herfst waargenomen. d. Typhusepidemieen zonder duidelijke besmetting ontstonden dikwerf in gevangenissen, op schepen, in gasthuizen on kazernen, vooral zoo
d. gebouwen slecht geventileerd warden, maar
bovenal zoo ztj a. faecale uitwasemingen
waren blootgesteld. Zeer jonge kinderen en
zeer bejaarde personen worden zelden aangetast.
d. Verschijnselen on 't beloop v. d. darmtyphus bieden vele verschillen aan. In d.
regel gaat een niet wel bevinden v. onbepaalden acrd vooraf, gevolgd door koorts, die
iederen avond zich verheft. d. H.uid-temperatuur neemt met iederen dag toe. Afgematheid, hoofdpijn, duizeling, oorsuizing, slapeloosheid of door zware droomen gestoorde
slaap, scheurende pljnen in d. ledematen ontbroken nooit. d. Lijders hebben volstrekt geen
eetlust on zijn dorstig; d. tong is beslagen en
rood a. d. punt on d. randen, d. stoelgang
traag, soms v. d. beginne of vloeibaar. In d.
loop der tweede week verheft zich d. koorts
met meer kracht, d. hoofdpijn vermindert in
d. regel, doch d. Alder wordt eigenl. bedwelmd.
't Gelaat wordt stark gekleurd, d. spraak
wordt belemmerd, 't gehoor z wakker. 's Nachts
komt licht Ulen voor. In d. loop of tegen 't
einde der tweede week komen op d. huid v.
d. buik- on onderste borststreek- enkele rozeroode vlekken to voorschtjn en weldra bereikt
It proces zijn hoogsten stand. Reeds to dozer
ttjd, omstr. d. lien —14en dag, kan d. dood volgen, wat echter zelden 't geval is. In d. regel
duren d. genoemde verschijnselen tot 't midden of 't einde der derde week voort. Zonder
dat daarvoor een bepaalde dag is op to
geven, bespeurt men nu bij gunstige gevallen
wending in 't ziektebeloop; d. huidtemperatuur vermindert, d. huid wordt vochtig; er
komt slaap, waaruit d. ltjder met een vrtjer
bewustzijn ontwaakt. d. Vermindering der
ziekteverschljnselen wordt duurzaam en 't
herstellingstijdperk treedt langzaam in. Meermalen echter hebben juist ten tijde, dat, d.
crisis der ziekte zou intreden, vele sterfgevallen plaats.
d. Behandeling v. d. darm-typhus bestaat
hootdzakeltjk in een goad hygitinisch verhouden, met bestrtjding v. alle toestanden en toevallen, die d. Itjder lastig ztjn. Tegenover 't
typhus-proces zelf bestaan geen rechtstreekache geneesmiddelen, want, zoo 't proces eenmaal begonnen is, kan 't evenmin gestuit
worden als mazelen, pokken en roodvonk.
Typographie, Zie Boekdrukkunst.
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Typus of Type beteekent in 't algemeen

een beeld v. een zekere soort v. dingen of
personen, bijv. v. een gebouw, plant of deer,
dat alle vereischte hoedanigheden v. zijn soort
vertegenwoordigt en waarmee dus eigenitik
alle moeten overeenkomen. In dien zin zijn
ook d. platonische ideeen typen. Wat d. personen betreft, vertoonen zij allb eigenschappen v. stand of karakter zonder een bijzonder
individu voor to stellen, zooals bijy. dat v.
een vorst, krijgsman of landbouwer, v. een
gierigaard, losbol of coquette. d. Personen v.
't blijspel zijn dus meestal typen. Ook wordt
typus in d. zin v. eon vast bepaald en volkomen voorbeeld gebruikt : vandaar ook d.
woorden archetypus on proto' ypus, oorspronkelijk model, wat d. platonische ideeen ook
zijn, on ectypus of afdruk; zoo wordt d. drukkunst ook typographic genoemd.
In d. godgeleerdheid hebben d. typen een
groote rol gespeeld; vroeger had d. typische
typologie of theologische typologie vele aanhangers; zij zagen in d. personen on gebeurtenissen v. 't 0. T. d. typen of voorbeelden
v. die in 't N. on verklaarden daze laatste
door d. eerste. Doze godgeleerde typen zijn
gelukkig bijna verdwenen, omdat ztj meestal
op willekeurige veronderstellingen gegrond
waren. In d. geschiedenis der kunst hebben
verscheidene kunststijlen, zooals d. Egyptische
en d. Indische, een typisch karakter, evenals
d. godonbeelden daarin volgens een eenmaal
vastgestelden of aangenomen typus moesten
voorgesteld worden. In d. natuurlijke historic
staan d. typen of typische exemplaren tegenover d. verscheidenheden of variaeiten.
Tyr, Zie Noordsche Godenleer..
Tyran of Tiran, afgeleid v. 't Grieksche
beteekent oorspronkelijk heer, mo,r6Qavvoc,
narch, vorst, hij, die 't opperste gezag uitoefent. d. Ouden noemden tyrannen hen, die
't oppergezag uitoefenden in staten, die
vroeger d. vrtjheid genoten (Virgilius „Aeneis"
IV, 320). Meermalen wordt ook hij tyran
genoemd, die zich door geweld v. 't gezag
heeft meester gemaakt on 't naar willekeur
en niet overeenkomstig recht en wet uitoefent. Zoo worden Dionysius en Sulla door
Cicero met d. naam tyrannen bestempeld
(Cicero, „de Amio" 15). Volgens dezen is d.
tyran altijd to kwader trouw, liefdeloos, nooit
welwillend; alles is bij hem verdacht on in
zijn hart is hoegenaamd geen plaats voor
vriendschap.
Tyrol, Zie Tirol.
Tyrone, een graafs. V. 59 vk. mijlen oppervlakte in d. Iersche prov. Ulster, met 170 000
inw. (1891), voor d. helft Kath. 't Is zeer
bergachtig en rijk a. natuurschoon ; alleen
't oostelijk deal, a. 't Neaghmeer, is vlak en
rnoerassig. Met uitzondering hiervan on v. d.
hoogste bergstreken is d. bodem vruchtbaar.
't Mineralenrijk levert steenkolen en ijzererts,
terwijl d. industrie zich bepaalt bij eenige
katoen- en vlasspinnerij. d. Bewoners zijn
zeer armoedig on verminderen voortdurend in
aantal. d. Hoofdstad, Omagh, ligt a. d. Strule.
Tyrosine (C 9 H u 03 ) is een vaste, gekristalliseerde stof, die uit vele eiwitachtige
stotlen geboren wordt on ook in 't dierl(jk
organisms voorkomt. Het geeft zoowel met
zuren als met basen zouten.
Tyrrheensche Zee (Lat. Mare Tyrrhenum,
Ital. Mare Tirreno) (d.) is 't gedeelte der Middell.
Zee, dat v. d. golf v. Genua of zuidwaarts
zich tot Sicili6 uitstrekt en door d. oostkusten
v. Corsica on Sardinie on d. westkust v. Italie
begrensd wordt. d. Tyrrheensche Zee, met d.
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golf v. Genua, ward door d. Romeinen ook
Mare Inferum genoemd, in tegenstelling v.
Mare Superum of d. Adriatische Zee. Een
andere naam ervoor was Mare Tuscum of Tuscische (thans Etrurische) Zee.
Tyrtaeus, een Grieksch dichter, to Athena
(volgens sommigen to Milete) gab. en inzonderheid als luitspeler en dichter beroemd, leefde
omtr. 680 jaar voor onze tljdrekening. d. Lacedaemoniers, na verscheide,ne nederlagen in d.
strijd tegen d. Blesseni(rs geleden to hebben,
ontvingen v. d. Delphische godspraak d.
v. d. Atheners een veldheer tot
raad,
hun aanvoerder to verzoeken. Deze zonden
hun TYRTAEUS, een klein, onaanzienitjk, gebrekkig man, die niets v. d. krtjgskunst verstond. d. Lacedaemoniers spotten met dezen
gezonden bijstand en meenden tevens hiermee
door d. Atheners bespot to worden, doch d.
heldenzangen v. TYRTAECS ontvonkten zoodanig d. cooed der Spartanen, dat zij d. oorlog
overwinnend ten einde brachten. 't Burgerrecht v. Lacedaemon was d. belooning v. d.
dichter. Van zijn gezangen hebben wij nog
eenige stukken over, door Bilderdijk meesterltjk vertaald en in 't oorspronkelijke uitgegeven door Schneidewin in „Delectus poesis
Graecae elegiacae" (1838) en Bergk in „Poetae
lyrici Graeci" (1843).
Tyrus, een v, d. vermaardste steden der
oudheid, was met Sidon 't middelpunt v. een
aanzienlijken handel en een uitgebreide scheepvaart, door d. Phoeniciers gedreven. Daardoor
bloeiden beide steden, vooral Tyrus, reeds
voor 1300 jaar v. Chr. Haar schepen bevoeren niet alleen d. Middellandsche Zee,
maar waagden zich ook buiten d. zuilen v.
Hercules (straat v. Gibraltar) on haalden tin
uit Engeland, alsmede barnsteen v. d. kusten
der Oostzee, hoewel dit laatste art. waarschijnlijk over land naar d. havens der Middellandsche Zee gevoerd ward. Onderscheidene volkplantingen, met name Gades ('t tegenwoordige
Cadix) en Carthago, worden ten gevolge v. die
scheepvaart gesticht. Kunsten en wetenschappen bloeiden er; koning Hiram leverde a.
Salomo bouwstoffen, plannen on werklieden
tot d. ternpelbouw. Rijkdom bracht er een
ongekende weelde en gewijde on ongewijde
schrijvers schilderden d. pracht, die in Tyrus
on Sidon (dikwijls to zamen genoemd)
heerschte.
Tyrus, thans een onbeduidend plaatsje, Soer
geheeten, lag a. d. oostkust der Middellandsche Zee of eigenlijk op een rotseiland bijna
tegen d. kust (Sidon, nu Saida, lag weinige
uren noordeltjker a. d. vasten wal), ten noorden v. Palaestina. Deze ligging maakte d. stad
zeer stark, zoodat Nebucadnezar haar dertien
jaren lang belegerde on Alexander d. Groote
haar eerst na een beleg v. een half jaar meester
ward. Later in handen der Romeinen gevailen,
kon d. eens zoo rijke koopstad haar voormaligen bloei niet meer bereiken. Gedurende
d. kruistochten was Tyrus een zeer belangrijk
en vast punt voor d. kruisvaarders; onder
't gebied der Mohammedanen zonk 't aloude
Phoenicia geheel in 't niet.
THYRWHITT geTyrwhitt (THOMAS), ook
noemd, gab. in of omstr. 1730, overl. 19 Aug.

1786, maakte zich •verdienstelijk omtrent d.
classieke oudheidkunde, benevens d. critiek
en uitlegging v. Grieksche schrijvers. Nadat
htj in Musgrave's „Exercitationes criticae in
Euripidem" (1762) een menigte tekstverbeteringen op dien treurspeldichter gegeven en
twee fragmenten v. Plutarchus a. 't licht gebracht had (1773), gaf 114 zijn belangrtIke „Dis-
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sertatio de Babrio, fabularum Esopaearum
scriptore" (1776), met een „Auctarium" (1781)
opnieuw uitgegeven door Harless (1785); daarna
een uitmuntende bewerking v. 't a. Orpheus
toegeschreven gedicht „De lapidibus" (1781),
„Conjecturae in Strabonem" (1783), made
opnieuw uitgegeven door Harless (1788), en
een critische tekst-recensie v. Isaeus' „De
Meneclis hereditate" (1785). Na zijn dood zagen
't licht ztjn „Conjecturae in Tragicos Graecos".
In al daze geschriften toonde hij diepe taalkennis on buitengemeene scherpzinnigheid.
d. Letterkundige geschiedenis v. ztjn vaderland dankt hem d. uitgave v. „Poems supposed to have been written at Bristol" (1778),
die hij v. een inleiding, een glossarium en
aanmerkingen voorzag, alsmede een in Engeland hooggeschatte uitgave v. Chaucer's „Canterbury Tales". d. Laatste is na zijn dood
uitgegeven (1798, 2 dln).
Tzetzes (JOHAN en izAaK), twee broeders,
die in 't midden der 12e eeuw te Constantinopel
leefden, v. wie wij nog verklaringen v. Grieksche geschriften bezitten, voornamelijk v. een
gedicht v. Lycophron. Ook hebben wij v.
Johan gedichten in d. Grieksche taal, waarvan
't een d. geschiedenis v. d. Trojaanschen oorlog
tot 't begin v. d. Ilias, zelfs met d. inhoud
en d. omstandigheden v. Hector's dood, tot
't huiswaarts keeren der Grieken verhaalt en
't andere, meer uitvoerige, een verklaring der
Homerische mythen levert. Beiden hebben
veel waarde, niet v. d. dichterlijken kant
beschouwd, maar omdat zij verscheidene oude,
verstrooide stukken, berichten en mythen
uit sedert verloren geraakte bronnen bevatten,
die zeer belangrijk zijn.
Tzoenet of Tzunet noemen d. Mohammedanen d. besnijdenis, die zij, naar 't voorbeeld
v. Ismael, doorgaans eerst met 't 13e levensjaar verrichten.
Tzschirner
(HEINRICH GOTTLIEB),
een
Duitsch godgeleerde en kanselredenaar, 14
Nov. 1778 te Mittweida, in d. Saksischen kreits
Leipzig, gab. Aan d. hoogeschool to Wittenberg onderscheidde hij zich zoo gunstig, dat
d. beroemde Reinhard hem uitnoodigde om
er zich als academisch docent to vestigen;
doch niet lang daarna drong hem plichtgevoel, adjunct to worden v. zijn vader, die

U
TT is d. 21e letter v. ons alphabet, d. 5e der
klinkletters. Haar gedaante is volgens Bilderdijk („ Van 't letterschrift") een soort v. of
beelding der spraakbuis bij 't uitspreken. Evenals d. vier a. Naar in 't alphabet voorafgaande
klinkers, klinkt zij anders, als zij lang
is of d. lettergreep sluit, of ook a. d. w in d.
lettergreep voorafgaat (uur, sturen, luwte);
anders, als zij, kort ztjnde, in d. letter
greep door een medekliuker, behalve' d. w,
gevolgd wordt (nut). d. Oude Romeinen schtjnen geen nauwkeurig onderscheid gemaakt
to hebben tuss. d. geschreven u en v on
spraken, blijkens d. Grieksche spelling v.
Latijnsche woorden, bijv. Foelbios (cbov2i1o;)
voor Fulvius, d. letter ongeveer als woew of,
fats minder zacht, boew uit. In d. eersten tijd
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't predikambt bekleedde on na wiens dood hij
hem opvolgde. Pas had hij d. uitgave begonnen
v. zijn „Geschichte der Apologetik" (1805), toen
hij tot hoogi. der godgeleerdheid to Wittenberg ward benoemd. In 1809 ging hij in
dezelfde betrekking over n. Leipzig. Gedurende d. wapening tegen Napoleon deelde
hij zoozeer in d. algemeene geestdrift, dat hijals veldprediker in dienst trad on made in
1814 d. Fransche grenzen overschreed, terwijl
intusschen zijn vriend Winzer ztjn hoogleeraarsambt waarnam. Spoedig na zijn terugkomst overl. Rosenmiiller. dien TZSCHIRNER
opvolgde als pastor v. s. Thomas en superintendent. Als voorstander v, nationaliteit en
vooruitgang en vijand v. stilstand en teruggang, blijkens zijn geschrift „Das Reactionssystem" (1824, Ned. vert. „'t Stelsel der
terugwerking", Deventer 1824), omhelsde on
bevorderde hij, vooral door „Die Sache der
Griechen die Sache Europa's" (1821), d. zaak
der voor hun onafhankelijkheid strijdende
Grieken. Ook d. verschtjnselen op 't gebied
v. Rome's voortschrijdende rnachtsontwikkeling ontgingen zijn aandacht niet. Belangrijk
is zijn geschrift „Protestantismus and Katholicismus aus dem Standpuncte der Politik
betrachtet" (1822, Ned. vert. 1823), als ook „Die
Ruckkehr katholischer Christf.0 in Baden zum
Evangelischen Christenthume" (1823, Ned.
vert. 1824). Als homileet leert men TZSCHIRNER
kennen uit „Briefen, veranlasst durch Reinbards Gestandnisse" (1811) in theorie, uit ztjn
„Predigten", na zijn dood uitgegeven (1829,
2 dln), in praktijk. TZSCHIRNER was een echt
vrijzinnig godgeleerde, wiens standpunt dat
was v. een gematigd rationalisme en een
praktisch christendom. Hij overl. te Leipzig,
17 Febr. 1828. Onder zijn nog niet genoemde
geschriften verdienen vermelding: een vervolg
op Schrockh's „Kirchengeschichte" (1810, 2 dln),
„Memorabilien fur Prediger" (1819), „Ueber
den Krieg'', naar aanleiding v. zijn krtjgsleven (1815) on „Die Gefahr einer deutschen
Revolution" (1823). Na zijn dood verschenen
„Briefe eines Deutschen an die Herrn Chateaubriand, de la Mennais u. A." (1828, Ned. vert.
1829), „Opuscula academica" (1829),,Vorlesungen fiber die christliche Glaubenslehre" (1829)
en „Der Fall des Heidenthums" (1829).

.

na d. invoering der drukkunst warden in
Latijnsche werken dan ook d. u en d. v dooreen
gebruikt en eerst in 't laatst der 16e eeuw
is op gezag v. Nederlandsche philologen 't
onderscheid tuss. d. klinker u on d. modeklinker v aangenomen, hoewel, met name btj
d. Duitschers, bij kapitaaldruk d. v nog tot
in daze eeuw in gebruik bleef. Op d. Fransche
munten duidt d. u aan, dat zij to Pau geslagen ztjn. — Als verkorting geldt d. letter in
d. scheikunde voor uranium; voorts ook U
(rbs, d. stad Rome), U (rtis) C (onditae), na d.
stichting der stad Rome. U. J. D., verkort
voor utriusque juris doctor, doctor in d. beide
rechten Romeinsche en 't hedendaagsche).
Mach-over-Worms, een gemeente in
d. Nederl. prov. Limburg, nabij d. Pruisische
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grens, 1 1/2 uur ten N.-0. v. Heerlen, met 1350
inw. In d. nabijheid vindt men een aanzienlijke hoogte, d. Ubachsberg genaamd.
TJbbergen, een gemeente in d. Nederl.
prov. Gelderland, 1 r> uur v. Nijmegen, a. d.
Hunnenberg, met fraaie omstreken, een oud
kasteel en 3300 inw. Tot deze gemeente behoort ook 't even schoone dorp Beek.
Maeda, een stad met ongeveer 18 000 inw.
in d. Spaansche prov. Jaen, op 't vruchtbare
plateau v. Ubeda, tuss. d. Guadalquivir en
d. Guadalimar, met een groot kasteel, fraaie
Gothische kerken en verscheidene kloosters.
Men vervaardigt er doeken, verbouwt vijgen
en teelt voortreffelijke paarden. In 1210 werd
hier d. Marokkaansche koning Mohammed
door d. vereenigde koningen v. Navarra en
Castilie overwonnen.
ITherlingen of Ueberlingen, een stad
in 't groothertogdom Baden, a. 't Ueberlingermeer, d. noordwestelijke bocht v. 't meer v.
Constanz, in een wijn- en ooftrijke streek,
met 4000 inw. Zij was vroeger een vrije rijksstad en bezit een fraai raadhuis uit d. 15e
eeuw, benevens vele andere merkwaardige
gebouwen. In d. oudheid heette zij Iburinga.
T_Tberteit (Lat. ethertas, van ether, vruchtbaar), vruchtbaarheid, welige overvloed,
rijkdom.
Ubi, 't Lat. bijwoord waar. — Ubi bone
ibi patria, spreekwoord voor: Waar 't mij wel
gaat, daar is mtjn vaderland. — Ubi lex, ibi
poena, Waar een wet is, daar is ook een straf.
T_Tbicini (JEAN HENRI ABDOLONYME), een
Fransch schrijver, geb. 20 Oct. 1818 to Issoudun. Nadat hij v. 1846—'48 in 't oosten v.
Europa, o. a. ook in Walachije, vertoefd had.
vestigde hij zich to Parijs on hier schreef hij
„Lettres sur la Tureuie" (2 dln, 1847—'51, 2e
dr. 1853, ook in 't Italiaansch on Engelsch
vertaald) en „Etudes historiques sur les populations chretiennes de la Turquie d'Europe"
(1867).
Ubiers, eon Germaansche volksstam, die
oorspronkelijk een uitgebreide landstreek tuss.
d. Sieg on d. Lahn bewoonde, maar ten tijde v.
Julius Caesar reeds dermate door d. Sueven
benauwd werd, dat zij zich niet alleen met
groote bereidwilligheid a. d. Romeinen aansloten, maar ook onder al d. Germaansche
stammen v. dezen d. trouwste bondgenooten
waren, die zelfs niet dan gedwongen on voor
korten tijd in d. opstand v. Claudius Civilis
werden meegesleept. Ten tijde v. keizer
Augustus woonden zij langs d. linker Rijnoever, waar Keulen, Bonn, Zulpich, Gulik,
Neuss enz. hun voornaamste steden waren.
d. Eerstgenoemde stad werd door hen gesticht
en heette eerst oppidum Ubiorum, welke naam
in dien v. Colonia Agrippina veranderd werd,
toen keizer Claudius, A grippina's gemaal, er
eon Romeinsche kolonie stichtte. Later smolten d. Ubiers met d. Franken ineen.
IThiquismus of T_Tbiquiteit (v. 't Lat.
ubique, overal) is d. leer aangaande 't overal
zijn, d. overaltegenwoordigheid. Ofschoon
Luther d. R.-Kath. transsubstantiatieleer (zie
Transsubstantiatie) verwierp, hechtte hij echter
zeer a. 't denkbeeld, dat Jezus a. 't avondrnaal in, cum et sub pane (in, met en onder 't
brood) tegenwoordig was, overeenkomstig
zijn meening, dat 's Heilands hemelvaart aldus
to verstaan zij, dat Jezus' lichaam niet d.
aarde verlaten, maar zich tot een overaltegenwoordig, onzichtbaar, maar toch niet
geheel onstoffelijk wezen vervormd heeft.
Over dit onderwerp is in d. hervormingstijd
en nog wel een eeuw lang tuss. d. lJuitsche
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godgeleerden een hevige strijd gevoerd. Zij,
die Luther's gevoelen met al zijn gevolgen
gestreng aankleefden, heetten Ubiquisten of
Ubiquitisten, belijders v. d. alorntegenwoordigheid v. 't lichaam v. Christus in 't avondmaalsbrood.
Ucalegon ardet, paries cum proximus
ardet, een Lat. spreekwoord, bet. Ucalegon
(d. w. z. 't huis v. Ucaiegon, een Trojaan) brandt
(d. i. gij zijt zelf in gevaar), wanneer uws
buurmans huis in brand staat.
T_Tccello (PAoLo), een Italiaansch schilder,
volgens sommigen in 1389, volgens anderen
eenige jaren later geb. Vermoedelijk was d.
neroemde Ghiberti zijn leermeester. Hij staat
op d. overgang der Gothische en der nieuwere
school en is een v. d. eersten geweest, die d.
perspectief der lijnen bestudeerde en daardoor
d. naturalistische opvatting vooruitbracht.
Hij offerde (volgens Vasari on Lanzi) a. die
studie to veel v. andere elementen der kunst
op. Intusschen blijtt altijd merkwaardig, dat
hij veel beter draperieen, gebouwen on landschappen teekende dan zijn voorgangers. Men
vindt zijn fresco's in d. kruisgang van Sta
Maria Novella to Florence, waarin hij dieren
on 't landschap. twee weinig beoefende genres,
in d. voorstellingen uit 't leven v. Adam on
Noach to pas bracht. In d. galeri.j to Florence
vindt men v. hem kleinere schildertjen en in
d. kerk Sta Maria del Fiore „een ruiterportret
v. d. condottiere Gio Agusto". In 't buitenland komt zijn werk zelden voor. Te
chen on to Berlijn zijn schildertjen, die a. hem
toegeschreven worden. Hij overl. in 1472.
Uchard (mARio), een Fransch schrijver,
geb. in 1824 to Parijs, waar hij thans nog
leeft. Zijn ongelukkige echt met d. tooneelspeelster MADELEINE BROHAN leverde hem d.
stof voor zijn beroemd tooneelspel in vier
bedrijven ,La fiammina", dat zoowel in als
buiten Frankrtjk in schier alle schouwburgen
buitengewoon veel opgang maakte. 'zijn
verdere tooneelstukken stonden dan ook zeer
bij dit eerste achter. Voorts schreef UCHARD
verscheidene veal gelezen romans, o. a. ,,Raymond" (1861), „La corntesse Diane" (1864), „Una
derniere passion" (1867), „Mon oncle Barbasson" (1876), „Ines Parker" (1880), „Mademoiselle
Blaisot" (1884) on „Joconde Berthier" (1886).
Tichtervelt (JAxoB), ook OCHTERVELT genaamd, was een schilder uit d. Hollandsche
school gedurende d. 17e eeuw. Van zijn
levensgeschiedenis weet men nagenoeg niets,
men meent, dat hij to geltIker tijd met Pieter
de Hooch leerling v. Berchem is geweest. Hij
sloot zich echter in zijn werk meer a. d. richting v. Terburg of Metzu aan on schilderde,
evenals zij, doch minder voortreffelijk, interieurs met figuren in 't kostuum v. zijn tijd.
In 't museum to 's Gravenhage vindt men v.
zijn hand een „Deftig voorportaal, waar een
vischboer zijn waar to koop biedt a. een
vrouw, welke een kind a. d. hand houdt"
fraai v. kleur en behandeling.
T_Tchtrotz (FRIEDRICH VON), een Duitsch
dichter, geb. 12 Sept. 1800 to GOrlitz, overl.
16 Febr. 1875 aldaar. Hij schreef verschill.
treurspelen, v. welke alleen „Alexander und
Darius" werd opgevoerd (te Berlijn), voorts
ro 'Dans, o. a. „Albrecht Holm" (9 dln, 1851—'53),
„Der Bruder der Braut" (1860), „Eleazar" (1867)
en „Blicke in das DUsseldorfer Kunst- und
KtinStlerleben" (2 dln, 1839'41).
TJckendorf of T_Tec.kendorf, een dorp
in d. Pruis. prov. Westfalen. regeeringsdistrict
Arnsberg, met steenkolenindustrie en.15 000,
voornarnelijk Kath., inw.
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VAN), een Nederl. schilder en
graveur, in 1596 to Antwerpen gab. en in d.
beginselen der kunst onderwezen door ztjn
vader, die een middetmatig kunstenaar moat
geweest zijn. Zijn eigenitjke leermeester was
d. natuur, welke hij vlikjtig bestudeerde on
welker tooneelen hij bU : dag en bU avond
teekende on in schilderijen, door zijn phantasie bezield, trachtte weer to geven. Hij
slaagde daarin voortreffelUk on zijn landschappen muntten nit door frischheid, natuurltjkheid on diepte. In ztjn kleine sthilderijen was
hij fijn en bekoorlUk v. kleur, in ztjn grootere
krachtig on warm. Rubens riep meermalen
't talent v. dozen meester to hulp on leidde
't. VAN UDEN schilderde herhaaldelijk d. landschappen op Rubens' schilderijen en wist
daarbij zoo geheel in d. geest diens meesters
to dringen, dat opvatting en behandeling
geheel op d. zijne geleken. Daarentegen schilderde Rubens figuren in VAN UDENS landschappen, die sours ook door v. Dijck en Teniers
gestoffeerd werden. d. Latere werken v. dezen
meester zijn min of moor eentonig.
In d. kapel der kerk v. s. Bavo vindt men
groote landschapschilderijen met figuren v.
VAN UDEN; in verschill. vroegere Hollandsche
verzamelingen kwam zijn work voor; to
Weenen in d. galerij Lichtenstein is v. hem
een klein landschap bij maneschijn, in 't museum to Miinchen een landschap met boomen
a. een vUver; d. galerij to Dresden bezit zeven
stukken v. dozen meester; in verschill. beroemde Engelsche collecti6n komen zij voor.
Men vindt v. hem ook teekeningen met OostIndische inkt en d. pen, met krijt of met
waterverf. 't Sterfjaar v. VAN UDEN wordt
verschillend opgegeven; sommige schrijvers
geven 't jaar 1662, andere 1160 op. Zijn portret is gegraveerd door L. Vorsterman naar
A. v. Dijck. Hij heeft een aantal landschappen
geonst, voornamelijk naar zijn eigen teekeningen. Bartsch („Peintre Graveur" V) beschrijft er
59 on meant, dat zip opgave vrij compleet is.
Intusschen ztjn eenige v. daze prenten geetst
door P. A. Immerzeel, leerling v. VAN UDEN,
andere door Jean Bonnecroy. d. Opgaven v.
Robert Durnesnil („Peintre Graveur Francais")
en v. Weigel („Supplem. au Peintre Graveur
de Bartsch") ztjn veal nauwkeuriger. ZU ztjn
ook gevolgd door Nagler („Kiinstlerlexicon"
XIX). N. Verkolje, Verschuring e. a. hebben
naar VAN UDEN gegraveerd.
Uden, een gemeente in d. Nederl. prov.
Noord-Brabant, 1 1/2 uur t. N.-0. v. Veghel, met
een nonnenklooster, velerlei industrie en
handel en 5600 inw.
T_Tdenhout, een gemeente in d. Nederl.
prov. Noord-Brabant, 1 1/2 uur t. N.-0. v. Tilburg, met eenige leerlooierUen en 2200 inw.
Udine, een Ital. prov. in 't landschap Venetia, door d. prov. Veneti8, Treviso en Belluno,
d. Adriatische Zee en Oostenrijk begrensd, ter
grootte v. 120 vk. mijlen, met 556 000 inw.ZU
wordt bedekt door d. Karnische Alpen en gaat
n. 't Z. in een vlakte over ; d. Tagliamento en
vele andere rivieren besproeien 't gebied, dat
veep ztjde, wijn, mals, graan en rUst opbrengt.
d. Vee- en schapenteelt is v. belang, terwijl
d. industrie zich bepaalt tot d. vervaardiging
v. zijden waren, katoengaren en leder. — d.
GelUknamige hoofdstad is d. zetel v. een
aartsbisschop en heeft een Romaanschen dour
uit d. 14e eeuw, een aartsbisschoppeltjk paleis
met beroemde schilderingen en fresco's, een
in 1517 gebouwd kasteel (d. tegenwoordige
kazerne), -een museum on een schouwbnrg.
Udine (GIOVANNI DA), een beroemd Ital.
Uden
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kunstenaar, ook RICOMATORE genoemd, in 1487,
of volgens anderen in 1494, gab. Hij ward
vooral bekend door d. hulp, welke hij Rafael
bU d. beschildering der Loggia v. 't Vaticaan
bewees. Hij vertoefde lang to Rome, woonde
't beleg dier stad door d. Franschen bU, bracht
eenige jaren in ballingschap door, ward door
pans Clemens VII weer n. Rome geroepen
en ontving v. dozen in 1531 een jaargeld v.
50 ducaten. Na d. dood zUns beschermers
ging hij n. Udine (1534); hij vertoefde vervolgens eenige jaren to Venetig on onderscheidde zich vooral door ztjn kunstwerken
in stucco, waarvoor hij to Rome beroemd was
geworden on die hij nu in een aantal kerken
en paleizen uitvoerde. Te Udine teruggekeerd,
ward hij omstr. 1540 tot directeur v. alle openbare bouw- on schilderwerken benoemd. In
die hoedanigheid bracht hij verschill. groote
werken tot stand, die evenals zijn fresco's in
d. kasteelen di Spilimbergo en di Colloredo in
d. geest v. Rafael werden uitgevoerd. Hij was
in zijn vaderstad, waar hij zich een eigen huis
had gebouwd, welks voorgevel als een sieraad
der straat word beschouwd, hooggeacht als
kunstenaar on burger. In 't laatst zijns !evens
ging hij nog op uitnoodiging v. d. pans n. Rome
our d. reeds beschadigde schilderwerken in d.
Loggia to restaureeren. Hij overl. to Rome in
1564, waar htj in 't Pantheon in d. nabijheid
v. d. grooten Rafael begraven word.

Udine (MARTINO DA), 00k PELLEGRINO DA
SAN DANIELE

genoemd, was d. zoon v. een
schilder Ballista to Udine en to Venetia leerling v. Wan Bellino, die hem d. naam PELLEGRINO gaf. Hij trad in 1499 in 't huwelijk en behoorde tot d. beste kunstenaars v. zijn tijd; met
Pordenone was hij 't hoofd der schilderschool in
Friaul. Zijn work wordt voornamelijk to Udine
gevonden, waar vroeger nog meer was, dat
verloren is gegaan. Hij moot in 1545 nog
geleefd hebben, maar was in 1548 overl., daar
zijn dochter Laura toen, blijkens een anthemtiek document, een huis to Udine verkocht,
dat zU v. haar vader ge8rfd had.
Udsjidsji of Oedsjidsji, een dorp in
Midden-Afrika, a. d. oostkust v. 't Tangajikameer, op 5. Z.-Br. Hier vond in 1872 Stanley
(zie dat art.) d. verloren gewaanden Livingstone (zie aldaar) terug.
Ueberweg (FRIEDRICN), een Duitsch wUsgoer, gab. 22 Jan. 1826 to Leichlingen, in d.
Pruisische Rijnprovincie, overl. 9 Juni 1871
als hoogl. to Koningsbergen. HU schreef „Die
Entwickelung des Bewusztseins durch den
Lehrer und Erzieher" (1853), „System der
Logik" (1857, 5e dr. 1882), „Untersnchung fiber
die Echtheit und die Zeitfolge der Platonischen
Schriften" (1861), Grundrisz der Geschichte
der Philosophie" - (3 dln, 1862—'66) en „Schiller
als Historiker und Philosoph" (1884).
Ufa of Oefa, een Oost-Russisch gouvernement, in 1865 uit 't noordwesteltjk deel v.
't gouvernement Orenburg gevormd, ter grootte
v. 2212 vk. 'Allen, met 2 000 000 inw., die zich
voornamelijk bezighouden met veeteelt, landbouw, bUenteelt, bergbouw on jacht. In 't 0.
is 't gebied zeer bergachtig, terwijl 't W. door
laagland wordt ingenomen; 't wordt besproeid
door d. Bjelala, d. Ufa on talrUke andere
rivieren on meren; d. voorn. producten zijn
rogge, haver, boekweit en zeer veal bout. —
d. Hoofdstad, ook Ufa, a. d. Bjelaja, is d. zetel v.
een aartsbisschop, bezit vele kerken on moskeegn en telt 29 000 inw.
Uganda, Zie Oeganda.
Ughelli (YERDINANDO), een geestelUke V.
d. Cistercienser orde, to Florence in 1595 geb.

UGH.
en te Rome in 1670 overl. Hij was een zeer
geleerd man, a. wien 't schrtjven of aanvullen v. onderscheidene historische en chronologische, thans vergeten werken ward opgedragon. Zijn hoofdwerk is „Italia sacra, sive
de episcopis Italiae", d. vrucht v. dertig jaren
arbeids (1641 en volg., 9 din). Verdienstelijk in
zijn soort is ook zijn arbeid ter voortzetting
v. Ciacconi's „Vitae et res gestae pontificum"
tot op Urbanus VIII (1630).
Uglitsch of Oeglitsj, een stad in 't Russische gouvernement Jaroslaw, a. d. Wolga,
met vele kerken (waaronder een fraaie kathedraal) en 15 000 inw.
TIgocsa of Oegocsa, eon Hongaarsch
gespanschap, met een oppervl. v. 22 vk. mijlen
en 76 000 inw., door d. Theiss in een grooter
noordelijk en een kleiner zuidelijk deel verdeeld. In 't O. is 't bergachtig, terwijl 't W.
een deel vormt v. d. Groote Hongaarsche
laagvlakte. d. Bodem is rijk a. weiland en
wouden, maar zeer onvruchtbaar. Varkensen schapenteelt en graanbouw zijn d. hoofdbezigheden der bevolking. d. Gebergten leveren
veel ijzer.
Ugolino (Graaf DELLA GHERARDE•CA), 't
moest bekend bij zijn voornaam ten gevolge v.
d. tragische voorsteiling in Dante's „Divina comedia", was 't hoofd v. zijn geslacht geworden
door 't vertrek der graven Gherardo en Galvano, die d. prins Conradino n. Napels gevolgd
waren, welke tocht met 't onthoofden v. dien
jeugdigen vorst een bloedig einde nam. Aangesteld tot hoofd der Gibelltjnen en tot eersten
magistraat v. 't gemeenebest Pisa, trachtte
UGOLINO ale despoot over zijn medeburgers
to regeeren en een nieuw vorstendom to grondvesten, gelijk d. della Scala zulks to Verona
en d. Visconti to Milaan gedaan hadden;
maar ztjn heimelijka bemoeiingen werden a. d.
overige magistraten v. Pisa ontdekt en hij
ward gevangen genomen. Hij ontsnapte en,
bijgestaan door een legertje v. Florentijnen
en Luckezen, dwong hij zijn medeburgers hem
in ztjn waardigheid v. eersten magistraat to
erkennen. Niet lang daarna gelukte 't hem
zich door kuiperij tot kapitein-generaal der
republiek to laten uitroepen en, zoo tot
't hoogste gezag verheven, wist ht.j zich v.
al ztjn Pizaansche vijanden to ontdoen door
hen to doen vermoorden of hen gerechtelijk
in ballingschap to zenden. Hij ward aldus d.
dwingeland v. zijn vaderstad en bleef gevreesd
en ontzien tot op 't oogenblik, dat hij d. geesteItjkheid to na kwam en twist kreeg met
Rogiero de' Ubaldini, aartsbisschop v. Pisa,
die niet minder geslepen en wreed was dan
hij. Daze geestelijke ruide 1 Juli 1288 't yolk
v. Pisa tegen hem op. UGOLINO ward bij een
aanval op ztjn paleis, na een zeer dapperen
tegenstand, gevangen genomen en op bevel
v. d. aartsbisschop met drie zijner zonen on
een zijner kleinzonen in een toren opgesloten,
waar zU d. hongerdood stierven. Dichters,
schilders en beeldhouwers hebben 't uiteinde
v. dit partijhoofd vereeuwigd on vele tranen
zijn gestort om 't afgrijselijk stervensuur, terwijl d. tot tranen bewogenen onbekend waren
met d. gruwelen, bedreven door hem, over
wien zij zich verteederden.
Uhde (HERMANN), een Duitsch schrUver,
geb. 26 Dec. 1845 to Brunswijk, overl. 27 Mei
1879 to Veytaix-Chillon a. 't Meer v. Geneve.
Hij gaf in 't licht „Erinnerungen und Leben
der Malerin Louise Seidler" (2e dr. 1875),
„Denk wurdigkeiten des 1chauspielers, Schauspieldichters und Schauspieldirektors F. L.
Schmidt " (2 dln, 1875), „Goethes Briefe an
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Soret" (1877) on „Das Stadttheater in Hamburg,
1827—'77" (1879).
Uhde (FRITZ vox), een Duitsch historieen genreschilder, geb. 22 Mei 1848 te Wolkenburg, in Saksen. Hij kwam in 1866 op d. Academie to Dresden, doch wijdde zich eerst
sedert 1877 bepaald a. d. schilderkunst en
onder d. invloed v. Munkassy to Parijs koos
hij weldra d. realistische richting, waar van
reeds getuigt ztjn schilderij „Die Naherinnen",
in 1882 in Holland geschilderd, maar nog
meer ztjn opzien barende bijbelsche voorstellingen: „Laat d. kinderen tot mij komen"
(1884, in 't museum to Leipzig), „Kom, Heer
Jezus, wees onze gast" (1884, in d. nationaalgalerij to Berlijn), „'t Avondmaal" (1886),
„Christus en d. discipelen to Emmaus" (1885),
„d. Bergprediking" (1887) en „d. Heilige Nacht"
(1888). In 1887 vestigde UHDE zich to Dresden.
Zia Lticke, „Fritz von Uhde, eine Charakteristik" (1887).
Uhl (FRIEDRICH), een Oostenrijksch schrij
ver, geb. 14 Mei 1825 to Teschen, hoofdredactour der „Wiener Zeitung". Hij schreef o. a.
„Marchen aus dem Weichselthal" (1847), „Aus
dem Banat" (1848), „An der Theisz" (1851) en
verschill. romans, o. a. „Das Haus Fragstein"
' (2e dr. 1878), „Die Botschafterin" (1880) on
„Farbenrausch" (1885).
T_Thland (JOHAN LUDWIG), een beroemd
Duitsch dichter, 26 Apr. 1787 to Tubingen geb.
Hij studeerde in ztjn geboortestad in d. rechten en ward in 1810 advocaat. Reeds eenigen
tijd to voren had hij zich als bevallig dichter
naam gemaakt, a. welk talent d. staatsgebeurtenissen v. 1813—'15 een bepaalde richting gaven. Hij ijverde nl. krachtig voor d.
volksvrtjheid, wat hem, die ook in 't staatkundige een uitgebreide kennis a. een gloeiende
geestdrift paarde, d. wag baande tot een
plaats in d. volksvertegenwoordiging, die hij
zelfs in 1833 boven 't hem drie jaar vroeger
opgedragen hoogleeraarsambt in d. Duitsche
taal en letterkunde to Tubingen — geen verlof kunnende erlangen om beide betrekkingen
tegeltjk to bekleeden — verkoos. HU overl.
to Tubingen. 13 Nov. 1862. Zijn gedichten, eerst
in 1815, later meermalen vermeerderd uitgegeven, ztjn vol kracht en zoetvloeiendheid;
in d. ballade en romance wordt hij door
weinigen overtrotfen. Minder opgang maakten
ztjn dramatische voortbrengselen „Hertog
Ernst von Schwaben" (1817) on „Ludwig der
Baier" (1819), to zamen uitgegeven (1816).
Grooten roam daarentegen verwierf zijn oudheidkundige arbeid, vooral „Ueber Walther
van der Vogelweide" (1822) en „Ueber den
Mythus der NOrdische Sagenlehre vom Thor"
(1836). Zeer verdienstelUk is ook zijn „Sammlung alter Hoch- und Niederdeutscher Volkslieder" (1844). Zie uitvoeriger Pfizer, „Uhland
und Ruckert" (1857), alsmede d. biographieen
v. Mayer (1867) en Hassenstein (1887).
Uhlenhorst, een fraai gelegen voorstad
v. Hamburg, met 19 000 inw., vele fraaie
villa's met tuinen en bloeiende Industrie.
T_Thrich (JEAN JACQUES ALEXIS), een Fransch
generaal, geb. 15 Febr. 1802 to Pfalzburg. Hij
streed sedert 1834 in Algiers, waar hij in
1852 tot brigade-generaal bevorderd ward;
als zoodanig maakte hij d. Krimoorlog made
en als divisiegeneraal nam hLj deel a. d. veldtocht in Italia, In Aug.1870 ward UHRICH gouverneur v. Straatsburg; hij leidde onder d.
moeilijkste omstandigheden d. verdediging
dezer vesting, doch moest 27 Sept. v. genoemd
jaar capituleeren, weshalve hij menig verwijt
moest ondergaan. Hij nam ten gevolge hier-
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van zijn ontslag en over]. 9 Oct.1886 te Passy
bij Parijs, nadat htj tot gin rechtvaardiging
in 't licht had gegeven: „Documents relatifs
au siege de Strassbourg" (1872).
Uien, Zie Ajuin.
Mien. d. Uilen maken een familie uit in
4. orde der roofvogels en onderscheiden zich
door d. volgende kenmerken. d. Kop is groot
en d. oogen zijn niet elk naar een zijde, maar
beide naar voren gericht; d. sterk gekromde
snavel is kort en bljna geheel onder d. veeren v. 't aangezicht verborgen; d. neusgaten
zijn rond, d. gehoorgaten groot, d. pooten zijn
krachtig, hebben groote klauwen en On dikwijis tot a. die klauwen met donsachtige veeren bedekt, d. achterteen staat een weinig
hooger dan d. overige en d. buitenteen kan
naar voren en achteren gewend worden. d.
Yeeren zijn zeer zacht.
Ofschoon enkele dezer vogels bij dag vliagen en goad zien, zijn d. uilen toch ware
nachtdieren, gelijk reeds hun groote oogen
aantoonen. Zij voeden zich met kleinere dieren, voornamelijk zoogdieren en insecten,
vliegen zonder gedruis to maken en slapen
gedurende d. dag in holle boomen, rotsspleten en gaten in gebouwen. Zij zijn over d.geheelen aardbol verspr eid. Hun eieren zijn bijna
kogelvormig en wit v. kleur.
Twee afdeelingen treft men in deze familie
aan, waartoe alle soorten gebracht kunnen
worden; die der kat-nilen of gladkopuilen en die
der oor-uilen of hoorn-uilen. d. Laatste zijn v.
oorpluimpjes a. d. kop voorzien, d. eerste niet.
Tot d. eerste afdeeling behooren d. kerkuil
(omtrent wolken vogel men zie't art. rerkuil)
en voorts d. volgende inlandsche en een zeer
groot getal uitlandsche soorten:
1.. d. Boschuil (Strix aluco L.), die een dikken kop en geheel rondo kringen om d. groote
oogen heeft, roestkleurig is met bruine vlekken, waarover a. d. buik korte dwarsstreepjes
loopen, on bruine met donkerbruin gemarmerde vleugels heeft. Daze soort leeft in d.
bosschen, voedt zich met muizen, vogeltjes
en insecten on verheft 's nachts zijn holle,
lachende. ver weOrklinkende stem.
2°. d. Steenuil (Stix noctua Retz.), in NoordBrabant huipke genoernd, die veel kleiner is
dan d. vorige, breed en plat v. kop met breede,
lichtgele oogkringen, op kop, rug en vleugels
aardkleur met ronde of ovale, witte vlekken;
d. staart is vuilbruin met drie witte dwarsstrepen, d. borst wit met donkerbruine halvemanen, d. buik wit met zwarte ptjlvlekkon.
Daze uil komt veel voor ten onzent en in
geheel Europa; hij is standvogel, doch zworft
in d. winter in 't rond. Hij nestelt niet alleen
in holle boomen, maar ook onder d. daken
der huizen. Zijn voedsel bestaat ook voornamelijk uit muizen en insecten.
3°. d. Sneeuwuil (Strix nyctea L.), die 6 dM.
lang wordt en dus verreweg d. grootste is
onzer gladkopuilen. Hij heeft een minder
dikken en bollen kop, is wit met bruine
halvemaantjes en heeft een zwarten snavel
on gale oogkringen. Daze soort woont in d.
noordeltjke landen tot zelfs a. d. noordpoolcirkel, wordt enkele malen bij ons waargenomen, gaat zoowel bij dag als bij nacht
op roof uit on voedt zich voornamelijk met
-sneeuwhoenderen en hazen, doch eat ook visschen. Zij nestelt op rotsen.
Tot d. tweede afdeeling telt men d. Uhu
of Schuhu der Duitschers (Bubo maximus),
een prachtigen vogel, die moor dan 6 dM. lang
wordt, onzen ransuil en velduil, alsmede 't
kleine uiltje Otus stops uit 't zuiden v. Europa.
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Mien noemt men ook in 't dagelijksch
spraakgebruik d. grootere en dikkere soorten
v. nachtvlinders, die tot d. familien der Bombycidae on Noctuidae behooren. waarschtjnitjk
omdat bij zeer vele d. kop, v. voren gezien,
eenige gelijkenis aanbiedt met die der nachtroofvogels. Meer bepaaldelijk noemt men d.
noctuiden uilen ; deze vlinders hebben een sterk
beschubd, somtijds v. een kuif voorzien borststuk en een kegelvormig of v. boven eenigszins platgedrukt achterltjf. Hun sprieten zijn
in d. regel borstelvormig, doch ook wel in
't mannelijk geslacht met haren bezet of
gekamd, d. ocellen of bijoogjes ontbreken
zelden; d. zuiger is gewoonlijk lang en d.
lipvoelers hebben a. 't einde een zeer klein
leedje, terwtjl 't voorgaande lid lang en platgedrukt is. 't Lijf is 'meer met schubben dan
met haren bedekt on d. vleugels liggen in d.
rust dakvormig over 't lijf gebogen. Voor- on
achtervleugels zijn door een vleugelhaakje en
lusje a. elk. verbonden. d. Poppen liggen
gewoonlijk in d. aarde verborgen.
Tfilicens (JACOBUS ALBERTUS) ward 1 Mei
1772 to Wierum, een dorp bij Groningen, gab.
Zijn ouders waren landbouwers; zijn vader
ontviel hem, toen htj vijfjaar oud was; 3jaren
later verhuisde zijn moeder n. Groningen,
waar htj eerst 't onderwijs op d. Latijnsche
school genoot en, 17 jaar oud zijnde, als student
ingeschreven ward. In 1795 promoveerde hij
in d. philosophic en eenige maanden later
ward hij tot candidaat in d. godgeleerdheid
bevorderd. Een jaar later gaf hij zijn opstel
over d. thermometer in 't licht; hij ward als
predikant in 't dorp Lellens beroepen, welk
beroep hij aannam, on schreef daar in acht
dagen tijds zijn „Natuurkundig schoolbook"
als antwoord op een prijsvraag der Maatschappij „tot Nut v. 't Algemeen", welk antwoord tegelijk met dat v. Buis met goud
bekroond ward. In 1798 nam hij 't beroep n.
Eenrum aan, waar hij d. volgende werken
schreef: „Korte schets der natuurkennis" (1799),
„Redevoeringen over d. volmaaktheden v. d.
Schepper" (1810—'15), „Kort Natuurkundig
schoolbook" (1804), „Verhandeling over d.
vooroordeelen omtrent 't onweder" (1808),
„Beschrtjving v. d. merkwaardigste voortbrengsels der Natuur" (1807), „Schoolbook
over d. natuurlijke historie" (1807), „d. Katechismus der natuur v. Martinet verkort on
nagezien" (1812), „Verhandeling over 't nut
der Insecten" (1812), „Technologisch handbook"
(1809—'19) en „Schoolbook over d. Technologie"
(1810). Nadat hij daar zestien jaren als predikant werkzaam geweest was, ward hij in
1815 tot hoogl. in d. wis- en natuurkunde
a. d. hoogeschool to Groningen beroepen, om
daar d. landhuishoudkunde to onderwijzen,
waarom hij ook in 1819 een „Handbook voor
vaderlandsche Landhuishoudkunde" in 't licht
gaf. Ook maakte hij d. technologie tot een
onderwerp zijner meer algemeene lessen,
terwill htj bovendien als hoogl. college hield
over pb ysiologische kruidkunde en na d. dood
v. zijn ambtgenoot de la Faille gedurende eon
jaar over natuurkunde. In 1822 woes hij 't
vereerend aanbod d. leerstoel v. Groningen
met dien v. Leiden to verwisselen uit gehechtheid a. gin provincie v. d. hand en hij
overl. te Groningen 30 Mei 1825.
tritbarsting, Zie Vulkanen.
Tlitenbogaart (JOHANNES), wiens naam
op verschill. wuzen geschreven wordt, ward
11 Febr. 1557 to Utrecht uit Roomschgezinde
ouders ,geb. en was aanvankelijk voor d.
rechtsgeleerden stand bestemd. 't Btjwonen
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v. een predicatie v. Duifhuis had ten gevolge,
westen. Landbouw, veeteelt en visscherij zijn
dat hij tot d. Hervormde belijdenis overging
in dit gedeelte der kolonie d. voorn. middelen
en zich n. Geneve begaf, ten einde zich voor
v. bestaan. Men fokt er vee, paarden, schapen,
't predikambt to bek warren. Te Utrecht teruggeiten en varkens en wint er verschill. soongekeerd, werd hij er in 1584 tot d. kansel ge- ; ten v. granen. Er worden steenkolen, ijzer,
roepen, maar met andere ambtgenooten in
lood, koper e. a. delfstoffen gevonden, als1590 om staatkundige redenen door d. regeemede niet onbelangrijke zoutpannen langs d.
ring ontslagen. Van d. vele beroepen, die
zuidkust. 't District bevat een hoofdplaats v.
hem werden aangeboden, nam hij dat naar
denzelfden naam a. d. Zwartkop-rivier, die
's-Gravenhage aan, waar hij vooral ten dienalleen voor zeer kleine vaartuigen to gebruiste v. d. prinses-weduwe, Louise de Coligny,
ken is, en 't vlek Port Elisabeth, a. d. westook v. tijd tot tijd in 't Fransch predikte en
zijde der Algoa-baai, dat zijn naam ontving
.zich d. grootste toegenegenheid v. prins Maunaar d. gemalin v. George III. d. Ligging der
rits verwierf, die hem tot zijn hotprediker
laatste plaats is zeer gunstig voor d. schepen,
benoemde en dien hij op onderscheidene tochwelke d. baai aandoen, 'tgeen maakt, dat
ten als veldprediker vergezelde. Bij 't opkoPort-Elisabeth thans een der 't drukst bezochte
men der Remonstrantsche geschillen koos hij
havens is a. d. zuidkust v. Afrika.
ITiterste wil , Zie Testament.
.d. zijde v. Arminius, op wiens benoetning tot
hoogl. to Leiden hij grooten invloed had uitUitgeest, een gemeente in d. Nederl. prov.
geoefend. Daze richting braeht hem, vooral
Noord-Holland, a. d. spoorwegen v. Haarlem
door toedoen v. zijn atnbtgenoot Rosaeus, in
en Zaandam n. Alkmaar, met 2660 inw. 't Is
vele onaangenaamheden; d. prins begon meer
d. geboorteplaats v. Cornelis Corneliszoon, d.
en meer naar d. zijde der Gomaristen over
uitvinder der houtzaagmolens.
to hellen en UITENBOCAART zag zich in 1618
T_Tithoorn, een gemeente in d. Nederl. prov.
genoopt zijn ontslag te vragen, ja na d. geNoord-Holland, a. d. Amstel, uur ten Z.-W.
vangenneming v. Oldenbarnevelt n. Antwerv. Amsterdam, met circa 2200 inw.
pen d. wijk to nemen. Na d. uitspraak der
Uithuizen, een aanzienlijke gemeente in
Dordsche synode sloten zich aldaar d. uitged. Nederl. prov. Groningen, ruim 2 uur ten
dreven Arrniniaanschgezinde predikanten bij
N.-0. v. Onderdendam, met ruim ;i000 inw. —
hem aan en hij iiverde met mond en pen voor
In d. nabijheid d. niet minder aanzienitjke ged. belangen der Remonstranten, d. aanbiedinmeente Uitfauizermeeden, met 3700 inw.
gen v. Spaansche zijde met standvastigheid
Uitleggers waren gewone schuiten — in
afslaande. In 1626 keerde hij naar 't vader't btjzonder Arnsterdamsche zolderschuiten —
land terug en hij aanvaardde onder prins Frebewapend met licht geschut. Z6 werden o. a.
derik Hendrik, in 1631, 't leeraarsambt bij d.
met veel voordeel door d. Hollanders gebruikt
Remonstrantsche gemeente to 's-Gravenhage,
in d. oorlog v. 1672 on ook later. Thans bezigt
waar hij 4 bept. 1644 overl. Zijn talrijke gemen ook ijzeren pontons, in 't btjzonder ingeschriften betretien meerendeels d. geschillen ' richt om als uitleggers to kunnen dienen on
dier dagen en hebben als zoodanig hooldzakebewapend met lichte kanonnen on mortieren.
lijk alleen belang voor d. kennis v. dat onder't Denkbeeld in ons waterland geschut op
werp. d. Breede lijst geeft Glasius in „Godg.
vaartuigen to brengen is reeds zeer mid; zoo
Ned." dl 3. Als d. meer algemeen belangrtjke
vindt men a. 't einde der Middeleeuwen gewag
noemen wij: „Tractaet v. het ambt der overgemaakt v. zeekatten.
heydt in saecken v. religie" (1610, meermalen
Uitleg.kunde, Zie Hermeneutiek.
herdr.), „Oorspronk en voortgang der NederITitlooppijpen (Zie hydrodynamicia). Als
lantsche kerkelyke geschillen" (1633) en
men een kleine cylinder- of kegelvormige
„Kerkelyke historian" (1646). Dat daze e. a.
buis (andere buizen worden in d. practijk Met
geschriften, to midden v. d. hitte der gegebezigd) voor eon in een met vloeistof gevuld
schillen uitgegeven, geen aanspraak kunnen
vat gemaakte opening aanbrengt, vloeit er in
maken op onparttjdigheid, ligt in d. aard
d. meeste gevallen een grootere hoeveelheid
der zaak; doch die V. UITENBOGA ART munten
water uit dan onder dezellde omstandiguit door d. vorm on overtretfen d. meeste
heden door een opening in een dunnen wand.
andere in gematigdheid. — Zie „J. Uitenbolndien d. wand, waarin d. opening is gemaakt,
gaarts leven, kerkelyke bediening on zedige
eenige dikte heeft, zal d. uitwerking dezelfde
verantwoording", 2e uitgave, 1647.
zijn ale bij 't aanbrengen eener buis a. een
Uitenhage ('t District) behoort tot d. Britdunnen wand. d. Dikte v. d. wand oefent dus
sche Kaapkolonie in Zuid-Afrika. 't Grenst
een zekeren invloed uit op d. hoeveelheid
ten zuiden a. d. Oceaan, ten westen a. Georgevlooistof, die door een daarin gemaakte opening
County, ten noorden a. d. districten Graaf
uitstroomt. Ale d. buis cylindervorinig is,
Reinet en Somerset en ten oosten a. Albanykunnen zich bij d. uitvloeiing twee gevallen
County. d. Oppervlakte, die ongeveer 9000 vk.
voordoen. Vooreerst kan d. straal door d. buis
mijlen beslaat, is deels bergachtig en ter bestroomen zonder met haar oppervlak in aanbouwing ongeschikt, deels vruchtbaar. Aan
raking te komen. In dat geval heoft d. buis
d. kust vindt men d. Algoa-baai on d. baai
geen invloed. Ten tweede kan d. straal (en
Behalve door onbeduidende kustdit is gewoonlijk 't geval) d. buis geheel vullen.
rivieren wordt 't besproeid door d. Gamtoord. Gedaante v. d. straal verschilt dan v. die,
rivier on d. Zondagsrivier, welke evenwel
welke hij zonder d. buis aanneemt. In plaats
niet bevaarbaar zijn. d. Naam is ontleend a.
v. samen to trokken vomit hij een cylinder,
dien v. d. commissaris-generaal Jacob Abradie d. in 't vat gemaakte opening tot basis
ham Uitenhage de Mist, die er in 1802 door
heeft. Als men d. hoeveelheid vloeistof, die in
't bestuur der Bataafsche republiek werd heeneen bekend tijdsverloop door d. buis vloeit,
gezonden, om d. kolonie v. d. Engelschen
nauwkeurig meet on bovendien berekent. zal
over to nemen. (Zie daarover „Vaderlandsche
men bevinden, dat d. eerste hoeveel heid 't 0,82
historic)" ten vervolge v. Wagenaar). d. Algoav. d. laatste bedraagt, terwijl d. onder gelijke
baai, die zoowel voor d. handel met d. koloomstandigheden door d. opening v. een d unnen
nie als door schepen op reizen van on naar
wand gevloeide hoeveelheid slechts 0,62 v. d.
India wordt aangedaan, levert een veilige lig berekende is. Door een kegelvormige tuit tegen
plaats op bij stormen uit 't noorden en noordd. opening a. te brengen zal men d. snelheid
IX.
34
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als verminderen. Door zulke buizen a. to
brengen heeft men d. snelheid tot 0,98 v. d.
theoretische kunnen opvoeren.
Uitmiddelpuntigheid
of excentriciteit.
Zie Excentrisch.
tritscheiding (Excretio). Alle weefsels,
alle bestanddeelen v. 't dierlijk lichaam zip
a. onophoudelijke wisseling onderworpen. Als
zeer samengestelde stoffen met 't voedsel ingevoerd, worden d. organische bestanddeelen in
minder samengestelde omgezet, om ten slotte
als laatste voortbrengselen der stofwisseling
't lichaam to verlaten. Doze laatste voortbrengselen der stofwisseling nu noemt men uitscheidingen. 't Is hoofdzakelijk onder d. invloed
der zuurstof, die door d. longen wordt opgenomen en met 't blood door 't geheele lichaam
verspreid, dat deze omzetting plaats vindt.
't Kenmerk v. d. laatste voortbrengselen der
stofwisseling is dan ook in 't algemeen eon
zekere graad v. oxydatie, wat vooral voor
d. niet-stikstof houdende verbindingen 't geval
is. d. Bestanddeelen der uitscheidingen kunnen
in stikstothoudende en niet-stikstofhoudende
onderscheiden worden. Tot d. eerste behooren
't hippuurzuur, 't inosinezuur, 't urinezuur, d.
kreatinine, 't ureum, d. extractiefstoffen en d.
kleurstoffen, d. ammoniak on d. stikstof zelf.
Tot d. niet-stikstofhoudende brengt men 't
zuringzuur, 't koolzuur, 't water, 't phosphorzuur
en 't zwavelzuur.
Niet alle bestanddeelen der uitscheidingen
mogen voortbrengselen der stofwisseling
heeten. Vele zijn als zoodanig met 't voedsel
ingevoerd en verlaten 't lichaam zonder a.
omzetting onderworpen te zijn, zooals 't water,
'd. meeste zouten, 't koolzuur, d. kreatinine.
•Langs alle oppervlakten, die met d. buiten' wereld in moor onmiddellijke aanraking verkeeren, worden stoffen uit 't lichaam verwijderd, hoofdzakelijk langs d. nieren, d.
longen en d. huid. d. Physische eigenschappen
v. d. laatste voortbrengselen der stofwisseling
bepalen reeds in 't algemeen, welke v. deze
tangs elk der genoemde wegen verwijderd
worden. Door d. nieren wordt nl. eon vloeistof
afgescheiden (d. urine) en hier kan due alleen
water on wat in water oplosbaar is worden
uitgescheiden. Langs d. longen ontwijken
alleen stoffen in gas- of dampvormigen toestand. Lange d. huid worden zoowel vloeistoffen als gas- en dampvormige stofien
afgescheiden on hier kan men dus beide
soorten v. stoffen verwachten.
d. Stoffen, die langs 't darmkanaal 't lichaam
verlaten, zijn voor een deel overblijfselen,
voor eon deel niet opgeslurpte bestanddeelen
der gal en der afscheidingsproducten v. 't
darmkanaal en epithelium-cellen. Ztj behooren
dus slechts voor een klein deel tot d. eigenlpke
voortbrengselen der stofwisseling.
tritslag (Exanthema). 't Wezen v. 't uitslag
bestaat in bloedophooping, ontsteking en
uitzweeting v. een of meer samenstellende
deelen v. d. huid. Dientengevolge komt 't
onder verschili. vormen voor, nl. onder dien
v. vlekken (maculae), bulten (pomphi), tepeltjes
(papulae), puisten (pustulae), tuberkels (tubercula), knoesten (phymata), schubben (squamae)
en korsten (crustae). d. Oorzaken v. 't uitslag
zijn gelegen in d. working v. prikkelende zelfstandigheden op d. huid zelf of a worden
teweeggebracht door acute bloedontmengin-gen, zooals 't geval is bij 't roodvonk, d.
imazelen en d. pokken, of zij zijn to beschou_wen als postvattingen v. slepende bloedontImengingen, zooals bijv. d. verschill. huid-
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uitslagen bij syphilis on d. vormen v. tines

bj klierziekte.

Dat bij d. behandeling niet alleen 't plaatseltjk
proces moot in 't oog gehouden worden, maar
ook dikwpls tot grondslag liggende kwaadsappigheden moeten bestreden worden, valt
ligt to begrijpen.
T_Titspansel, Zie Firmament.
(JIIRJEN), eon verdienstelijk
ITitterdijk
Nederl. wiskundige, gob. 10 Dec. 1781 to Oudkerk, in Friesland, en overl. 11 Apr. 1845 te
Steenwijk. Hij bekleedde achtereenvolgens d.
betrekkingen v. leeraar in d. wis-, sterrenen zeevaartkunde a. 't instituut voor d. Marine
to Enkhuizen, landmeter bij 't kadaster, ontvanger der directe belastingen, controleur
der veendertjen in Overijsel, Gelderland,
oord-Brabant en Limburg, controleur der
belastingen to Enschede en to Bolsward. Men
heeft van zijn hand o. a. eon „Inleiding tot
d. kegelsneden" (1810) en een „Her ► eiding v. d.
schijnbaren afstand v. twee hemellichamen
tot d. waren" (1840).
ITitterdijk (JURJEN NANNINGA), eon kleinzoon v. d. vorige, word gob. 2 Jan. 1848 to
Den Horn (pro v. Groningen), studeerde en
promoveerde to Groningen in d. rechten, word
in 1872 procureur to Appingadam en een jaar
later archivaris der gemeente Kampen, waar
hij tevens d. rechtsgeleerde praktijk uitoefent
on in 't belang v. 't onderwijs en d. openbare
maatschappelpke aangelegenheden werkzaam
is. Talrijk zijn d. geschriften v. zijn hand;
vele ervan ztjn geplaatst in d. „Bijdragen
voor d. geschiedenis en oudheidkunde v. d.
prov. Groningen", in Fruins „Bijdragen voor
Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde", in 't ,,Jahrbuch der Gesellschaft far
bildende Kunst and Vaterlandische Alterthilmer zu Emden", in „d. Vrije Fries", in d.
„Kamper Courant" en vooral in d. ,Bijdragen
tot d. Geschiedenis v. Overijsel", door hem in
vereeniging met wijl en Mr. J. I. van Doorninck,
rijks-archivaris der prov. Overijsel, en diens
opvolger Mr. L. van Hasselt uitgegeven.
ITitwaseming (perspiratio). d. Uitwaseming, die voortdurend langs d. huid plaats
grppt, wordt in vereeniging met die langs d.
longen, in zoover d. stollen gas- of dampvormig 't lichaam verlaten, onzichtbare uitwaseming (perspiratio insensibilis) genoemd,
in tegenstelling met d. zichtbare uitscheiding
langs d. huid v. 't tweet on 't huidsmeer. d.
Grondlegger v. ooze kennis aangaande d. uitwaseming is Sanctorius Sanctorinus, prof. to
Padua on Venetia (1594), wiens „Aphorismi de
statica mediciiia" een groote vermaardheid
hebben verkregen on een belangrijken invloed
op d. leer der ziekte-oorzaken, op gezondheidsleer en zelfs op d. behandeling v. ziekten
hebben uitgeoefend.
d. Uitwaseming, die langs d. huid plaats
heeft, is v. tweeerlei aard. Vooreerst heeft er
verdamping plaats v. water uit d. buitenste
laag der opperhuidscellen, terwijl uit d. diepere
lagen, die a. 't voedingsvocht der huid grenzen,
water tot d. buitenste lagen doordringt. In d.
tweede plaats bestaat een gaswisseling langs
d. geheele huid. Niet alleen wordt hier zuurstof opgenomen en koolzuur uitgescheiden,
maar ook andere gassen dringen door d. huid
in 't blood door en vergiftige gassen kunnen
langs dezen weg zelfs d. dood veroorzaken.
In dit opzicht staat dus d. wisseling langs
d. huid met die langs d. longen geltjk. Op
beide plaatsen worden water en koolzuur verwijderd en wordt zuurstof opgenomen.'t Verschil bestaat hierin, dat langs d. huid meer
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water en daarenboven zouten en organische
stollen verwijderd worden, terwijl d. gaswisseling langs d. longen daarentegen zeer op
d. voorgrond treedt.
't Waterverlies langs d. huid is zeer aanzienlijk. Voor d. geheele onzichtbare uitwaseming kan ruim 1 kilogram water in 24 uren
worden aangenomen, waarvan ruim 7 HG.
langs d. huid en 3 HG. langs d. longen ver•
wijderd worden. Dit waterverlies door d. onzichtbare uitwaseming bedraagt slechts weinig
minder dan dat der zichtbare uitschoiding. d.
7 HG. water, die gerniddeld langs d. huid
ontwijken, worden zeker slechts voor een
klein deel door d. zweetklieren afgescheiden,
die eerst bij krachtsinspanning en hooge ternperatuur in levendige werking geraken. Dat
onder gewone omstandigheden 't water grootendeels door d. opperhuid heen verdampt,
daarvan leverde Krause vele bewijzen. d.
Gaswisseling langs d. huid is veel minder
nauwkeurig onderzocht dan die langs d. longen.
d. Beteekenis der onzichtbare uitwaserning
is nog niet voldoende toegelicht. Proeven op
dieren leeren, dat, zoo d. huid over 't grootste
gedeelte v. haar oppervlak met ondoordringbare olie of vernis wordt bedekt, zoodat alle
uitscheiding en opslorping langs dezen weg
is opgeheven, d. dood na eenige uren of dagen
volgt. Zoowel d. stoornis der ademhaling als
d. veranderingen, die 't bloed scheen ondergaan te hebben, brachten tot 't besluit, dat d.
dood hierbij door verstikking ontstaat.
Ujejski (coRNEL), een Poolsch dichter, geb.
in 1823 te Bremniany, in Galicia, sedert 1876
korten tijd lid v. d. Weener Rijksraad; thans
woont hij op zijn landgoed Zubrze bij Lemberg. Hij schreef o. a. „Klaagliederen v. Jeremia" (1817), „Bijbelsche melodieen" (1851) en
„Dramatische schetsen" (1880), alles in d.
Poolsche taal.
Ujvalvy (KARL EUGEN VON), een taalkundige en reiziger, geb. 16 Mei 1842 te Weenen.
Aanvankeltjk officier in Oostenrijkschen dienst,
vestigde hij zich in 1867 te Parijs, waar hij
sedert 1873 professor a. d. Oostersche academie is. In d. jaren 1876—'82 maakte hij verscheidene reizen n. Centraal-Azie en voor zijn
ethnologische, anthropologische en taalkundige studien bezocht hij voorts Italie, Spanje,
Rusland, Hongarije e. a. landen. Van zijn geschritten noemen wij „La langue magyare"
(1871), „Expedition scientifique francaise en
Russie, en Siberie et dans le Turkestan"
(1878—'80), „Aus dem westlichen Himalaya"
(1884), „L'ethnographie de l'Asie" (1874), „Grammaire finnoise' (1876) en „Alfred de Musset"
(1870). — Zijn gemalin, MARIE BOURDON, geb.
in 1845, in 1868 met hem gehuwd, vergezelde
hem op d. meeste zijner reizen en schreef
o. a. „Voyage d'une Parisienne dans 1'Himalaya occidental" (1887) en met haar man „Un
royal aventurier dans l'Asie centrale" (1886).
Ukase (v. 't Russische Uka,at, bevelen)
noemt men in 't Russische rijk elk v. d. keizer
uitgaand besluit of door d. keizer gekeven
verlof; 't komt overeen met 't in d. westelijke
landen v. Europa gebruikelijke kabinets-rescr ipt.
Pr ikas beteekent een dagorder of een in 't veld
gegeven last.
Ukerewe, Zie Oekerewe.
Ukermark, 't noordelijkste deel v. d.
Pruis. prov. Brandenburg, met een oppervl.
v. circa 70 vk. mijlen, zoo geheeten naar d.
Uker, die hier ontspringt uit verschill. meren
en bij Ukermande in 't Kleine Haff, a. d.
kust v. Pommeren, uitmondt. d. Hoofdstad
is Prenzlau.

UKE.

Ukert (FRIEDRICH AUGUST), een Duitsch
geschiedschrijver, geb. 28 Oct. 1780 te Eutin,
sedert 1808 opper-bibliothecaris en directeur
v. 't muntenkabinet, overt. 18 Mei 1851 aldaar.
Hij schreef „Handbuch der Geographie der
Griechen und Romer" (3 dln, 1816—'48), „Erdbeschreibung von Afrika", „Gemalde von
Griechenland" (nieuwe dr. 1833) en „Veber
Damonen, Heroen und Genien" (1850) en redigeerde met Heeren d. „Geschichte der Europaischen Staaten", sedert 1828 door Perthes
uitgegeven.
Ukewallisten, een aanhang onder d.
oudere Doopsgezinden, aldus genaamd naar
UKE WALLER, een landbouwer v. Groningsche
of Friesche afkomst, die in d.17e eeuw leefde
en zich krachtig verzette tegen alle pogingen
om d. onderscbeidene richtingen onder d.
Doopsgezinden door verdraagzaamheid onder.
ling to verbinden. Strong hield hij vast a. 'tgeen
hij meende rechtzinnig to zijn en dat voornamelijk bestond in 't eischen der grootst mogelijke
eenvoudigheid v. leefwijze en in 't bedienen
v. d. doop bij indompeling. Zij, die hem aanhingen en zich ook later nog a. zijn leerstellingen hielden, noemden zich Oud-Vlamingen
of Oud-Friezen; d. eerste naam is nog niet
geheel onder d. Doopsgezinden vergeten, maar
d. oude strengheid en steilheid der Ukewallisten voor verlichter en zachtzirmiger begrippen verdwenen.
Ukraine, Zie Oekraine.
Ulanen of T_Thla nen, geregelde cavalerie,
met lansen bewapend, gewoonlijk tot d. lichte
cavalerie gerekend, die meer een navolging
der Aziatische cavalerie dan een overblijfsel
uit d. riddertijd is. d. Ridders toch werden
langzamerhand tot gendarmes en kurassiers
hervormd en gaven d. lansen af, terwijl d.
Ulanen nooit met kurassen bewapend zijn
geweest.
d. Ulanen in Pruisen, Oostenrijk en Rusland
stemmen geheel overeen met d. lanciers v.
andere mogendheden. Men vergelijke 't
art. Lans.
Ulbach (Louis), een Fransch schrijver,
geb. 7 Mrt 1822 to Troyes, overt. 16 Apr. 1889
te Parijs. Hij schreef talrijke romans, v. welke
d. voorn. zijn „Monsieur et Madame Fernel"
(1860, ook voor 't tooneel bewerkt), „Le parrain de Cendrillon" (1865), „Le jardin du
chanoine" (1867), „La chauve-souris" (1868) en
„Les enfants de la mort" (1879).
Ule (OTTO EDUARD VINCENZ), geb. 22 Jan.
1820 to Lossow, bij Frankfort am Oder, studeerde eerst in d. godgeleerdheid te Halle en
later in d. wis- en natuurkunde te Halle en to
Berlijn. Vervolgens ward hij achtereenvolgens
leeraar to Quetz en privaat-docent to Halle,
waar hij 7 Aug. 1876 om 't leven kwam bij
een brand als directeur der brandbluschmiddelen. Hij schreef o. a. „Das Weltall" (3e dr.
1859), „Die Natur" (1851), „Ph ysikalische Bilder"
(1854—'57, 2 dln), „Die neuesten Entdeckungen
in Afrika" (1861), „Wunder der Sternenwelt"
(1861), „Popular() Naturlehre" (1865—'67),
„Warum on Weil" (4e dr., 1877) en ,.Kleine
naturwissenschaftliche Schriften" (1865—'68).
In 1852 richtte hij met Karl Milller 't tijdschrift „Die Natur" op.
Uleaborg (Finsch Oeloe), 't noordelijkste
gouvernement V. 't grootvorstendom Finland,
ter grootte v. 3012 vk. mijlen, met 247 000
in w. 't Gebied is zeer rijk a. rivieren, meren
en moerassen; 't W. wordt voor d. landbouw
gebruikt, terwijl 't O. bestaat uit uitgestrekte
wouden, waarin tal v. boron, wolven on vossen huizen. In 't N. wonen d. Lappen, die
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vooral zich bezig houden met rendierteelt. —
d. Hoofdplaats, ook Uleaborg, a. d. uitmonding
v. d. Ulea-elf in d. Botnische golf gelegen, bezit
vele scheepstimmerwerven, een haven en
10 000 inw. Belangrtjk zijn er d. handel, d.
scheepvaart en d. zalmvangst.
Ulema, is bij d. Turken d. titel der rechtsgeleerden, die tevens als geestelijken beschouwd worden, vermits d. bepaling v. 't
recht, of d. burgerlijke wet der Turken, evenals hun godsdienst v. Mohammed al komstig
en ver vat is in d. koran, waarop ook alle
latere wetsbepalingen gegrond zijn. 't Opperhoofd der ulema's is d. mufti; op dozen volgen d. kadiaski, waarvan er drie zijn, nl. een
in Europa, een tweede in Azie en een derde
in Egypte. Zij hebben zittingien stem in d.
Divan en alle kadi's of rechters, in d. a. hen
ondergeschikte deelen des rtjks, staan onder
hen en worden door hen aangesteld. d. Post
v. kadiaski baant d. weg tot d. waardigheid
v. mufti, tot welke niemand kan geraken,
die niet eerst 't genoemde ambt met eer en
lof bekleed heeft. d. Derde klasse der ulema's
zijn d. mollahs, die, naar 't bedrag hunner
jaarwedde, v. d. eersten of tweeden rang zijn
en in bijzondere provincien d. opperrechter
vertegenwoordigen. Op hen volgen d. kadi's
of gewone rechters, die overal ter eerste
instantie recht ,spreken.
Ulestraten, eon gemeente in d. Nederl.
prov. Limburg, bij Meersen, met 800 inw.
Ulfilas of Ulphilas, ook WULPHILAS, een
bisschop der Gothen, die in d. 4e eeuw leefde
en vooral door zijn Gothische bijbelvertaling
beroemd is. Uit ouders v. Capadocische afkomst word hij in of omstr. 't jaar 318 gob.
in die streken ten N. v. d. Donau, waar zich
d. Gothen destijds hadden neergezet. Op omtrent 30-jarigen leeftijd ward hij bisschop en als
zoodanig ij verde htj krachtig voor 't Arianisme,
ook op een kerkvergadering, in 't jaar 360 to
Constantinopel gehouden. Acht jaar later
andermaal derwaarts vertrokken tot een gelijk
doel, overt. htj er, in hoog aanzien zelfs btj d.
keizer. Nagenoeg d. eenige berichten aangaande ULFILAS zijn die v. zijn leerling Auxentius; volgens dozen schreef hij onderscheidene
werken, zoowel oorspronkelijke als uit 't
Grieksch vertaalde, in 't Latijn en Gothisch.
Niets is daarvan echter tot ons gekomen dan
zijn Bijbelvertaling en daze nog niet geheel.
Zie da-arorntrent 't art. Gothische taal en letterkunde, alsmede: Wais, „Ueber das Leben und
die Lehre des Ulfila" (1860).
Ulft (JAKOB VAN DER), een Nederl. schilder,
omstr. 1627 to Gorinchem gob. 't Is niet bekend, wie ztjn leermeester was, maar zijn
work herinnert a. dat v. Jan Both, bij wien
zijn ttjd- en stadgenoot Hendrik Verschuuring
onderwjjs in d. kunst genoot. Daar 14 in zijn
geboortestad 't ambt v. burgemeester bekleedde, kan hij zijn tijd slechts gedeelteltjk
a. d. beoefening der kunst gewtjd hebben.
Daarbij legde htj zich ook op d. scheikunde
toe ter bereiding v. kleuren voor 't beschilderen -v. glas. Men vond vroeger in d. kerk
te Gorinchem en in andere kerkgebouwen in
d. omtrek geschilderde glazen v. zijn hand
(zie d. verhandeling v. d. baron de Reiffenberg „De la peinture sur verre aux PaysBas" in d. „Memoires de l'Acad. royale de
Bruxelles", 1832). Zijn schilderijen in olieverf
en zijn teekeningen zijn dus niet groot in
aantal. Meestal stellen ztj antieke gebouwen
voor, voornarnelijk te Rome en in d. omstreken. VAN DER ULFT zelf beeft echter nooit
Rome bezocht en bediende zich alleen v. d.
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teekeningen en prenten v. andere meesters,
wat niet verhinderde, dat hij d. architectuur
en 't landschap wist weer to gev en met een
nauwkeurigbeid on oorspronkelijkheid, die
inderdaad hulde verdienen. 't Louvre to Parijs
bezit v. hem een schilderij, „een gezicht op
Tivoli" voorstellende, zeer delicaat geschilderd, in d. toon v. Asselijn. Een tweede schildertj aldaar stelt voor een „Markplaats, waar
toebereidselen gemaakt worden tot een feest".
Decamps maakt gewag v. onderscheidene
schilderijen, welke hij in Hollandsche kabinetten v. dozen meester zag. 't Museum
to Amsterdam bezit v. hem een paar „Italiaansche landschappen met gebouwen, zee
en bergen", alsmede een „Italiaansch marktplein"; dat to 's-Gravenhage een ,Gezicht op
antieke gebouwen met een optrekkend
'
legor".
Te Dresden ziet men een „Landschap met
d. ruiner) eener groote verwoeste stad", rijk
gestoffeerd met soldaten, enz. Te Berlin „Een
wapenschouwing a. 't Scheveningsche strand"
en een „Gezicht in Rome met 6. zuil v. Trajanus". Op d. verkooping v. Van der Linden
en Slingeland kwam v. hem voor d. „Intrede
v. Alexander d. Groote in Babel", op die v.
Braamcamp een „Gezicht in Italie", rijk gestoffeerd.
Belangrijk zijn voorts 's mans teekeningen.
Op d. verkooping v. Paignou Dijonval in 1810
kwamen er zeven voor, in die v. 't kabinet
Silvestro drie. 't Louvre heeft v. hem een
teekening in dekverf, voorstellende „d. Dam
to Amsterdam met 't stadhuis, d. waag en
d. nieuwe kerk", rijk gestotreerd. Bij Verstolk
v. Soelen was eveneens een kostbare teekening in dekverf v. tzelide onderwerp, bij
de Vos voor f 200 verkocht. Er was een exemplaar bij V. d. door VAN DER ULFT Zelf geetste prent naar doze teekening, die zeer
zeldzaam is en bij d. graat van Fries met 't
andere eenig bekende prentje des meesters,
't „Kasteel v. Gorkum" voorstellende, voor
f 41 word verkocht.
Zijn sterfjaar is onbekend. Men wil op een
v. zijn teekeningen 't jaartal 168S gezien
hebben,. zoodat hij toen nog in leven zou
geweest zijn.
Ulhoorn (HENDRIK), een geneeskundige,
vermoedelijk in 1692 to Leiden gob. Hij was
arts bij 't legor in d. Spaanschen successieoorlog, word daarna to Leiden tot doctor bevorderd on vestigde zich vervolgens als arts
to Amsterdam, waar htj in 1736 lector in d.
ontleed- en heelkunde word en in 1749 overt.
Hij schreef o. a. „Osteologie", „Noodig denkbeeld v. spina bifida" (1732), „Tweede vertoog
over d. spina bifida" (1733) on „Korte voorstelling v. een nieuw uitgevonden pompspuit"
(1741).
Ullmann (Kelm), een uitnemend Duitsch
godgeleerde, 15 Mrt 1796 to Eptenbach, in 't
groothertogdom Baden, gob. Na grondige studio'n to Heidelberg en te Ttibingen word
na eenigen ttjd 't predikambt te Kirchheim
bekleed to hebben, in 1821 buitengewoon
hoogl. to Heidelberg. Kort daarna maakte htj
zich bekend door eon verhandeling: „De Hypsistariis" (1823), maar moor nog door zijn
doorwrocht geschrift over „Gregorius Nazianzenus" (1825, meermalen herdr.), dat ook in
onze taal ward overgebracht. Kort vOOr zijn
vertrek als gewoon hoogl. in d. godgeleerdheld to Halle (1829) begon htj met Umbreit
d. uitgave v. 't voortreffelijke tijdschrift
„Theologische Studien und Kritiken", dat
geopend ward met 't later afzonderlijk uitgegeven stuk v. ULLMANN over „d. Zondeloos-
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heid v. Jezus" (mede in 't Nederl. vertaald).
In 1834 begon hij met een voortreflelijke
monographie over „Johann Wessel, ein Vorganger Luthers" (1834); zijn verdienstelijke
beeldengalerij v. „Reformatoren vor die Reformation, vornehmlich in Deutschland und
den Niederlanden" (1811, 2 din) is eveneens
in onze taal overgebracht.
In 1836 keerde hij n. Heidelberg terug, echter
niet als hoogleeraar, maar om er voor d. wetenschap end d. vorming v. aankomende godgeleerden to leven; in 1853 werd hij lid v. 't
opperconsistorie en prelaat te Carlsruhe, waar
hij 12 Jan. 1865 over'. Behalve een stuk tegen
Strauss, „Historisch oder Mythisch?" (1838,
Nederl. vert. 1840), en „Wesen des Christenthums" (1815, Nederl. vert. 1846), hebben ULLMANN'S latere geschriften hoofdzakelijk betrekking op d. kerkelijken toestand v. zijn
vaderland.
Ulloa (DON ANTONIO DE), geb. 12 Jan. 1716,
te Sevilla, wijdde zich a. d. zeedienst, werd
reeds in 1735 luitenant ter zee, ging een jaar
daarna met d. commissie, die voor d. graadmeting ter bepaling v. d. gedaante der aarde
n. Zuid-Amerika gezonden werd, n. Quito en
bleef aldaar tot 1744. Na zijn terugkomst bezocht hij op koninklijken last ter uitbreiding
zijner staathuishoudkundige kennis een groot
gedeelte v. Europa en kwam hij met een
rijken schat v. waarnemingen terug, dien hij
ten beste v. zijn vaderland aanwendde. Hij
voltooide d. groote kanalen en dokken v. Ferrol
en Cartnagena, terwijl d. beroemde kwikzilvermijnen v. Almaden in Spanje en Guancavellica
in Peru door hem een nieuw leven ontvingen.
In 1755 ging hij voor d. tweede maal n.
Amerika; hij werd, toen hij in 1767 terugkwam,
tot algemeen bestuurder v. d. Spaansche zeemacht benoemd en overl. 3 Juli 1795 op zijn
landgoed nabij Cadix. ULLOA behoorde tot d. beroemdste en verdienstelijkste mannen, waarop
zijn vaderland kan roemen. Wel was hid minder
geschikt als hoofdolticier, daar zijn hoofd altUd
vervuld was met wetenschappelijk onderzoek,
zoodat hij zelfs d. ministerieele depeches ongeopend liet liggen, maar Spanje dankt hem zijn
eerste laboratorium voor erts-onderzoek, alsmede zijn eerste museum v. natuurl. historie,
voorts d. kanaliseering en scheepvaart in OudCastilie, d. kennis v. 't platina en zijn hoedanigheden, alsmede d. beste landkaarten v.
't Spaansche schiereiland. Onvermoeid was
ULLOA bezig met d. verbetering der manufacturen en d. uitbreiding v. kunsten en wetenschapen; tevens schreef hij d. volgende werken,
die onder meer v. zijn kennis en waarnemenden geest getuigen: „Relation historica del
Viage a la America meridional" (1748) en „Noticias americanas, entretenimientos physicohistoricos soble la America meridional y la
septentrional-oriental" (1772). — Een zijner
bloedverwanten, DON BERNARDO DE ULLOA, iS
d. schrOver v. een belangrijk werk voor d.
handel en fabrieken v. Spanje.
(mus), een Duitsch dichter, geb.
22 Aug 1813 te Habelschwerdt in Silezie. Aanvankelijk huisonderwijzer, werd hij in 1848
berichtgever over kunst en literatuur voor d.
„Nationalzeitung". Van 1860—'88 was hij secretaris en dramaturg bij d. intendantuur v. d.
koninklijken schouwburg v. Pruisen en thans
leeft hij als geheim intendantraad te Berlijn.
Hij gaf 't philosofisch-episch gedicht „Das
Hohelied" (1845), alsmede 't epos „Victor"
(1847) en een verzameling schoone „Dichtungen" in 't licht.
een stad in Wurtemberg, met 36 000
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inw. (1890), in een vruchtbare viakte a. d.
linkeroever v. d.. Donau gelegen, welke rivier
hier d. Blau en d. Iller opneemt en voor platboomde vaartuigen bevaarbaar wordt. d.
Vestingwerken, v. 1844—'59 aangelegd en later
hersteld, hebben een omvang v. 5 uren en
zijn door een krans v. forten omgeven. d. Stad
is ouderwetsch en doodsch, maar bezit een
fraaien Gothischen dom of munster, v. 1377
tot 1507 gebouwd, met een der grootste orgels
v. Duitschland; d. 151 M. hooge toren is pas
in 1890 voltooid. 't Ouderwetsche raadhuis
werd in 't begin der 16e eeuw in d. overgangsstiji v. d. late Gothiek tot d. Renaissance
gebouwd. Ulm is vermaard om d. producten
v. zijn omtrek, vooral om zijn brood, bier,
gerst, gort, asperges en vetgemeste slakken. —
Under Karel den Groote Villa regia geheeten,
was Ulm sedert 1134 een vrije rijksstad en
speelde 't in d. Middeleeuwen zulk een belangrijke rol, dat men placht te zeggen: „Ulmer
Geld geht durch die gauze Welt" ('t Ulmer
geld gaat d. geheele wereld door). Het nam
reeds vroeg d. hervormden godsdienst aan,
sloot zich in 1531 bij 't Smalkaldisch verbond aan, maar moest zich in 1546 a. keizer
Karel V onderwerpen. In 1803 kwam 't a.
Beieren; in 1805 werd hier d. Oostenrijksche
generaal Mack door Napoleon ingesloten en
moest daze zich 17 Oct. met 23 800 man overgeven. Sedert 1809 behoort 't a. Wurtemberg. —
Zie Pressl, „Ulm und rein Munster" (1878),
Fischer, „Geschichte der Stadt Ulm" (1863),
en von Loifeler, „Geschichte der Festung Ulm"

(1881).

Mpianus (Dominus), een beroemd Romeinsch rechtsgeleerde, omstr. 170 n. Chr. to

Tyrus geb., leefde to Rome onder d. regeering
v. keizer Caracalla en diens opvolgers en stond
vooral bij Alexander Severus in hoog aanzien.
HU was praefectus praetorii en werd, tijdens
zijn hestuur v. Gallia, in een oproer om 't leven
gebracht, onistr. 228 n. Chr. HU heeft een
menigte rechtsgeleerde geschriften nagelaten,
die op velerlei plaatsen in d. Pandecten verspreid zijn: „ad edictum" (in 83) en „ad Sabinum" (in 51 boeken); voorts een kleiner geschrift, „Tituli ex corpore Ulpiani".
hertog v. Wurtemberg (1498-1550),
geb. 8 Febr. 1487 als eenige zoon v. d. waanzinnigen graaf Heinrich IV v. Wurtemberg.
Hij maakte zich in jeugdigen overmoed los
v. d. Zwabischen Bond, die hem ten troon
verhev en had en stond zoo alleen, toes wagons
d. tinantieelen druk in 1514 't communistisch
verbond v. d. Armen Koenraad tegen hem
optrad. Met tegenzin onderteekende hij 't
Tubbinger Verdrag, dat in 1515 d. vrede herstelde, doch tevens ULRICFIS macht beperkte.
Groot was d. verontwaardiging, toen ULRICH
in 1515 in toorn zijn stalmeester Hans von.

Hutton doodsloeg, en d. daarop gevolgde ontvluchting v. zijn gemalin Sabina. die, naar
men beweert, door hem mishandeld werd,
bracht hem in vijandschap met Beieren en zelfs
met d. keizer. Ten tweede male werd hij in

I d. ban gedaan, toen hij bovendien door d.
overvalling v. Reutlingen d. landsvrede brak
on zoo d. Zwabischen Bond als 't ware d.
oorlog aandeed. In 1519 uit zijn land verdreven, bekeerde hij zich to Mompelgard voor
d. leer v. Luther en, toen hij, in 1534, door
landgraaf Philips v. Hessen in zijn land her-

steld was, voerde hij d. Hervorming in Wurtemberg in. In 1536 trad ULRICH tort Schmalkaldisch verbond toe on hij overl. 6 Nov.1550.
Ztjn leven is beschreven door Beyd (1844) en
Kugler (1865). Zie voorts Ulmann „Ftinf Jahre
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Wiirtembergischer Geschichte unter Herzog
Ulrich 1515—'19" (1867).
Ulrich (auGo), een Duitsch componist,
geb. 26 Nov. 1827 te, Oppeln, overl. 23 Mei
1872 to Berlijn, waar hij v. 1859—'63 leeraar
in d. compositie a. Stern's Conservatoire was.
Hij componeerde een trio voor klavier en drie
symphonieen, waarvan no. 2 door d. Belgische
Academie bekroond werd, alsmede d. opera
„Bertrand de Born".
Ulrich (PAULINE), een Duitsche tooneelspeelster, geb. 19 Dec. 1840 te Berlijn. 't Eerst
trad zij hier in kleine rollen in d. hofschouwburg op en in 1856 zag men d. jeugdige
dilettante in d. schouw burg te Stettin ten
tooneele. In 1859 werd ztj a. d. hofschouwburg
to Dresden geengageerd, waar ztj veel succes
had, zoowel in 't blij- als in 't treurspel, in
groote karakterrollen.
T_Tirichs (HEINRICH NIKOLAUS), een Duitsch
archaeoloog, geb. 8 Dec. 1807 te Bremen, overl.
10 Oct. 1843 te Athene; sedert 1833 leefde hij
in Griekenland. Zijn voorn. werk is „Reisen
und Forschungen in Griechenland" (2 dln,
1840 — '63).
Ulrich von Lichtenstein, een MiddelHoogduitsch dichter, omstr. 1200 uit een
riddergeslacht in Stiermarken geb., overl. in
1276. Hij beschreef ztjn avontuurlijk leven in
„Frauendienst" (in 1255 voltooid, uitgegeven
door Lachmann in 1841, door Bechstein in
1888). Hoewel ULRICH een gevierd minnezanger was, heeft dit stuk toch weinig poetische waarde; maar 't is zeer belangrijk,
omdat 't ons d. zeden en gewoonten v. d.
ridderttjd uitstekend schetst.
Ulrich von Tiirheim, een Middel-Hoogduitsch dichter, die omstr. 1245 to Augsburg
't epos „Der starke Rennewart" schreef, een
voortzetting v. Wolfram's „Willehalm" en
't slot dichtte v. „Tristan und Isolde" v.
Gottfried von Straszburg.
Ulrich von Zatzikhofen, een dichter
uit d. 12e eeuw, uit d. Thurgau geboortig, die
't epos „Lancelot vom Lee" schreef.
Ulrici (HERMANN), een vermaard Duitsch
theistisch philosoof en aestheticus, geb. 23
Mrt 1806 to PfOrten, in d. Beneden-Lausitz,
sedert 1834 hoogl. to Halle, waar hij sedert
1847 't „Zeitschrift fur Philosophie und philosophische Kritik" uitgaf on 11 Jan. 1884
overl. Hij schreef „Das Grundprinzip der Philosophie" (2 dln, 1845), „Gott und Mensch"
(2 dln, 2e dr. 1873), „Gott und Natur" (3e dr.
1875), „Leib und Seele" (2 dln, 1874), „Grundziige der praktischen Philosophie" (2 dln, 1873),
„Geschichte der hellenischen Dichtkunst" (2
dln, 1835), „Shakespeares dramatische Kunst"
(3 dln, 3e dr. 1868) on „Abhandlungen zur Kunstgeschichte als angewandter A esthetik" (1876).
Ulrilre Eleonore, koningin v. Zweden
(1718-41), geb. 23 Jan. 1688 te Stockholm als
dochter v. Karel XI. In 1713 werd ze regentes
voor Naar broeder Karel XII en in 1718 koningin, echter met bep***:: maclit. Reeds in 1720
stond ze haar rechten of a. haar gemaal,erfprins, sedert 1730 landgraaf Frederik v. Hessen-Cassel, die in genoemd jaar gekroond
werd. Haar eenige regeeringsdaden v. beteekenis waren d. onderteekeningen der vredes
v. Stockholm (1720) en Nystadt (1721). Toen
zij 24 Nov. 1741 overl., volgde d. koning in d.
regeering op; 110 zette d. pas begonnen oorlog
met Rusland (1741—'43) voort, die a. 't huis Holstein-Gottorp d. troonopvolging verzekerde.
Ulrum, een gemeente in d. Nederl. prov.
Groningen, 31/2 uur ten W. v. Onderdendam,
met 3300 inw.

ULS.
Ulster, d. noordelijkste en welvarendste

prov. v. Ierland, begrensd door d. Atlantischen

Oceaan, 't Noorder Kanaal, d. Iersche Zee en
d. prov. Leinster en Connaught. d. Grootte bedraagt 403 vk. mijlen, d. bevolking 1 61800'0
zielen. Behal ve door d. groote moron Neagh.
Strangford en Erne, wordt doze provincie
door vele rivieren besproeid en doorsneden
door 't 7 uren lange Ulsterkanaal. 't Binnenland is bergachtig; d. kusten bezitten groote
bochten en kapen. Ongeveer 1/4 v. 't land
wordt bebouwd on levert behalve graan ook
veel vlas. Veeteelt, landbouw, wevertj, visschertj en scheepvaart zijn d. hoofdmiddelen
v. bestaan der bevolking. d. Voorn. steden
zijn Belfast, Londonderry, Newry in Down,
Armagh, Enneskillen en Strabone.
Ultimatum (v. 't Lat. ultimus, laatste) is
een woord, dat eerst in d. nieuwere diplomatieke taal is ingevoerd, maar ten eenenmale
onbekend was in 't internationaal of volkenrecht. Vooral in d. staatkunde der 19e eeuw
is 't veelvuldig in gebruik. Op zichzelf geeft
't to kennen d. laatste voorwaarden, d. laatsten termijn of d. laatsten eisch, die d. staten
elk. stellen, alvorens tot een of andere gewichtige handeling (veelal een oorlogsverklaring) over to gaan, a. welken eisch of
welke gestelde voorwaarden men verklaart
onherroepelijk to zullen vasthouden.
Ultra, een Lat. bijwoord, a. gene z(jde van,
over, vender. Ultra posse nemo obligator, eon.
Lat. uitdrukking voor: Tot 't uiterste is niemand verplicht; niemand behoeft moor te
doen dan hij kan. — In d. politick bezigt men
d. uitdrukking ultra's voor overspannenen,
overdrijvers; vender wordt 't woord o. a. gebezigd in ultra-royalisten, ultra-revolutionnairen, ultramontanen enz.
Ultramarijn hoot d. schoone hemelsblauwe, zeer kostbare verfstof, die vroeger
uit d. volmaakt blauwen lazuursteen word
vervaardigd. Te dien einde word d. steen tot
zeer tijn poeder gestampt, met eenige barsachtige stollen vermengd en tot een deeg
gekneed; daarna echter wend 't poeder v. d.
harsachtige bestanddeelen gezuiverd. Wat
zich 't eerste afscheidde was 't schoonste
ultramarijn; langzamerhand wend 't lichter v.
kleur en dus ook minder goad. Later heeft
men gevonden, 't ultramar(jn door kunst na
to waken. Zulks geschiedde door Guimet (1828)
to Partjs, die d. door d. „SocietO d'encouragement des arts" daarvoor uitgeloofden prijs v.
6000 francs verwierf, maar ztjn methode
geheim hield, en bijna gelijktijdig door prof.
Gmelin to Tfibingen, die bewees, dat 't echte
ultramarijn slechts een silicaat was, gekleurd
door een zwavelverbinding, waarnp hi) vervolgens een geschikte methode tot 't kunstmatig namaken v. ultramarijn grondde. Doze
komt meestal neer op 't gloeien v. eon weinig
tizerhoudende klei (porseleinaarde, enz.) met
soda, kool en zwavel en slibben v. 't verkregen
product. Door kleine wUzigingen in d. bereiding kan 't ook met een groene kleur verkregen worden.
't Ultramartjn is oplosbaar in zuren onder
ontwikkeling v. zwavel en zwavelwaterstof.
d. Kleur wordt hierbij vernietigd en vandaar,
dat men daze wel verklaard heeft uit d. aanwezigheid v. een samengestelde zwavelverbinding. Tegenwoordig bestaan fabrieken, die
jaarlijks vele duizenden centenaars ultramarijn
leveren en dit kunstmatige product heeft reeds
zooveel toepassing gevonden, dat bijna alle
andere blauwe verfstoffen erdoor verdrongen
zijn. d. Papierfabricage, d. schilderkunst, d.
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katoendrukkerij, d. tapijtfabricage en d. sulkerraftinadertj bedienen zich ervan. Omdat 't ultramarijn niet vergiftig is, k an tegen zijn toepassing ook in dit opzicht geen bedenking
bestaan. 't Wordt overal gebruikt, waar 't als
dekverf met olie, lijm of een ander bindmiddel
kan aangewend worden, en daarbtj heeft 't
't kobaltblauw bijna geheel verdrongen. In d.
glasfabricage en bij 't porseleinschilderen is
't echter niet te gebruiken, omdat 't geen
smeltbare verbinding aangaat; bier behoudt
't kobaltoxyde zijn heerschappij. Daarentegen
wordt 't in d. huishouding o. a. gebruikt bij
't blauwen v. d. wasch, ofschoon dikwijls vervalsching en met zwaarspaath en krijt wegens
d. schijnbare goedkoopte door d. huisvrouwen
voorgetrokken worden.
afgeleid v. ultra
Ifltramontanisme,
montes, d. i. a. gene zijde v. d. bergen (nl. der
Alpen), waar voor d. bewoners v. geheel
Europa, uitgezonderd die v. Italie, d. paus
zetelt, was oorspronkelijk een schimpwoord,
gebezigd door d. aanhangers v. 't Gallicanisme
4zie Gallicaansclie kerk), doch werd later algemeen gebruikt om d. R.-Kath. a. te duiden,
die d. paus to Rome huldigen als 't hoogste
gezag in zaken v. geloofs- en zedeleer.
Ulysses (in 't Grieksch Odysseus) was een
beroemd Grieksch vorst, die op 't eiland
Ithaca en eenige naburige eilanden der Jonische zee regeerde. Hij leefde omstr. 1200 jaar
vaar onze tijdrekening en was een zoon v.
Laertes en Anticlea; d. even schoone als
deugdzame Penelope, dochter v. Icarius, was
zijn gemalin. Toen hij nauwelijks met haar
gehuwd was, riep Menelaus d. Grieksche
vorsten ten strijde tegen Troje op. Om zich
a. d. Trojaanschen oorlog te onttrekken, hield
ULYSSES zich krankzinnig, uit liefde voor zijn
jonge gemalin, welke hij niet Wilde verlaten;
doch Palamedes ontdekte zijn vermomming
en ULYSSES moest d. overige Grieksche vorsten
n. Troje volgen. Hij kwam met 12 schepen
voor Troje, onderscheidde zich gedurende d.
belegering door meer dan den onderneming,
alsmede door zijn slimheid en welsprekendheid, ontvoerde met Diomedes 't Palladium
(zie Palladium) uit Troje en beyond zich
naderhand ook onder d. Grieksche helden, die
zich in 't bekende houten paard verborgen
hadden. waardoor eindelijk d. stad veroverd
werd. Gedurende dat beleg echter maakte hij
zich ook a. verscheidene onedele daden schuldig en wist hij o. a. d. val v. Palamedes to
berokkenen door hem valschelijk v. verraad te
beschuldigen. Na Troje's val moest hij op zijn
terugreis n. Ithaca verscheidene jaren op zee
omdolen, waarbij hij niet alleen al zijn schepen
verloor, maar ook met vele onaangename on
zonderlinge lotgevallen to worstelen had.
Onder d. merkwaardigste voorvallen dozer
reis behooren 't avontuur bij d. Cyclopen, zijn
verblijf op 't eiland Aeaea, waar d. tooveres
Circe heerschappij voerde, zijn omgang met
Calypso (zie Calypso) en zijn vaart voorbij d.
Sirenen. Na veel omzwervens gelukte 't hem
eindelijk op Ithaca terug to komen, waar hij
zijn gemalin Penelope, die hem trouw gebleven
was, en zijn zoon Telemachus wedervond on
diegenen, welke tijdens zijn afwezigheid naar
haar hand gedongen on zijn goad doorgebracht
hadden, met pijlen ombracht. Hij werd, na
een langdurige en vreedzame regeering, in een
gevecht door zijn zoon Telegonus, dien hij
bij Circe verwekt had, door een pij1 doodelijk
gewond. Homerus heeft d. zonderlinge lotgevallen v. ULYSSES in „d. Odyssea" bezongen.
TIman of Oeman, een stad in 't Rus-
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sische gouvernement Kiew, a. d. Umanka,
een ztjrivior v. d. Boeg, met 25 000 inw.
Umberto, Zie Humbert.
Umbreit (FRIEDRICH WILHELM KARL), een
Duitsch godgeleerde, 11 Apr. 1795 to Sonneborn in 't hertogdom Saksen. Gotha gab. Hij
studeerde to Gottingen, waar d. grijze J. G.
Eichhorn hem vooral liefde voor d. studie v.
't Oostersch inboezemde. d. Vruchten v. die
studie openbaarde hij reeds op nauwelijks
21-jarigen leeftijd in zijn bekroond antwoord
op een prijsvraag „Commentatio historian
Emirorum-al-Omrah ex Abulfeda exhibens"
(1816). In 1818 werd hij tot buitengewoon
hoogl. in d. godgeleerdheid en letteren to
Heidelberg benoeind, in 1823 tot gewoon
hoogl. in d. letteren, in 1829 tot gewoon
hoogl. in d. godgeleerdheid, welke betrekking
hij tot zijn dood (Juni 1860) bekleedde. UMBREIT
hield zich toen bijna uitsluitend bezig met
d. uitlegkunde v. 't 0. T. en gaf voornamelijk
commentaren in 't licht op d. dichterltjke en
profetische bestanddeelen ervan. In een uitlegging v. 't Hooglied, onder d. titel „Lied
der Liebe, das alteste und schOnste aus dem
Morgenlande" (1820), handhaafde hij tegen
Eichhorn on Herder d. mooning, dat dit
dichtstuk een samenhangend geheel vormt
en trachtte hij d. allegorische beteekenis ervan
to betoogen. Verder zagen v. hem 't licht
„Uebersetzung und Auslegung des Buchs
Hiob" (1824), „Philologisch-kritischer und
philosophischer Commentar caber die Sprilche
Salomo's" (1826), „Christliche Erbauung aus
dem Psalter, oder Uebersetzung und Erklarung auserlesener Psalmen" (1835), „GrundtOne
des alten Testaments" (1843) on „Praktischer
Commentar caber die Propheten des alten
Testaments" (1841—'46, 4 dln). In al daze geschriften straalt veel takt door om d. dichterltjke schoonheden der bijbelsche schrijvers
nauwkeurig op to merken on in een doorloopende vertaling weer to geven. Ook trad
htj zelf als dichter op in zijn „Neue Poesie
aus dem alten Testament" (1847), een eigenaardige verzameling v. godsdienstige liederen,
gevolgd naar uitingen on denkbeelden v.
't 0. T. Nog leverde hij, behalve d. reeds
genoemden exegetischen arbeid, twee monographieen over d. leerstellige ontwikkeling der
Israelieten onder d. titel „Der Knecht Gottes"
(1840) en „Die Sunda" (1853). In al daze werken
bewoog UMBREIT zich steeds op oudtestamentisch terrein; alleen zijn laatste work, een
commentaar op d. brief a. d. Romeinen (1856),
maakt een uitzondering. UMBREIT schuwdo d.
negatief-critische richting der Tabinger school
on trok zich bij voorkeur terug in d. geloovigen voortijd v. 't profetisme in 't 0. T.,
welke denkwijs hij vooral ook duidelijk uitsprak in 't tijdschrift „Studien und Kritiken",
door hem in vereeniging met Ullmann uitgeven (zie Ullmann).
Umbriers, een volksstam, die oudttjds een
groot deel v. Italia bewoonde on naar welken
ten ti,jde v. keizer Augustus nog een streak
v. 't Apennijnsche schiereiland word genoemd;
deze was ingesloten door d. Adriatische Zee,
Picenum, 't land der Sabijnen, Etrurie en CisAlpijnsch Gallia, waarvan zij door d. Rubico

werd gescheiden. In al die omliggende gedeelten hadden d. Umbri6rs vroeger gewoond,
doch zij xvaren door anderen verdreven, slechts
enkele sporen v. hun verblijf achterlatende.
d. Naam der rivier Umbro in Etrurie was
een herinnering a. d. tijd, waarin d. Umbri e rs
a. haar oevers gevestigd waren. Quintus Fabius Maximus Rullianus had hen 308 v. Chi,
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a. d. Romeinen onderworpen, a. wier gezag
zij zich kort daarna in vereeniging met d.
Samnieten en veel later tijdens d. oorlog
met d. bondgenooten vruchteloos poogden te
onttrekken.
Umca, d. hoofdstad v. d. Zweedsche lam
Westerbotten, in 't landschap v. dienzelfden
naam, a. d. uitmonding der Umea-elf in d.
Botnische Golf gelegen, met een goede haven
(Hoimsund) en 4000 inw. Men voert een levendigen handel in hout, teer, boter, kaas, visch
en pelswerk. — De 470 KM. lange Urn a-elf doorstroomt in oosteltjke richting talrUke meren
en neemt dichtbij haar uitmonding in d. Botnische Golf d. Vinde-elf op.
Urninski (JAN NEPOMUK), een Ponlsch generaal, in 1780 in 't groothertogdom Posen geb.,
nam reeds op 14-jarigen leeftijd dienst als
vrijwilliger onder Dombrowski. Na d. derde
deeling v. zijn vaderland, in 1795, leefde hij
bij afwisseling te Dresden en op zijn goederen, met 't grootste verlangen d. tijd afwachtondo, waarop hij weer werkzaam zou kunnen optreden. Deze kwam eerst 9 jaar later,
toen Napoleon in 1806 d. Polen te wapen riep
tot verkrijging hunner onafhankeltjkheid.
UMINSKI was een der eersten, die dienst
namen, en werd op 't laatst v. 1806 tot luitenant bij een regiment ulanen benoemd. Na
d. ongelukkigen vrede v. Tilsit werd hij ritmeester en in 1809 eskadronschef. In d. veldtocht v. laatstgenoemd jaar was hij meestal
bij d. voorhoede v. d. generaal Dombrowski.
Bij d. nieuwe organisatie der Poolsche troepen
werd UMINSKI chef v. 't 10e regiment huzaren.
tot welks oefening hij veel bijbracht. Aan 't
hoofd v. dit regiment onderscheidde hij zich
in d. slag bij Mosaisk en hij trok 't eerst binnen
Moskou. Tot brigade generaal benoemd, voerde
hij in 1813 meestal d. voorhoede aan; bij
Leipzig gekwetst, volgde hij d. Fransche troepen n. Frankrijk en htj keerde eerst na zijn ontslag naar zijn goederen terug. In 1821 stichtte
hij met Lukasinski 't verbond der Kossyni6rs,
dat zich spoedig over geheel Polen uitstrekte.
Na d. troonsbestijging v. keizer Nicolaas werd
hij daarom in 1821 in hechtenis genomen en tot
een 6-jarige vestingstraf te Glogau veroordeeld.
d. Tijding v. d. opstand te Warschau (26 Nov.
1830) bracht hem in hevige beroering en, hoewel sedert dien tijd streng bewaakt, moist hij
17 Febr. 1831 te ontkomen. Met geestdrift bij
't Poolsche leger ontvangen, werd hij dadelijk
tot divisie-generaal aangesteld. In d. slag v.
Grochow (25 Febr. 1831) behaalde hij a. 't hoofd
der cavalerie d. overwinning op d. Russen.
Evenzoo onderscheidde hij zich a. d. Narew,
bij Dembe, a. d. Liwiec en bij Kaluszyn. Bij
d. bestorming v. Warschau op 6 Sept. sloeg
UMINSKI alle aanvallen, die op hem gericht
waren, met d. grootste dapperheid of en verloor
hij geen enkele stelling. Even dapper gedroeg
hij zich d. volgenden dag bij d. vernieuwde
bestorming en in d. avond v. dien dag stond
UMINSKI met zijn geheele corps in d. flank
en in d. rug v. 't Russisch centrum. Doch
alles was to vergeefsch: Krukowiecki had zich
reeds a. d. generaal Paskewitsj onderworpen en
8 Sept. ontruimde 't Poolsche leger Praga en
trok 't op Modlin terug. Toen 't verder n. Pruison trok, kon UMINSKI niet volgen en moest htj
onder allerlei vermommingen ontvluchten.
HU leefde vender tot zijn dood, die in Juni
1851 plaats had, voornamelijk te Wiesbaden.
Aan zijn pen heeft men behalve verschill.
Poolsche vlugschriften over d. gebeurtenissen
der omwenteling nog te danken: „Recit des
evenements militaires de la bataille d'Ostro-
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lenka" en „Relation de l'attaque de Varsovie
dans les journees du 6 et 7 Septembre 1&31"
(beide 1832), benevens „Beleuchtung des Werkes fiber der pOlnischen Aufstand and Krieg
von Fr. Smitt" (1840).
Umrotah of Oemrotah, een stad in
Voor-Indie, noord-westelUke prov., op 28. 54'
N.-Br. en 783 33' 0.-L., met 35 000 inw.
T_Tnalashica, 't grootste eiland der Aleoeten, ter grootte v. 56 vk milieu, met 800 inw.,
die zich bezig houden met d. jacht op pelsrobben en zeeotters. 't Rotsachtige, vulkanische eiland behoort tot d. Amerikaanschen
bondstaat Alaska. heeft een ruw klimaat en
schralen plantengroei en bezit vele warmsbronnen.
Uncle Sam, een schertsende benaming
voor d. N.-Amerikanen, ontstaan uit d. officR1ele afkorting v. d. naam „United States of
America" : U. S. Am.
Undinen of Undenen is d. naam der
hoofdstofgeesten v. 't water in 't natuursysteem v. Paracelsus (zie Paracelsus). Onder
d. elementgeesten zijn zij degene, die zich
't lichtst met d. menschen vermaagschappen,
en d. undine, welke ten gevolge v. zoodanige
verbintenis een kind baart, wordt evenals
haar kind met een menschelijke ziel begiftigd ;
doch wie een undine tot vrouw heeft, most
zich wachten met haar to varen of ten minste
haar op 't water to vertoornen, omdat zij clan
plotseling tot haar vorige verblijfplaats terugkeert, zonder evenwel daarmede d. huwelUksband verbroken to achten ; integendeel behoudt
zij zich 't recht voor haar man, zoo hij een
tweede huwelijk sluit, to vermoorden. Doze
phantasie v. Paracelsus gaf F. de la Motto
Fouque aanleiding tot zijn novelle „Undine"
en Lortzing tot zijn opera v. denzelfden naam.
Un en L'autre (d. L') is een term in d.
heraldiek, gebruikelijk om to kennen.te geven,
dat twee gelUke figuren, in 'tzelfde wapen op
velden v. kleur on metaal staande, met d.
kleuren dier velden afwisselen; gelijk men
zulks aantreft in 't wapenschild v. d. baronet.
Chetwode in Engeland „ecartelo d'argent et
de gueules, a quatre croix pattees de l'un en
l'autre".
Ung of Oeng, een Hongaarsch gespanschap, a. d. rechteroever v. d. Theiss, tuss.
Galicig en d. gespanschappen Zemplin, Beregen Szabolcs gelegen, in 't N. tot a. d. Karpathen
reikend, ter grootte v. 55 vk. mijlen, met
135 000 inw. (Roethenen, Magyaren en Slowaken). 't Boschrijke land wordt besproeid
door d. Ung, die zich in d. Laborcza stort, en
levert rogge en haver, benevens goeden wijn
en veel hennep; veeteelt en landbouw zijn d.
hoofdbronnen v. bestaan. — d. Hoofdstad,
Ungrar, a. d. Ung, telt 11 500 inw., is d. zetel
v. een Griekschen bisschop en heeft een zeer
oud slot, dat reeds voor d. komst der Magyaren bestond; d. industrie en d. wtjnbouw zijn
v. veel belang, terwidl er ook een minerale
bron is.
Unger (JOHANN GEORG), een Duitsch boutsnUder, in 1715 bij Pima gob. HU had in zijn
jeugd met vele moeielUkheden to worstelen, eer
hij zich v. 't gewone handwork voor d. boekdrukpers tot 't gebied der kunst een wog had
gebaand. Een aerie v. vijf landschappen, door
hem vervaardigd, werd wel zeer geroemd, maar
kon evenmin als zijn andere eigenl. kunstproducten hem genoegzame winst verzekeren, zoodat hU d. houtsnijkunst als handwork moest
blUven beoefenen. ZUn work verraadt duidelUk
't streven d. oude Duitsche houtsnUkunst
der 16e eeuw to doen herleven. HU bereikte
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dat doel niet; zijn zoon kwam er reeds dichter bij en met deze beide kunstenaars begon
toch een nieuw tijdperk hunner kunst. d. Achtenswaardige kunstenaar overl. to Berlijn in
1788, even arm als hij geweest was, toen hij
als boekdrukkersleerling begon. Zijn zoon
Unger (JOHANN GOTTLIEB FRIEDRICH), in
1755 to Berlijn geb. en door zijn vader opgeleid, met wien hij gemeenschappelijk werkte,
ontwikkelde zich verder dan deze. Hij werkte
vooral naar teekeningen v. Meil, welke hij zeer
tijn in hout sneed. Later wijdde hij zich vooral
a. d. verbetering v. d. Duitsche drukletter,
hij legde zich ook toe op 't graveeren v. geographische kaarten op hout en in 't algemeen
op al datgene, waardoor d. boekdrukpers v. d.
houtsnijkunst partij kon trekken. HO deelde
zijn denkbeelden en ervaringen daaromtrent
mede in een werkje, getiteld: „Etwas aber die
Holz- und Formschneidekunst und ihren Nutzen fur die Buchdracker". Zijn bemoeiingen
werden zeer op prijs gesteld, hij gaf een groote
uitbreiding a. ztjn zaken, werd in d. Berlijnsche academie als lid opgenomen en richtte een
klasse voor houtsnijkunst daarbij op, waarvan hij zelf in 1800 als prof. benoemd werd,
Hij overl. to Berlijn in 1801.
Unger (FRANZ), een beroemd Duitsch botanicus en palaeontoloog, geb. 30 Nov. 1800 to
Amthof, bij Leutschach, in Zuid-Tirol, sedert
1836 hoogl. a. d. pol ytechnische school to Graz,
sedert 1850 a. d. universiteit to Weenen, overl.
13 Febr. 1870 to Graz. Van zijn geschriften
noemen we „Einflusz des Bodens auf die Verteilung der Gewachse" (1836). „Die Urwelt" (3e
dr. 1864), „Geschichte der Pflanzenwelt" (1852),
„Anatomie und Physiologie der Pflanzen"
(1855), „Botanische Streifzege auf dem Gebiete
der Kulturgeschichte" (7 din, 1857—'67) en „G eologie der europarschen Waldbaume" (1869 e. v.).
Zijn leven beschreef Reyer (1871).
Unger (FRIEDRICH WILHELM), een Duitsch
schrUver over d. geschiedenis der kunst,
geb. 8 April 1810 to Hannover; aanvankelijk
ambtenaar bij d. rechtbank, werd hij in 1862
hoogl. en directeur v. d. academische schildertjenverzameling to Gottingen, waar hij 22 Dec.
1876 overl. Hij schreef „Die altdeutsche
Gerichtsverfassung" (1842), „Geschichte der
deutschen Landstande" (2 din, 1844), „Die
bildende Kunst" (1858), „Die Bauten Konstantins des Groszen" (1863), „Correggio in seinen
Beziehungen zum Humanismus" (1863) on
„Gottingen und die Georgia Augusta" (1861). —
ZUn zoon, WILLIAM UNGER, geb. 20 Sept. 1837
to Hannover, sedert 1872 professor to Weenen,
is als graveur zeer bekend, hij maakte etsen
naar schilderijen uit d. musea to Brunswijk
en Cassel, v. d. Belvedere to Weenen, v. 't
museum to Amsterdam en ook v. d. nieuwere
meesters.
ITnger(JoHAN HENDRIK WILLEM), eon Nederl.
letterkundige, geb. 22 Juni 1861 to 's-Gravenhage, waar hij d. lessen a. d. hoogere burgerschool volgde. Later studeerde hij eenigen
tijd a. d. Leidsche universiteit en in 1888 werd
hg tot adjunct-archivaris to Rotterdam be.
noemd, in welke betrekking hij in 1886 met
weglating v. 't woord adjunct nader bevestigd
werd. Behalve verschill. opstellen in d. „Nod.
Spectator", „Oud-Holland", „d. Portefeuille"
e. a. tUdschriften schreef hij o. a.: „G. A.
Brederoo. Een Bibliographie" (1881), „Bibliographie v. Vondels werken" (1888) on „d.
Regeering v. Rotterdam gedurende 1328-1892"
(1893). Verder bezorgde hij een nieuwe uitgave
v. Vondels werken door v. Lennep (30 din,
1888—'93) en verleende hij ztjn medewerking
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a. d. nieuwe uitgave v- d. werken v. G. A
Brederoo (1885—'90).
Ungern-Sternberg (A LEXANDER, vrijheer
voN), een Duitsch ronianschrUver,geb. 22 Apr.
1806 op 't vaderlijk goed Noistster bij Reval in
Esthland, sedert 1830 in Duitschland, achtereenvolgens to Mannheim, Weimar, Berlijn en
Dresden, woonachtig, overl. 24 Aug. 1808 to
Dannenwalde bij Stargard in MecklenburgStrelitz. Van d. vele werken v. dezen vruchtbaron en geestvollen schrtjver noemen we d,
romans „Galathee" (1836), „Psyche" (1838), „St,
Sylvan" (1839), „Diane" (1842), „Die Ritter von
Marienburg" (1853) en „Braune Marchen" (1850)
on voorts „Die Dresdener Galeria" (2 din,
1857—'58), „Erinnerungsblatter" (6 dln, 1855 —'60)
on „Peter Paul Rubens" (1862).
Unguis, 't Lat. woord voor nagel, klauw.
Ad unguent spreekw. voor: op d. nagel, op d.
nagelproef, zorgvuldig. Ex ungue leonem, Aan
d. klauw erkent men d. leeuw.
Unie v. Utrecht (d.) was een nader verbond, 'tw elk d. pro vincien v. Noord-Nederland
tijdens d. opstand tegen Spanje met elk.
sloten. Reeds vroeger hadden Holland on
Zeeland zich verbonden tot gemeenschappelijk
verzet tegen d. Spaansche dwingelandij. Zelfs
was, in Nov. 1576, onder d. indruk v. d.
geweldadigheden, door 't Spaansche krijgsvolk na d. dood v. Requesens gepleegd, to
Gent nog een laatste vereeniging tuss. alle
17 gewesten tot stand gekomen. Gedurende
d. landvoogdij v. Don Juan v. Oostenrijk, maar
vooral door allerlei maatregelen v. d. hertog
v. Parma, die hem in 1578 opvolgde, hadden
vele steden en gewesten zich voor d. koning
verklaard, wat d. Gentsche pacificatie als
't ware geheel krachteloos maakte. Ten einde
nu 't voorgenornen doel, onttrekking a. 't
Spaansche gezag, to bereiken, sloten d. noordelijke gewesten een nader verbond, dat op 23
Jan. 1579 door d. tjverige bemoeiingen van Jan
v. Nassau, toen stadhouder v. Gelderland, to
Utrecht geteekend en aldaar 29 Jan. afgekondigd werd.
Uit d. aard der zaak konden niet alle gewesten, die er later toe behoorden, zich
onmiddellUk aansluiten. Holland, Zeeland en
Utrecht deden 't, Groningen en Gelderland
slechts gedeeltelijk. Na eenig tijdsverloop
traden d. beide laatste gewesten in hun
geheel toe, evenals Friesland en Overilsel,
zoodat d. Unie v. Utrecht weldra zeven leden
telde. Deze vormden d. republiek der vereenigde Nederlanden en beschouwden meer
dan twee honderd jaren, tot d. ondergang der
oude republiek in 1795, dit staatsstuk als d.
grondslag v. hun bestaan en als d.aanwijzing
hunner onderlinge betrekking.
Na in d. aanhef 't doel der vereeniging to
hebben blootgelegd, bepaalde art. 1, dat d.
leden des verbunds ten eeuwigen dage zoo
nauw zouden vereenigd blijven, alsof zij
slechts een provincie waren, doch met behoud
v. alle bijzondere privilegien, welker handhaving d. leden elk. wederkeerig waarborgden.
Btj eenig geschil hierover zou dit door d.
uitspraak v. d. gewonen rechter, door scheidsrechters of 1)0 minnelijk akkoord moeten
worden beslecht. Art. 2 sprak v. d. onderlingen btjstand, zoowel wanneer een der
pro vincien, staten, steden of leden werd aangevallen als wanneer 't alien to zamen gold.
Volgens art. 9 zou er geen bestand noch
vrede gernaakt, geen oorlog aanvaard noch
belasting opgelegd worden „die generaliteyt
van desen verbande aengaende, dan met
gemeen advys ende consent van de voorsz.

UNI.

538

Provintien". In andere zaken besliste d.
meerderheid. Mocht d. noodige eenparigheid in

d. bovengenoemde gevallen niet to verkrijgen

zijn, dan moesten d. stadhouders d. zaak pogen
to vereffenen. Art. 10 verbood a. alle btizondere
provincien, steden en laden 't maken v. verbonden met buitonlandsche mogendheden,
zonder voorkennis der andere geunieerden.
Nieuwe laden mochten, volgens art. 11, slechts
bij gemeen advies en consent worden opgenomen. Merkwaardig met 't oog op latere gebeurtenissen is art. 16. Dit toch luidt: „Endo of
het gebeurde (wat Godt verhoeden moge)dat
tusschen die voorsz. Provintien eenigh onverstant, twist ofte tweedracht geviele, daerinne
syluyden den anderen niet en konden verstaen, dat hetselve (soo verre het eenige van
de Provintien in 't particulier aangaet) ter
neder geleydt ende beslicht sal worden bij
den anderen Provintien, of den geenen, die
sy daartoe deputeren sullen: Ende soo verre
die saecke alle die Provintien in 't generael
de Heeren Stadthouders van de
aengaet,
Provintien in manieren als boven in 't negende
articul verhaelt, dewelcke gehouden sullen
syn partyen recht to doen ofte to vergelycken
binnen een maendt. ofte korter, soo verre den
noot van der saecke sulcks uyteyscht, naer
interpellatie ofte versoeck bij d'een of d'andere
partye daartoe gedaen, ende was blj de voorsz.
anderen Provintien ofte haerluyden Gedeputeerden, ate die voorsz. Heeren Stadthouders
alsoo uytgesproocken wort, sal nae gegaen
ende achtervolght worden, sonder dat daarvan
wyder beroep ofte andere prov isie van rechten, 't zy van appel, relief, revisie, nulliteyt
ofte eenige andere querellen, hoedanigh die
souden mogen wesen, versocht ofte gebruyckt
sullen mogen worden".
leder lid des verbonds moest zich wachten
andere mogendheden reden tot oorlog to
geven en daarom zoowel vreemdelingen als
eigen ingezetenen goad recht doen. 't Zou ook
zonder toestemming v. allen geen imposten,
convooyen noch andere lasten ten koste der
bondgenooten mogen heffen. Leemten waren
er ongetwijfeld in dit stuk. Daarom heette
't reeds in art. 21: „Ende soo verre eenige
donckerheydt ofte twyfelachtigheyt in desen
bevonden words, daer uyt eenige questie ofte
dispute mochte verrysen, sal d'interpretatie
van Bien staen in 't seggen van dese Bondtgenooten, die daerop bij gemeen advys ende
consent ordonneren sullen, sulcks sy bevinden
sullen to behooren. Ende soo verre syluyden
daer inns niet en konden accorderen, sullen
haer recours nemen tot die 'Heeren Stadthouders van de Provintien,_ in forme boven
verhaelt". Dezelfde strekking had art. 22: „insgelyks, soo verre bevonden words van noode
to syn de articulen van dese Unie, confederatie
ofte verbondt in eenige poincten ofte articulen
to Vermeerderen ofte veranderen, sal 't solve
ook gedaen worden by gemeen advys ende
consent van de voorsz. Bondtgenooten ende
anders niet". Alle stadhouders, magistraatspersonen en hoofdofficieren zouden 't onderhouden_ v. d. Unie on v. elk artikel daarvan
in 't bilzonder bij eede moeten bolo ven.
t Weinige, dat bier uit't belangrUke staats.
stuk is opgenomen, kan er d. strekking v.
doen zien en tevens d. moeieliakheden reeds
doen gissen, welke daaruit later moesten voort.
spruiten. Niet zelden was 't haast onmogel(jk
d. voorgeschreven eenparigheid to verkrijgen.
't Invloedrijke Holland list zich al to vaak
met d. buitenlandsche aangelegenheden in,
die alleen a. d. generaliteit waren opgedragen.
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Hoe moest 't gaan, wanneer er in sommige
gewesten geen stadhouder was, welk geval
d. opstellers zelfs niet schijnen vermoed to
hebben ? Dit punt ward in d. Groote vergadering, in 1651 to 's-Gravenliage gehouden,
wel behandeld, maar niet beslist. 't Is niet
to ontveinzen, dat bekwame mannen in d.
Unie verscheidene zwakke plaatsen hebben
opgemerkt, maar zulks vermindert d. lof v.
haar opstellers niet, merkt S. Stijl in zijn
,Opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden" terecht op. — Zie uitvoeriger: Dr. P. L.
Muller, „d. Unie v. Utrecht" (1878).
Uniform, Zie Monteering.
Unigenitus dei filius. Geltjk d. pauselijke bullen doorgaans genoemd worden naar
haar aanvangwoorden, zoo ook die, welke met
d. woorden unigenitus dei filius (d. eeniggeboren zoon v. God) begint. Zij ward door paus
Clemens IX in 1713 uitgevaardigd ter veroordeeling v. 't Jansenisme (zie Jansenisten) on
moest niet minder dan 101 stellingen uit
Quesnel's „Reflexions morales" (zie Quesnel)
als kettersch on gevaarlijk verklaren.
Unison° noemt men in d. muziek d. gelijkheld v. twee tonen a. elk. Een toon hangt of
v. 't getal trillingen, dat een been en weer
slingerend lichaam, bijy. een snaar of een
luchtzuil, in een gegeven tijd maakt. Zijn die
trillingen bij beide gelijk, dan geven zij denzelfden toon en spreekt men v. unisono.
T.Tnitariers of Antitrinitariers noemt
men in d. christelijke dogmatiek on haar
geschiedenis diegenen, welke, uitgaande v.
't geloof in den eenig Opperwezen, d. kerkelijke leer zoowel betreffende d. Drieeenheid als aangaande d. goddelijke natuur v.
Jezus Christus verwerpen. Ofschoon reeds bij
d. eerste ontwikkeling der christeltjke godsdienstleer 't onderwerp der triniteit en v.
't wezen v. Gods zoon een aanzienlijke plaats
bekleedde, was 't eerst Paulus Samosatentis
(zie dat art.), die d. eenheid des Opperwezens
daarbij op d. voorgrond plaatste ; doch d. latere,
ook d. scholastieke dogmatiek sloot 't gestrenge Unitarisme feitelijk uit, totdat 't zich
na d. kerkhervorming door Hetzer (die ook
wegens zjjn Unitarisme in 1529 to Constanz
onthoofd word), Servede, Campanus e. a., vooral
d. Socinianen, weer heeft doen kennen. Verg.
d. aangeduide art. — d. Opvatting, waartegen
't Unitarisme gericht is on die men dus d.
anti-unitarische zou kunnen noemen, beet in
d. dogmatische wetenschap die der Trinitarissen. Vergelijk 't art. Drieeenheid.
Universalien (entice universalia, algemeene
dingen) noemde men in d. scholastieke wijsbegeerte d. geslachtsbegrippen (notiones generates), ni. d. begrippen v. d. geslachten en soorten der dingen, z. a. mensch, dier, boom, huis.
Naar 't verschil in gevoelen omtrent d. oorsprong en d. beteekenis dier begrippen, waarover d. strUd tuss. d. Realisten en d. Nominalisten (zie Realisme en Nominalisme) gedurende
d. Middeleeuwen voortduurde, beschouwde
men die op tegenovergestelde wijzen. d.
Scholastieken, welke d. universalien voor
zelfstandige en wezenlijk bestaande voorbeelden hielden on zich op Plato on zUn ideeenleer
beriepen, noemden ze voor-universalien (universalia ante rem), omdat zij v6Or d. geschapene
voorwerpen v. eeuwigheid in 't goddeltjk verstand bestaan hadden. Daze werden realisten
genoemd. Diegene daarentegen, welke d. universalien slechts een aanwezen in en met d.
voorwerpen toekenden en zich op 't gezag v.
Aristoteles en zijn empirisnae grondden, noemden d. universalien made-universalien (univer-
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salia in re), omdat hun en d. voorwerpen een

soort v. tegelijk bestaan toekomt, zoodat er
geen universalien zouden zijn, indien er geen
bUzondere dingen bestonden. Diegenen eindelijk, welke meenden, dat d. menschelijke geest
eerst d. universalien v. d. bestaande voorwerpen afgetrokken had on zich daarvoor op
't gevoelen v. Zeno en d. StoIcijnen beriepen.
noemden ze na-universalien (universalia post
rem), omdat zij alleen uit d. beschouwing der
bijzondere zaken afgeleid worden. d. Nominalisten waren vooral 't laatste gevoelen toegedaan; doch er waren v. beide kanten mannen, welke tot 't tweede gevoelen overhelden
on hierdoor 't verschil poogden to bemiddelen,
o. a. d. geleerde Abelard; zij warden conceptionalisten genoemd, omdat ztj 't bestaan der
universalien in d. working v. 't menschelijk
verstand stelden,
TIniversiteiten, Zie Instellingen voor

wetenschap en kunst.

een stad in d. Pruis. prov. Westphalen, regeeringdistrict Arnsberg, a. d. voet
v. d. Haarstrang gelegen, met linnenweverij,
tzergieterij, machinentabrieken on 12 000 inw.
In d. nabijheid ligt d. zoutgroeve KOnigsborn.
Unster. d. Unster, ook bekend onder d.
benaming Romeinsche balans, is een weegtoestel met ongelijke armen, v. welke d. kortere
bestemd is om d. last to dragon on to dien
einde v. een haak of v. een schaal is voorzien, terwijl op d. langeren arm een verdeeling is aangebracht, waarlangs een gewicht
kan verschoven worden en waarop. naar d.
plaats, die dit gewicht inneemt, 't gewicht v.
d. aanhangenden last kan worden afgelezen.
't Aantal gewichten, dat tot d. waging vereischt wordt, is betrekkelijk goring. d. Verdeeling is hoogst eenvoudig.
d. Briefweger, die hier is voorgesteld, kan
ook tot d. unsters gerekend worden. d. Gebro-
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ken hefboom ACB, beweegbaar om d. spil C,
draagt aan d. korteren arm een schaal E,
waarop d. brieven worden gelegd; d. langere
arm is belast met een gewicht G on voorzien v. een naald B, die zich verplaatst langs
een cirkelboog, welke C tot middelpunt heeft.
Hoe zwaarder d. brief is, waarmee d. schaal
belast is, des to hoogeren stand zal d. naald
B innemen.
Unstrut (d.), een rivier in d. Pruis. prov.
Saksen, die, na een zeer kronkeligen loop v.
24 mijlen, beneden Naumburg in d. Saale valt.
ZU stroomt door een breed en vlak dal, besproeit onder andere kleine plaatsen d. stad
Millilhausen en is door middel v. een aantal
sluizen voor d. scheepvaart geschik t gemaakt.
Van Artern tot d. uitwatering wordt 't dal
smaller on is d. rivier zelfs door steile rotswanden begrensd. Aan d. rechter oever neemt
zij d. Gera op, waaraan Erfurt ligt.
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Unterberger (MICHAEL ANGELO), schilder,
gab. to Cavalese in 1695, d. oudere broader v.
Franz Unterberger, ward door Alberti on later
door Piazetti to Venetia in d. kunst onderwezen. HU streefde naar een fraai koloriet,
dat echter dikwUls in 't bonte ontaardde; ook
hield hij veel v. rijke draperieen om zijn figurer
een grootsch karakter to geven. Hij woonde lan gen ttjd to Passau, waar hij veel voor kloosters
schilderde; hU begaf zich in 1738 n. Weenen
on won aldaar d. eersten pits met een schilderij, „d. verstooting v. Hagar" voorstellende.
Later ward hij mede-directeur der academie,
voor welke hij in 1754 „d Val der engelen"
schilderde. In onderscheidene kerken to
Weenen en in andere Oostenrijksche steden
vindt men altaarstukken v. zijn hand.
Unterberger (FRANZ), broader v. Michael
Angelo Unterberger, was eveneens een verdienstelijk schilder ; hij ward in 1706 to Cavalese gab., studeerde to Venetia onder Pittoni,
vestigde zich later to Brixen on vervaardigde
daar gedurende ruim 40 jaren een 300-tal
altaarschilderUen, die v. zijn vlijt on technische vaardigheid getuigden. HU over]. to
Cavalese in 1776.
Unterberger (CHRISTOPH), een Duitsch
schilder, in 1732 to Cavalese gab. on eerst door
zijn oom Frans, later door ztjn ouderen oom
Michael Angelo Unterberger to Weenen in d.
kunst onderwezen. In 1753 won hij daar d.
eersten prijs met een voorstelling v. „Tobias
zijn blinden vader genezende". Vervolgens
begaf hij zich n. Italie; hij vertoefde eenigen
tijd to Venetia on Verona on kwam in 1758 to
Rome. Under d. ]aiding v. J. Mengs bestudeerde
hij d. antieken en d. oude Italiaansche meesters;
hij copieerde vooral 't work v. Pietro da Cortona
on word in d. academie v. s. Lucas opgenomen.
Met J. Mengs schilderde hij in d. bibliotheek
v. 't vaticaan on op last v. paus Clemens
XIV versierde hij 't Clementinische museum
met fresco's. HU stond als kunstenaar hoog
aangeschrev en to Rome on verkeerde op
vriendschappelijken voet met prins Borghese,
in wiens villa Pinciana hij o. a. een aantal
mythologische tafereelen schilderde. edurende zijn 40-jarig verblijf to Rome ontbrak
't hem nooit a. bestellingen, ook v. kerkschilderijen, waarvan onderscheidene in Italiaansche kerken, andere in die to Innsbruck e. a.
plaatsen v. Tyrol zUn bewaard gebleven. d.
Academie to Genua kende horn d. eersten
prUs toe onder zestien mededingers voor d.
schetsen v. 't plafond der Dogezaal. Een v.
ztjn belangrijkste werken was 't maken v.
copieen der voorstellingen v. Rafael in d. loggia
v. 't vaticaan voor Catharina II v. Rusland.
Bij d. inval der Franschen in 1796 verliet hij
die stad; bij die catastrophe Teed hij zelf een
onherstelbaar geldelijk verlies, 'twelk hem
zeer ter neer drukte; nog eenmaal echter
kwam hij to Rome terug on hij overl. er 25
Jan. 1798.
UNTERBERGER behoorde met Mengs tot d.
't meest gevierde kunstenaars v. zijn tUd.Zijn
composition waren goad doordacht, zijn koloriet was frisch on levendig, zijn techniek zeer
ontwikkeld.
Unterberger (IGNATius), schilder on graveur, broader v. bovengenoemden Christoph,
ward in 1748 to Cavalese gab., was leerling
v. zijn oom Frans on ging later n. Rome,
waar hij onder zijn broader belangrijke vorderingen maakte. Vlijtig d. oudere meesters,
vooral Correggio, bestudeerende on tev ens door
lectuur naar ontwikkeling strevende, sch ilderde hij eenige goede historische en allego
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rische voorstellingen en muntte htj vooral uit
in 't copieeren v. oude meesters, waarin htj zulk
een trap v. volkomenheid bereikto, dat twee
v. ztjn copieen naar Correggio langen tijd voor
origineelen ztjn gehouden; ja, een daarvan
werd door R. Morghen onder d. naam Correggio gegraveerd en zelfs, nadat d. broeder
des kunstenaars en later doze zelf plechtig verklaarden, dat d. schilderij (een moeder
met drie kinderen voorstellende) niet origineel was, werd er nog lang over getwist.
(d. Geschiedeni s v. dien twist is curious
en beslaat eenige bladzijden in Nagler's
„Ktinstlerlexicon" dl XIX). In 1776 keerde
IGNATIUS TJNTERBERGER h. Weenen terug; hij
werd daar al spoedig als kunstenaar en geleerde gehuldigd, in d. academie v. kunsten opgenomen en met bestellingen in zijn vaderland
en daarbuiten overladen. Verscheidene v. Ain
altaarstukken vindt men in d. kei ken v.
Oostenrtjk en Bohemen en eenige mythologische tatereelen in particuliere kabinetten.
Ztjn .beroemdste schilderij, „Hebe a. Jupiter
d. nectar overreikende", werd door Frans II
in d. keizeritIke galertj opgenomen. d. Schilder
werd tevens tot hofschilder benoemd. d. Schildertj is echter, evenmin als d. pendant „Hymenaeus" (een allegorie op 't huwelijk en d. liefde),
thans in 't museum v. 't Belvedere te vinden,
daar 't enthousiasme v. d. tijdgenoot allengs
heeft plaats gemaakt voor een meer critische
beschouwing. Ook hield. UNTERBERGER ZiCh in
zkjn uitspanningsuren met d. werktuigkunde
bezig, meer bepaald ten behoeve v. 't bereiden
v. koperen platen voor d. gravure, a. welke
bezigheid men eenige goad geslaagde proeven
v. d. graveerkunst diens meesters heeft to
danken. IGNATIUS UNTERBERGER overt. to
Weenen in 1797. HU was algemeen geacht
om z#jn humaniteit en qk ontwikkelden geest.
Unterfran.ken (en Afschaffenburg), een
Beiersch regeeringdistrict, in 't N.-W., N. en
N.•0. begrensd door d. Pruisische pros,. HessenNassau, Saksen-Weimar en Saksen-Meiningen, in 't 0. door d. regeeringsdistricten
Ober- en Mittelfranken, in 't Z. door Wurtemberg en Baden, in 't W. door 't groothertogdom
Hessen. Het omvat een deel v. 't stroomgebied
v. d. Main, die hier in een bekoorltjk dal voortkronkelt en rechts d. Frankische Saale en d.
Sinn opneemt.'t Weston wordt ingenomen door
d. Spessart, 't N.-W. door d. Hoogen Rhon met
d. Kreuzberg (930 M.), terwtjl 't overige deal
tot d. Frankische hoogvlakte behoort. 't Geheele gebied heeft een oppervl. v. 153 vk.
mtjlen en telt 618 600 inw.,grootendeels Kath.
d. Hoofdbezigheden zijn land-, wtjn- on ooftbouw, veeteelt, boschceltuur on industrie
(vooral spinnertj en wevertj, papier-, tap(jten-,
houtwaren•, ijzerwaren•, glas- en machinenfabricage). 't Rift der delfstoffen levert ijzer,
alabastar, gips en loom: v. d. minerale bronnen ztjn die v. Kissingen 't belangrijkst.
Unterfranken bestaat uit 't vroegere bisdom
Wtlrzburg, 't vorstendom Afschaffenburg, d.
vroegere vrtje rtjksstad Schweinfurt en deelen
v. 't vorstendom Ansbach, 't graafschap
Schwarzenberg, 't bisdom Fulda e. a. streken.
d. Voorn. steden ztjn Aschaffenburg, Kitzingen,
Schweinfurt; Wurzburg on Kissingen.
Unterholzner (KARL AUGUST DOMINICUS),

een Duitsch rechtsgeleerde, 3 Febr. 1787 te
Freising geb., studeerde eerst to Landshut,
later to Gottingen, vervolgens to Heidelberg
en verkreeg in 1809 a. d. hoogeschool to Altdorf d. doctorale waardigheid. Spoedig daarna
werd htj a. d. hoogeschool to Landshut tot
privaat•docent aangesteld en vervolgens to
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Marburg beroepen, waar hem door d. Beier
sche regeering 't hoogleeraarsambt werd toe gezegd. d. Vervulling dozer belofte liet zich
evenwel zoo lang wachten, dat htj in 1812
een beroep naar Breslau aannam, waar ht
't Romeinsche recht on d. rechtsgeschiedenis
onderwees, een aantal geschriiten uitgaf on
bij ambtgenooten en leerlingen in groote
achting stond, totdat d. dood hem 24 Mei
1838 uit zijn werkkring wegnam. Van ztjn
talrijke geschriften noemen wij als d. voornaamste: „Die Lehre von der Verjahrung
durch fortgesetzten Besitz nach den Grundsatzen des romischen Rechts" (1815) en „Ausfiihrliche Entwickelung der gesarnmten Verjahrungslehre aus den gemeinen in Deutschland geltenden Rechten" (1828, 2 dln), a..
welke werken zich aansluit „Quellenmaszige
Zusammenstellung der Lehre des romischen
Rechts von den Schuldverhaltnissen mit Berilcksichtigung der heutigen Anwendung"
(1840, 2 din).
Unterwalden, een der zoogenaamde
woud-kantons, in 't midden v. d. Zwitserschen
bondsstaat, ten N, begrensd door 't meer v.
Lucern, ten W., Z. on 0. respectievelijk door
d. kantons Lucern, Bern on Uri. 't Heeft
een oppervl. v. 13 vk. mtjlen en telt 28 000
inw., waarvan ongeveer 9 vk. mtjlen met
15 100 inw. op Unterwalden ob dem Wald en
d. rest op Unterwalden 'nid dem Wald komt.
't Eerste beslaat 't westelijk deal v. 't kanton on wordt gevormd door 't gebied v. d.
Sarner A a, benevens 't hoogere gedeelte v.
't Engelbergerdal. Naar 't W., Z. on 0. wordt
't gebied omzoomd door een hoogen Alpenmuur, die in 't N.-W. met d. Pilatus begint,
zich voortzet tot d. Brienzer Rothorn en
vandaar oostelijk over d. bergpas v. d. Brtinig
naar d. Hochstollen, Tannalpstock tot Titlis
enz.; zijn beroemdste pas is d. Brunig, in
't Haslidal. 't Klimaat is over 't algemeen gezond on alleen in d. hooger liggende streken
ruw; d. bodem is in d. dalen vruchtbaar. Toch
staat d. landbouw op lagen trap; men houdt
zich meer bezig met veeteelt on ooftbouw,
zoodat ooft, noten, boter on kaas d. voornaamste uitvoerartikelen zijn. d. Wouden gin
rjjk a. bout on wild; 't Melchthal en d. Alpnach
hebben marmergroeven, Schwendi-Kaltbad
een jjzerbron v. 4 ,7 C. d. Hoofdplaats is Sarnen. — Unterwalden nid dem Wald is grootendeels 't gebied v. d. Engelberger Aa en heeft
veal overeenkomst met Obwalden; men heeft
hier tevens zijdespinnertjen on in Hergiswtjl
een glasblazertj. d. Hootdstad is Stans. Sedert
1888 gaat d. Brtinigbaan door 't kanton en
in 1889 werd d. Pilatusbaan geopend, zoodat
't vreerndelingenverkeer steeds toeneemt. —
d. Regeering v. beide deelen is democratisch.
Volgens d. wet berust in Obwalden d. wetgevende rnacht bij een landraad, gekozen
uit alto mannelijke inw. boven d. 20 jaar,
1 op 125. In Nidwald bestaat d. overheid uit
een landraad v. 61 laden en een wekeltjkschen raad v. 13 laden onder voorzitting
v. een land-amman. Unterwalden stond, voordat 't een zelfstandige staat werd, beurtelings
onder Frankische, Bourgondische en Duitsche
heerschappij. In 1308 verdreef 't met Uri en
Schwyz d. rijksvoogden en in 1315 sloot 't
een eeuwig verbond to Brunnen. Na opheffing v. 't aloude eedgenootschap in 1798 word
't met Schwyz, Uri en Zug tot 't kanton
Waldstatten vereenigd; in 1815 moest 't door
geweld tot 't aannemen v. die nieuwe wet
gedwongen worden. Zie Christ „Ob dem Kernweld" (1869).
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Unterweiszenburg (Magyaarsch
Fehrer), een Hongaarsch gespanschap in ZeTenburgen, door d. gespansehappen Hermannstadt, Groot- en Klein-Kokelburg, Torda-Ara.nyos en Hunyad begrensd, ter grootte v. 65
vk. mijlen, met 193 000 inw. (voorn. Roemenen).
't Gebied is zeer woudrijk en goed besproeid,
levert allerlei graansoorten en voortrellelijk
ooft, terwijl in 't Z. wijn verbouwd wordt. d.
Bergbouw is een der hoofdbronnen v. bestaan
voor d. bevolking; men wint er vooral veel
goud en zilver. d. Hoofdplaats is Nagy-Enyed.
Un.zer (JOHANN AUGUST), een Duitsch geneesheer, die zich in d. laatste helft der 18e
eeuw een grooten naam verworven heeft. H ti
ward 29 Apr. 1727 to Halle gob., volbracht
daar zijn geneeskundige studien, vestigde zich,
nadat hij d. titel doctor had verworven, to
Halle, begaf zich in 1750 eerst n. Hamburg,
vervolgens n. Altona, word later als prof. n.
Rinteln beroepen on over!. 2 Apr. 1799. Hij
was d. begaatdste verdediger v. 't systeem
v. d. Leidschen hoogl. Iiironymus David
Gaubius uit Heidelberg, die aannam, dat 't
menschelijk organisme beheorscht wordt door
twee krachten, nl. d. irritabiliteit en d. ziel.
Zijn denkbeelden hieromtrent ontwikkelde hij
in d. volgende werken: „Gedanken vom Einflusse der Seele in ihrem Korper" (1846),
„Philosophische Betrachtigung des menschlichen KOrpers aberhaupt" (1750), „Grundrisse
eines Lehrgebaudes von der Sinnlichkeit der
thierischen Korper" (1768) en „Erste Grande
einer Physiologie der eigentlichen thierischen
Natur thierischer Korper" (1771). 't Meest is
UNZER bekend uit 't door hem uitgegeven
populaire weekblad „Der Artz" (1759—'64), dat
naderhand in 6 dln bijeenverzameld en in vele
talon, ook in 't Nederl., is overgezet.
't Verkoopen v. een zoogenaamd geheim middel tot verbetering der spijsvertering bracht
hem veel geld op, doch schaadde zijn room.
Upas (d.), d. Makassaarsche gift- of spatboom (Antiaris toxicaria, in 't maleisch bohon
upas, door Rumphius Arbor toricaria geheeten),
is een op Java, Madoera, Borneo, Celebes, Bali
en Nieuw-Guinea voorkomende zware, groote
boom, met een loodrechten stam en een
onregelmatige, half bolvormige kruin. Hij kan
een hoogte v. 25 a 30 meter bereiken, bij een
dikte v. 5 M. d. Bladeren staan afwisselend,
zijn kort gesteeld, v. een ovalen vorm met
stompen top en hartvormige basis, gaafrangolvend, zeer vast, ruw, zelfs lederachtig
op 't gevoel, glimrnend, op d. bladnerven fijn
behaard. d. Bloemknoppen zijn bolvormig,
geschubd, met drie of moor op d. uiteinden
der kleinere takjes geplaatst. d. Algemeene
bloemschijf der mannelijke bloemen is lichtgroen, lang gesteeld, hoedvormig, onder d.
vrouweltjke bloemen geplaatst. Doze zijn ins.gelijks groan, doch veel kleiner, v. een lang,
diep gespleten stijltje voorzien, dat a. weersWen boogvormig boven d. top der bloom
en der vrucht uitsteekt. d. Vrucht is een
wollige, vleezige, eenzadige steenvrucht.
Doze boom behoort tot d. natuurl. fam. der
Netelachtigen (Urticeae) on volgens 't sexu'eele
stelsel tot d. 4e orde der 21e klasse (ifonoecia
Tetrandria). 't Uiterst werkzame bestanddeel,
door Mulder antiarine geheeten, is bevat in
't melksap, dat door insnijding v. d. bast verkregen wordt. Dit melksap is zeer kleverig.
viii dik, schuimend, uit d. kleinere takken
wit, uit d. grootere en d. stam geelachtig:
a. d. lucht blootgesteld, wordt 't bruin on
hard. Uit dit melksap wordt door d. inlanders
een zeer gevreesd pijlvergift, Oepas antsjar
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geheeten, bereid, dat onder d. verschijnselen
v. walging, braking, darmontlasting en hevige
stuipen d. dood veroorzaakt.
Over dozen boom zijn tal v. overdreven
berichten on leugenachtige verhalen in oinloop geweest, die eerst in d. 19e eeuw gebleken zijn uitvloeisels to zijn v. onwetendheid
en lichtgeloovigheid. Tot 't verspreiden v. al
die verhalen droeg Toersch, een heelmeester
to Batavia, niet weinig bij. Op geheel Java
on wel tuns. Batavia en Soerakarta zou
slechts den giltboorn to vinden zijn, wiens
vergiftig vermogen zoo stork was, dat binnen
een omtrek v. 15 mijlen planten noch dieren
konden bltj yen leven. Voor d. inlandsche vorsten eenig vergift uit dien boom to verzamelen
word a. ter dood veroordeelde misdadigers
opgedragen. Van d. 100 personen, die zulks
ondernamen, zouden nauwelijks drie terugkeeren. Doch al doze verdichtsels zijn door
d. nasporingen v. Leschenault, Horsfield, Deschamps, Blume e. a. volkomen weerlegd.
Upland, een Zweedsch landschap, in 't Z.
door 't Adlarmeer on in 't 0. door d. Oostzee
begrensd, bestaande uit d. drie lans Stockholm, Upsala en Westtnanland.
Upsala, eon Zweedsch lan, 't westelijk deel
v. Upland vormende, met een oppervl. v. 91 vk.
mijlen en 121 000 inw. 't Is zeer bergachtig on
over 't geheel vruchtbaar; men verbouwt er
graan on ()oft. terwijl d. veeteelt v. groot belang
is. Ook heeft men er een grooten rtjkdom a.
ertsen (d. beroemde ijzergroeven v. Dannemora). — d. Hoofdstad, ook Upsala, met 21 000
inw., ligt a. beide zijden v. d. kunstmatig
bevaarbaar gemaakte rivier Fyrus on a. d.
spoorweg n. Stockholm. d. Ouderwetsche,
vriendelijke stad is d. zetel v. een aartsbisschop on v. een in 1476 door Sten Sture
gestichte universiteit, die door Gustaaf Adolf
een nieuwe inrichting kreeg, met een sterrenwacht en laboratoria, een botanischen tuin,
belangrijke natuur-historische verzamelingen,
een schilderijen-verzameling en een museum.
d. Groote Zweedsche bibliotheek bevat 250 000
banden en 11 000 manuscripten, benevens
d. beroemde Codex argenteus (zie d. art.
U/fi/(1.9 en Gothische taal- en letterkunde). 't
Koninklijke slot ward in 1548 door Gustaaf I
aangelegd. d. Dom v. Upsala, in 1287 begonnen
on in 1435 voltooid, is d. grootste on fraaiste
kerk v. geheel Zweden; hij is 90 M. lang, 41 M.
breed en 27 M. hoog; men heeft er d. graftomben v. Johan III on Gustaaf Wasa in, benevens die v. d. geleerden Linnaeus en Berzelius. — Upsala is een der oudste steden v.
Zweden on was tot d. stichting v. Stockholm
d. koninklijke residentie. Sedert d. 13e eeuw
zetelden hier ook d. aartsbisschoppen v.
Oud-Upsala.
Upstalboorn, een hoogte nabij d. stad
Aurich in Oost-Friesland, op 't grondgebied
v. 't dorp Rahe. Zij had d. naam „boom"
naar drie overoude eiken, welke er in vroegere eeuwen stonden, on was in d. Middeleeuwen d. plaats, waar zich d. afgevaardigden
der zeven Friesche Zeelanden vereenigden
om wetten uit to vaardigen, maatregelen voor
rust, vrijheid on veiligheid to nemen en recht
to spreken. d. Loden der vergadering plaatsten
zich op hoopjes opgeworpen of a. d. kant v.
uitgegraven aarde en hielden er hun zittingen onder d. blooten hemel.
Ur of Oer was een oord in Chaldaea,
waar Abraham woonde, toen hij volgens d.
Bijbelsche oorkonde (Gen. XI:31) met zijn
have naar Kanaan trok.
Uraanpekerts of Uraniniet is een
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regelmatig kristalliseerend, zwart, ondoorzichtig mineraal, welks hardheid tuss. die v. apatiet en veldspaath ligt, dat tot soort. gew.
8 a 9,03 heeft en dat uit een verbinding v.
uraanoxyde en uraanoxydule bestaat.'t Komt
o. a. voor bij Marienberg, Annaberg, Johanngeorgenstadt, Joachimsthal en Przibram, in
Cornwall, op sommige plaatsen in Noorwegen,
bij Oeregrund (in Zweden), in Connecticut en
in Noord-Carolina. 't Vindt toepassing in d.
emailververij en wordt ook gebruikt voor d.
vervaardiging v. uraangeel en andere verfstoffen en v. uraanglas.
tTraemie. Wanneer d. afscheiding v. ureum
in d. nieren of d. uitscheiding v. d. reeds
afgescheidene urine door d. piswegen geheel
of grootendeels is onderdrukt, veroorzaakt
't in 't bloed teruggehoudene of 't daarin door
resorbtie weer opgenomene ureum ten gevolge
v. d. vorming v. ammoniumcarbonaat een
zeer gevaarlijke bloedontaarding, welke men
d. naam uraemie, urineuse discrasie, pisvergiftiging v. 't bloed, urodialysis v. Schonlein,
heeft gegeven. d. Dyscrasie kan zich bij alle
kwalen ontwikkelen, die in staat zijn, d. uiten afscheiding der urine te beletten, voornamelijk echter bij d. zoogen. Bright'sche
nierontaarding, bij cholera, bij terughouding
der urine in d. blaas ten gevolge v. verlamming v. dit orgaan of v. mechanische hinderpalen en bij infiltrate in 't celweefsel.
d. Verschijnselen v. uraemie zijn, behalve
die v. 't plaatselijk lijden V. 't systema uropoieticum, hoofdzakelijk: droogte v. 't slijmvlies v.
d. neus, d. mond en 't strottenhoofd, gebrek
a. eetlust, heesche stem, aanvallen v. koorts
met koude, een in 't oog vallende verandering
in d. gelaatstrekken, hoofdpijn, duizelingen,
algemeene spierzwakte, ijlen, slaapzucht,
stuiptrekkingen en krampen v. verschill. aard.
Zulke gevallen worden meestal voor typhus
gehouden en slechts d. waarneming v. gestoorde en uitscheiding der urine of voorafgegane of nog voortdurende eiwitpisvloed
(albuminerie) wekt 't vermoeden v. uraemie
op, doch d. onderkenning kan wel niet anders
dan door ontleding v. 't bloed en aantooning
v. ammoniumcarbonaat daarin zekerheid
erlangen. Dat bij hooge Braden v. uraemie ook
in d. uitgeademde lucht en 't zweet ammoniak
kan worden aangetoond, lUdt geen twUfel.
In sommige gevallen vertoonen d. lUders
behalve periodieke aanvallen v. hoofdpijn,
lichte stoornissen in d. zintuigen, aanvallen
v. duizeligheid in 't geheel geen verschgnselen, totdat eindelijk dikwerf plotseling d.
hevigste verschijnselen, krampen, ijlen en
bewusteloosheid intreden.
d. Behandeling, hoofdzakelijk bestaande in
bestrijding v. 't aanwezige nierlijden, in d.
toediening v. pisdrtivende middelen, d. behoorlijke lediging der blaas en 't openen der
abscesses, door uitstorting v. urine in 't celweefsel gevormd, vindt men in ieder handboek der pathologie opgegeven, waarin tevens
bijzonderheden omtrent deze ziekte zijn te
vinden.
Ural, Zie Oeral.
UralsIr of Oeralsk, een Russisch gouvernement, a. beide zijden v. d. Oeral, a. d.
zuidvoet v. 't Oeralgebergte gelegen, met 6553
vk. mijlen en 528 000 inw. — d. Hoofdstad,
Uralsk, ligt a. d. uitmonding v. d. Tschagan
in d. Ural en heeft verscheidene kerken en
moskee6n en 26 000 inw.
Urania, dochter v. Jupiter (Zeus) en
Mnemosyne en was een der 9 zanggodinnen en
wel d. muse der sterrenkunde, waarvan men
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haar d. uitvinding toeschrijft. Zij wordt gewoonlijk met een kroon v. sterren, in een
hemelsblauw kleed, met sterren bezaaid, en
met een hemelbol of met een her afgebeeid. —
Voorts is URANIA ook d. bljnaam der hemeleche Venus of der refine, geestelijke liefde, in
tegenoverstelling v. Venus Pandemos, waardoor men d. zinneltjke verstaat. Bij d. oude
Grieksche dichters draagt ook een der Ocea-niden of zeenimfen d. naam URANIA.
T_Tranienburg, Zie Tycho de Brahe.
tTraniet, Zie Kalkuraniet.
Uranium (atoomgew. 239), een niet zeer
verspreid metaal, dat in 1789 door Klaproth
ward ondekt en eerst in 1847 door Peligot in
zuiveren staat uit zijn ertsen is bereid geworden. In d. natuur komt 't hoofdzakelijk
voor als uraanpekerts, een verbinding v.
uraanoxyde en uraanoxyduul (UO 2 .2 UO3). 't
Metaal wordt door verhitting v. uraanchloruur met natrium verkregen, heeft een staalgrauwe of zilverwitte kleur en bezit 't soort.
gew. 18,7. BU verhitting a. d.. lucht verbrandt
't tot uraanoxydoxyduul. 't Smelt bij 1500° C.
't Vormt twee rijen v. verbindingen. In d.
eene rtj is 't vierwaardig; daze uranoverbindingen zijn niet zeer bestendig en worden
gemakkelijk tot verbindingen v. 't zeswaardige uraan geoxydeerd. 't Uraanoxyduul is
v. basischen aard en vormt alleen zouten
met zuren.
d. Verbindingen v. 't zeswaardige uraan
heeten oxyde-verbindingen. 't Oxyde (UO 3) en
't hydroxyde UO 2 (OH) 2 bezitten een basisch
karakter, maar kunnen ook met basen zouten
vormen, die uranaten heeten.
Uranus, een der hoofdplaneten v. ons
zonnestelsel, v. d. zon of gerekend op Saturnus
volgende. In d. gunstigsten stand vertoont
zich Uranus als een der kleinste, met 't ongewapende oog zichtbare sterretjes en 't bleef
daardoor geheel onopgemerkt, totdat Herschel,
destijds nog organist to Bath en alleen ter
uitspanning d. sterrenhemel met een door hem
zelf vervaardigden zevenvoets-telescoop doorzoekende, op 13 Mrt 1781 in d. Tweelingen een
ster ontwaarde, die zich door haar schijfvormige gedaante onderscheidde en hem al
spoedig bleek zich tuss. d. nabij staande
sterren voort to bewegen. Ofschoon nu noch
't voorkomen, noch d. aanvankelijk waargenomen beweging 't voorwerp op een komeet
deden gelijken, hield men 't er in 't eerst algemeen voor, nog geheel on al vreemd a. 't
denkbeeld der mogelijkheid v. d. ontdekking
saner nieuwe planeet. Weldra echter bleek,
dat 't sterretje een buiten d. baan v. Saturnus
omloopende hoofdplaneet was. d. Ontdekker
ontving verscheidene eerbewUzen, waaronder
ook, dat men d. nieuwe planeet naar hem
wilde noemen; hU zelf wilde haar d. naam
Georgium sidus (George's ster) geven, naar zijn
beschermer, d. koning v. Engeland. Anderen
sloegen andere namen voor: Robinson Minerva,
Poinsinet Cybele, Prosperin Nfptunus, Lichtenberg Astraea. d. Meesten bijval vond echter
Bode, die d. naam Uranus voorsloeg, die. door
't gezag v. Ain naam ondersteund, eerlang
algemeen werd aangenomen. 't Sterrenkundig teeken v. Uranus is c?'. Indien men d.gemiddelden afstand v. d. aarde tot d. zon = 1 sten,
is d. gemiddelde afstand v. deze planeet tot
d. zon 19,18329. d. Excentriciteit der loopbaan
is 0,0463402. d. Omloopstijd der planeet bedraagt
84,020233 sterrenjaren. d. Beweging v. Uranus
is a. groote storingen onderworpen on 't zijn
d. groote verschillen tuss. d. berekende en d
waargenomene standplaatsen v. Uranus ge
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weest, welke geleid hebben tot d. ontdekking
der planeet Neptunus (zie Neptunus). 't Vlak
der Uranus-baan helt op d. ecliptica onder
een hook v. 0 3 46' 20%
Uranus behoort tot d. groote planeten en
wordt daarin slechts door Jupiter, Saturnus
en Neptunus overtroffen. Zijn middellijn is
4,234 maal die der aarde. Daar echter d.dichtheid zijner stof nog geen vijfde v. die des
aardbols bedraagt, bedraagt zijn massa slechts
13,518 maal die des laatsten. Daar Uranus ook
door d. sterkste kijkers geen vlekken of oneffenheden op zijn oppervl. vertoont, heeft men
nog geen berekening kunnen maken aangaande
d. tijd, dien hij tot een wenteling om zijn as
besteedt; dat die as wenteling zeer snel moot
zijn, besluit men uit zijn sterke afplatting a.
d. polen, terwijl d. richting dier afplatting
toont, dat d. as v. Uranus bijna evenwijdig
met 't vlak zijner loopbaan ligt; waaruit volgt,
dat op Uranus d. sterkst mogel tjke afwisseling
v. jaargetijden plaats heeft, omdat alle punten
zijner oppervlakte, zelfs d. polen, op bun beurt
d. zon in 't toppunt hebben. Om die polen
wordt dus ook een onafgebroken nacht v.
42 jaren door een even langen dag afgewisseld. Van d. invloed, dien zulk een verdeeling der jaargettjden op d. organische
schepping moet uitoefenen, kunnen wij ons
op d. aarde geen denkbeeld vormen, to minder
daar d. zon, op Uranus gezien, 360 maal kleiner
is dan voor ons oog, bijgevolg slechts als een
zeer groote ster.
Uranus wordt op zijn langen, maar langzamen tocht om d. zon — hij legt gemiddeld
slechts omtrent 1 geographische miji in d.
seconde of — vergezeld door 8 wachters of
manen. Zes daarvan zijn door Herschel zelf
ontdekt (1787—'94); twee andere werden in
1851 door Lassel en Struve waargenomen.
Doze wachters behooren tot d. allerflauwste
voorwerpen a. d. sterrenhemel en vereischen
kijkers v. een bijzondere kracht on een bijzondere gesteldheid v. 't oog des waarnemers,
overigens d. allergunstigste omstandigheden.
Uranus is, ofschoon eerst 13 Mrt 1781 als
planeet ontdekt, vroeger reeds meermalen
waargenomen in d. mooning, dat 't een vaste
ster was; nl. door Flamsteed 23 Dec. 1690,
2 Apr. 1712, 4, 5 en 10 Mrt en 29 Apr. 1715;
door Bradley 23 Dec. 1753; door Tobias Mayer
25 Sept. 1756; door Lemonnier 3 Dec. 1750,
15 Jan. 1764, 27 en 30 Dec. 1768, 15, 16, 21, 22
en 23 Jan. 1769 en 18 Dec. 1771. Later hebben
die waarnemingen groot belang gekregen,
daar 't bekend worden der plaatsen, waar
zich op gegeven tijdstippen Uranus bevonden
heeft, zeer bevorderlijk is geweest a. 't bepalen
v. d. storingen in zijn loopbaan, welker berekening tot d. ontdekking v. Neptunus (zie
Neptolus) heeft geleid.
Uranus sproot, volgens d. rnythen der
Grieken, uit d. Chaos (d. oneindige ledige
ruimte) en Gea (d. aarde) voort, die uit Naar
zelf Uranus (d. hemel) on met dozen d.
Titanen voortbracht, v. welke d. longste
Cronos (d. tijd) genoemd werd. 'tGeen nu
verder d. worming der natuur moest voltooien,
ontstond uit d. omhelzingen der Titanen en
Titaniden en d. voorttelende kracht v. Uranus
hield op. In d. oude poezie drukte zich d.
plastische taal aldus uit: d. tijd (Cronos) had
a. 't voorttelingsvermogen v. Uranus een
einde gemaakt on hem met zijn sikkel ontmand.
Urbaan (v. 't Lat. urbanus en dit v. orbs,
stad) beteekent steedsch, hoffelijk, welgemanierd, gelijk urbaniteit (Lat. urbanitas),
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steedsche beschaving, vertijnde levenswiize
beteekent. Villa urbana, een steedsch buiten.
Urbanisten of Urbanistinnen. Aldus
heette een afdeeling der nonnen v. s. Clara
in Frankrijk. d. Tuchtregels dier orde werden
meermalen verzacht, o. a. door paus Urbanus
V. 4, die 's pausen verordeningen aannamen,
noemden zich naar hem Urbanisten; zij zijn
sedert lang bij andere orden ingesmolten.
Urbanus. Onder d. 8 pausen v. dezen naam
(zie 't art. Pans) verdient afzonderlijke vermelding URBANUS VIII, wiens doop- en geslachtsnaam was MAFFIO BARBERINI. Hij werd
26 Mrt 1568 to Florence geb. on was paus v.
1623 tot 1644, in welk laatste jaar hij 29 Juli
overl. Bij voorkeur wetenschap on letteren
beoefenende, liet hij zijn wereldlijke regeering meestal a. zijn neven over. Hij gaf a. d.
kardinalen d. titel eminentie, verbeterde 't
„Breviarium Romanum" en verbond in 1627
't door zijn voorganger gestichte „Collegium
de propaganda fide" met een tot opleiding v.
aankomende missionarissen (zie Propaganda).
Zijn Latijnsche gedichten zijn eerst to Rome
in 1631, daarna to Parijs in 1642, later door
Brown to Oxford in 1726 uitgegeven. Ook
schreef hij eenige godgeleerde verhandelingen,
doch hij leverde een bewijs v. gebrek a.kunstzin door eenige merkwaardlge koperen monumenten to Rome, in d. meest barbaarschen
tijd gespaard, to laten versmelten tot kanonnen, 'tgeen aanleiding gaf tot 't epigram „Quod
non fecerunt Barbari, fecerunt Barberini"
(wat d. Barbaren niet deden, dat hebben d.
Barberini's gedaan).
Urbanus wordt door Paulus een „modearbeider" genoemd (Rom. XVI: 9). Men weet
slechts v. hem, dat hij to Rome woonde.
Urbino, een stad, vroeger tot d. Kerkoltjken
Staat behoorende, doch na d. gebeurtenissen
v. 18:59 on 1860 tot 't koninkrijk Italie, ligt
op een heuvel a. d. schoonen weg, die uit d.
Romagna n. Florence leidt. Zij heeft 8000 inw.,
is d. zetel v. een aartsbisschop en bezit onder
andere inrichtingen v. onderwijs een zeer
oude acadernie. Merkwaardig is 't hertogelijk
paleis als een gedenkstuk v. bouwkunst uit
d. 150 eeuw. URBINO kwam met 't daartoe
behoorende gebied a. d. naburige graven v._
Montefeltro, die in 1474 v. paus Sixtus IV
d. hertogelijken titel ontvingen. Na 't uitstervon v. dat geslacht in 1508 werd Francescc,
Maria della Rovere, een neef v. paus Julius
II. hertog v. Urbino, welke titel vervolgens
ook een tijd lang door Lorenzo de Medicis,
een neef v. paus Leo X, werd gedragen. Vele
vorsten uit 't stamhuis della Rovere onderscheidden zich door d. bescherming, a. kunsten
en wetenschappen verleend, alsmede door hun
krijgsdaden en aanzienlijke verbintenissen.
Zoodra dat geslacht was uitgestorven, trok
Urbanus VII 't hertogdom Urbino in als een
openstaand leen on vereenigde hij 't in 1631
met d. Kerkelijken Staat, welks lotgevallen
't deelde, totdat 't in onzen tijd a. koning
Victor Emanuel werd afgestaan.
Urd, Zie Noordscke Godenleer.
Ure (ANDREW), een beroemd scheikundige,
werd 18 Mei 1778 to Glasgow geb., ontving
zijn eerste opleiding in zijn gehoorteplaats
en voleindigde zijn studin to Edinburgh. Na
in 1800 d. graad v. doctor in d. geneeskunde
to hebben verworven, vestigde hij zich als
geneesheer to Glasgow; hij werd daar in 180:5
tot hoogl. der natuurlijke historie en schei.
kunde a. d. „Andersonian institution" benoemd on hielp er d. in 1808 geopende sten
renwacht stichten, waarna hij zich gedurende,
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een reeks v. jaren met sterrenkundige onderzoekingen bezig hield. In 1830 verliet hij zijn
vaderstad en begat' hij zich n. Londen, waar
hij tot adviseur voor scheikunde bij 't tolkantoor was aangestold en waar hij 2 Jan.
1857 overl.
URE heeft zich bekend gemaakt door d. uitvinding v. d. naar hem genoemden audiometer en door talrijke geschriften. In 1818
verschenen v. hem in d. „Transactions of the
royal society of London" ,New experimental
researches on some of the leading doctrines
of caloric" en vier jaren later „Memoir on
the ultimate analysis of vegetable and animal
substances". In 1820 gaf hij een „Dictionary
•of chemistry" uit en in 1829 zijn „New system of geology", in welk laatste werk hij
•eenige der zeer geheimzinnige phenomenon
betrekkelijk d. vorming der aarde en d. overblijfselen uit vroegere tijdperken langs een
.scheikundigen weg tracht te verklaren. Later
schreef htj „Philosophy of manufactures or
an exposition of the scientific, moral and
commercial economy of the factory system
of Great-Britain" (1835), dat spoedig gevolgd
wend door een ander work v. zijn handOn
the cotton manufacture of Great-Britain" (1836,
2 dln), een book, waaraan in 1846 nog een
supplement werd toegevoegd, waarna in 1853
v. 't geheel een nieuwe uitgaaf met 1600
of beeldingen 't licht zag.
d. Hootdverdienste v. URE bestaat in zijn
onderzoekingen over d. uitzetbaarheid en d.
warmte der dampen v. verscheidene vloeistollen, waarbij hij d. uitkomsten, door Dalton
verkregen, tot meer volkomenheid bracht, en
voorts in d. toepassing der scheikunde op 't
fabriekswezen. Hij was een man v. veelomTattende kennis en bezat ook een buitengewone bedrevenheid in d. oude letteren en
godgeleerdheid.
TIreum (NH2—CO—NH2) is een stof, die
zeer verspreid in 't dierlijk organisme, vooral
in d. urine, voorkomt, waarin 't in 1773 ont-dekt werd. In 1828 word 't kunstmatig door
WOHLER bereid. die daardoor aantoonde, dat
It mogelijk was stotlen, in 't levende organisme ontstaan, kunstmatig to verkrijgen.
Ureum is een fraai kristalliseerende stof, die
gemakkelijk in water en alcohol, maar niet
in aether oplosbaar is.
Urga of Oerga (Mongoolsch Bogdo-Koeren),
-d. hoofdstad v. 't land der Khalkas in Mongoliii,
.a. d. Tola, een bUrivier v. d. Orkhon, on a. d.
grooten weg v. Kiachta naar Peking, met
40 000 inw. Zij is d. zetel v. d. hoogsten Boed•dhistischen priester on bezit groote tempels en
een fraai paleis.
Uri, een Zwitsersch kanton, n. 't N. tot
't Vierwoudsteden-meer reikend on aldaar begrensd door d. kantons Unterwalden en
Schwyz, ten 0. door Glarus en Grauwbunderland, ten Z. door Tessino en ten W. door Wallis,
Bern en Unterwalden. 't Is 19 vk. mijlen
groot en heeft 17 000 inw.Na Graubunderland
is 't 't minst dicht bevolkt v. d. Zwitsersche
kantons. Met uitzondering v. 't gebied v. d.
Boven-Reus en 't Urnermeer vormt Uri een
woest berglandschap, omzoomd door een geweldigen Alpenmuur (in 't W. d. Urner on
Unterwaldener Alper', in 't Z. d. s. Gotthard,
in 't 0. d. Glarner-Alpen), zoodat alleen
hoogliggende passen d. overgang vormen naar
d. naburige kantons; zoo vormt d. s. Gotthardpas d. verbinding met Tessino, d. •Furka met
Wallis. 't Klimaat is er over't algemeen guur
-en alleen in 't laatste gedeelte v.'t dal zacht.
Teeteelt is er 't voorname middel v. bestaan :
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a. d. melkerij heeft men d. Urseren- en
Maderanerkaas te danken. Van d. geheele
oppervl. bestaat 6 pet. uit wouden, 8 pet. uit
bouwland on weiden, terwijl 't overige ongebruikt ligt. In 't Reusdal on a. 't Urnermeer
groeien kastanje- on noteboomen; daarentegen
is 't Urserendal geheel boo mloos. — d. Industrie
bepaalt zich tot eenige zaagmolens on dynamietfabrieken on is evenals d. handel v. weinig
beteekenis. Belangrijk daarentegen is Uri als
land der pleizierreizigers en badplaatsen; d.
vele goede wegen on straten bevorderen er
een druk verkeer. d. Be woners ztjn strong
Kath. en bun ontwikkeling laat nog veel to
wenschen over. 't Kanton omvat d. districten
Uri on Urseren en heeft tot hoofdstad Altorf.
Volgens d. grondwet v. 1837 is Uri een democratische staat; 't uitvoerend bewind berust
bij een regeeringsraad v. 11 laden, met een
ambtman a. 't hootd; een kantongerecht behandelt burgerlijke zaken, een crimineel gerecht d. misdaden en straffen. — Men vintit
Uri 't eerst vermeld in 835, toen koning Lode't Pagellum Uraniae a. 't klooster Frauenmtinster in Zi.irich schonk. Haar zelfstandigheid onder souvereiniteit des rtjks werd haar
in 1240 door keizer Frederik II verleend. d.
Revolutie v. 1308 had ten gevolge, dat Uri zich
met Schwyz en Unterwalden tot een eedgenootschap verbond, on 't vormt met doze
d. drie oorspronkelijke kantons v. Zwitserland.
Na d. ontbinding v. 't oude eedgenootschap
werd Uri met Schwyz, Unterwalden on Zug
tot 't kanton Waldstatten vereenigd, waartegen
't zich met alle geweld verzette, zoodat 't
Napoleon's krachtigen arm voelen moest. Zie
Lusser, ,,Geschichte des Kantons Uri" (1862).
T_Tria, was een v. Davids krtjgsbevelhebbers,
wiens echtgenoote Bathseba door d. koning
gedurende 's mans afwezigheid verleid werd.
Na vruchtelooze poging om d. gevolgen v.
'dit misdrijf te bedekken had David d. laagheid, URIA op verraderlijke wijs to doen
omkomen (zie 2 Sam. XI). Nog twee URIA'S
worden in 't 0. T. genoemd : eon hoogepriester, die d. afgodendienst bevorderde (2 Kon.
XVI: 13-17), en een profeet, die ongeluk a.
koning Jojakim voorspelde (Jerem. XXVI:
20-23).
ITriel, d. i. v/am of licht Gods een der zeven
hoofdengelen volgens d. Joodsche angelologie.
Milton, Klopstock e. a. hebben d. naam in
hun verchristelijkte mythologische voorst31lingen gebruikt.
T_Trim en Thummim, d. i. lichten en volmaaktheden. waren voorwerpen, die in d. borstlap v. d. Israblietischen hoogepriester bewaard
werden (Exod. XXVII: 21). Zij dienden om
in gewichtige aangelegenheden der godsregeering d. wil des Heeren to vernemen (Num.
XXVIII : 30); maar hoe dit geschiedde is evenmin bekend als wat men eigenl. door d. Urim
en Thummim te verstaan heeft.
Urine. d. Normale urine v. d. mensch is
een holder stroogele vloeistof, die tot specifiek gewicht 1,005 a 1,003 heeft. d. Smaak
is bitter zoutachtig. Versch geloosde urine
reageert zuur. Gewoonlijk blijft d. normale
urine, a. d. lucht blootgesteld, langen tijd helder of vertoont ztj slechts een geringe troebelheid onder d. vorm v. een wolkje, uit
epithelium-cellen en slijm bestaande. Houdt
d. urine een grootere hoeveelheid bestanddeelen opgelost (zooals vooral bij sommige
ziekten 't geval is), dan vormen er zich bezinksels (sedimenta).
't Voorn. bestanddeel der urine is ongetwijfeld 't ureum, zich voordoende als kleur-
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rdooze, luchtbestendige, zuilvormige kristallen,
in water en alcohol oplosbaar, met salpeter-en zuringzuur weinig oplosbare zouten vormende. Ureum wordt zeer gemakkeltjk ontleed
•en zet zich om in ammoniumcarbonaat. 't Is
't laatste voortbrengsel der stofwisseling in
verschill. weefsels, vooral der spieren en v.
in 't blood opgenomene eiwitstoffen. Bij
- vleeschetende dieren bedraagt 't ureumgehalte der urine 11-12 pct, bij d. mensch ongeveer 3 pct, terwij1 d. urine v. plantenetende
-dieren doorgaans veel armer is a. ureum.
't Urinezuur (acidum uricum) is een glinsterend wit, kristallijn poeder, genoegzaam
-onoplosbaar in koud water, alcohol en aether.
In oplossingon v. alkalizouten v. koolzuur,
phosphorzuur, melkzuur en azijnzuur is't vrij
gemakkelijk oplosbaar, doordien 't a. deze
zouten een gedeelte alkali onttrekt. Van 't
urinezuur komt slechts 0,1 pct in d. menschelijke urine voor, in die der vleeschetende
dieren nog minder, in die der varkens word
niet gevonden; ook in d. urine der plantenetende dieren schijnt 't meestal te ontbreken.
Daarentegen zijn d. excrementen v. slangen,
vogels en insecten bijna geheel uit zouten
T. urinezuur samengesteld. d. Guano, die uit
d. excrementen v. strandvogels bestaat, moge
als voorbeeld strekken.
't Hippuurzuur (acidum hippuricum) is kristallijn, v. een bitterachtigen smaak en sterk
zure reactie. 't Werd 't eerst in d. urine v.
paarden gevonden, waaraan 't zijn naam ontleend heeft. Later werd 't in die v. vele plantenetende dieren ontdekt en eindelijk ook in
-d. urine v. d. mensch, vooral na 't gebruik
v. plantenvoedsel. 't Ontbreekt in d. urine v.
varkens en werd in die v. vleeschetende dieTen tot dusverre niet aangetrotfen.
Behalve d. opgenoemde komt als organisch
bestanddeel nog in d. urine voor: kreatinine.
d. Anorganische bestanddeelen der urine
zjjn: phosphaten, sulfaten en chloriden v. kahium en natrium en phosphaten v. calcium
en magnesium.
d. lioeveelheid urine, die door een gezond
. volwassen mensch in 2t uren wordt afgescheiden, bedraagt gemiddeld 1000-1500 cM 3.
Een rtikelijk gebruik v. dranken en geringe
huiduitwaseming doen doze hoeveelheid belangrijk toenemen: vermeerderde huiduitwaseming en vermeerderde afscheiding der darmen doen haar verminderen.
Een langdurige waarneming heeft geleerd,
dat bij zekere ziekteprocessen zekere wtjzigingen in d. uitscheidingen standvastig plegen
voor te komen en dat deze wtjzigingen in
scherp geteekende, meer of minder typisch
verloopende ziekten in elk harer ttjdperken
eigenaardige kenmerken vertoonen. d. Geneesheer kan derhalve uit zekere chemische en
,microscopische veranderingen der uitscheidin'gen v. een patient met een hoogen graad v.
-waarschijnlijkheid afleiden, met welk ziekte,proces of met welk tijdperk daarvan hij te
doen heeft. Daar er nu nauwelliks een ziekelijke aandoening bestaat, v. d. lichtste stoornis in d. spijsvertering of tot zelfs bij d.
cholera, die in d. urine niet bepaalde, regelmatig wederkeerende wtjzizingen teweegbrengt, moat in 't onderzoek der urine een
verrnogend hulpmiddel gezocht worden voor
d. herkenning, 't verloop enz. v. bepaalde
ziekteprocessen. Omtrent d. veranderingen,
die d. urine ondergaat bij verschill. ziekten,
en hoe die veranderingen kunnen worden
aangetoond, verwtjzen wij naar d. verschill.
handboeken.
-
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Urinezuur, Zie Urine.
Urk, een Nederl. eiland in d. Zuiderzee,
dat nagenoeg even ver v. d. kust v.Overijsel
als v. die v. Noord-Holland gelegen is, doch
tot d. laatste provincie gerekend wordt. 't
Heeft slechts een uur gaans in omtrek on ruim
2600 bewoners, die v. d. vischvangst leven. d.
Oppervl. bedraagt 80 H. A., d. grootste hoogte
8 M. boven A. P. 't Eiland is grootendeels eon
grindbank en heeft eon 20-tal putten. d. Bevolking heeft nog vele eigenaarchgheden.
Zoowel mannen als vrouwen onderscheiden
zich door een bijzondere kleederdracht. Men
heeft er een vuurtoren on een kleine haven,
die voor d. schepen op d. Zuiderzee in Mid v.
nood als vluchthaven dienen kan.
Urk wordt reeds in d. 10e eeuw genoemd en
behoorde in 't laatst der 12e tot 't graafs.
Kuinre. Sedert werd 't een afzonderlijke beerlijkheid, die leenroerig was a. Holland. In d.
14e eeuw verontrustte d. heer v. Urk met
zijn roofschepen d. kusten der Zuiderzee en d.
schippers, die haar bevoeren. Gedurende d.
oorlogen tuss. Holland en Friesland had 't veel
to ltjden, waaroin graaf Albrecht er in 1397
een sterkte liet aanleggen. In d. 170 eeuw
kwam d. heerlijkheid Urk a. d. stad Amsterdam. Door storm en watervloed bed 't eiland
meermalen groote schade, o. a. in 1824, 1825
en 1836.
T_Trlichs (KARL LUDWIG VON), een Duitsch
letterkundige en beoefenaar der kunstgeschiedenis, geb. 9 Nov. 1813 to Osnabruck.
Hij werd in 1844 hoogl. to Bonn, in 1847 to
Greifswald, in 1855 te Wilrzburg-, waar hij
3 Nov. 1889 overl. Hij gaf in 't licht „Beschreibung Horns" (1845), „Die Apsis der alten
Basiliken" (1847). „Skopas' Leben und \Verke"
(1863), „Vindiciae Plinianae" (1856—'66), „Die
Anfange der griechischen Kiinstlergeschichte"
(2 dln, 1871 e. v.), „Codex urbis Romae topographicus" (1874), ,De vita et honoribus
Taciti" (1879), „Beitrage zur Kunstgeschichte"
(1885), „Charlotte von Schiller und ihre
Freunde" (3 din, 1860—'65), „Briefe Goethes
an Johanna Fallmer" (1875) on „Briefe an
Schiller" (1878).
Urmia- of Oermiameer, ook Derja-Sjahi
(d. i. Koningsmeer) geheeten, een zoutmeer
in d. Perzische prov. Azerbeidsjan, 1300 M.
boven d. zee gelegen. 't Is 126 KM. lang,
15-48 KM. breed en heeft een oppervl. v.
70 vk. mijlen. 't Omvat 6 grootere eilanden
en ongev. 50 kleinere; wegens 't zoutgehalte
kunnen visschen of andere dieren er niet in
Leven. Men kent er geen afvoerrivieren; daarentegen storten er 14 aanzienlijke rivieren
zich in uit. — d. Stad rirmia of Uroemja ligt
t. W. v. dit meer in een vruchtbare streek
on telt 30 000 inw., v. wie 415 Mobammedanen en d. overige Joden en Christenen zijn.
Ilrmond, een gemeente in d. Ned. prov.
Limburg, 1 1: 4 uur t. W. v. Sittard, a. d. Maas,
met circa 1150 inw.
Urn is d. algemeene naam v. vaatwerk
v. verschill. grondstofien, vormen on bestemmingen. dat v. onderscheidene oude volken
tot ons gekomen is. Van d. vazen onderscheiden zich d. urnen door een minder nauwen hals. Naar gelang v. Naar bestemming
hadden zij een grooteren of kleineren omvang,
al of niet hengsels, versierselen enz. d. Egyptische urnen waren bedekt met hieroglyphen
on dienden o. a. voor 't bewaren der overblijfselen v. gewijde vogels; d. Grieken vervaardigden zeer kostbare urnen en gebruikten die tot prijsgeschenken a. overwinnaars
in kampspelen; d. Romeinen ook tot 't bewaren.,
35

URN.
v. d. asch hunner dooden, geltjk mede vele

oud-Germaansche volken deden. Zoodanige
urnen worden in Noord-Duitschland en in
sommige gedeelten v. ons vaderland menigmaal opgegraven. In d. heiden v. Noord-Brabant vindt men ze een of hoogstens
twee in elken tumulus (zie Tumuli). ZJ zijn
zeer eenvoudig v. vorm, slechts in d. zon
gedroogd en daardoor uiterst broos en bevatten lijkasch en beenderen. Zie Hermans.
„Noordbrabants oudheden, uitgegeven door
het Noordbr. Genootschap v. K. en W." (1865).
Urquhart (DAVID), een Engelsch reiziger
en staatsman, gab. in 1805 to Brealangwell,
in Schotland. Hij vergezelde in 1827 lord
Cochrane n. Griekenland en bezocht na d.
vrede v. Adrianopel Turkije. In 1831 keerde
hij n. Engeland terug en voortaan trachtte
MI in zijn vaderland door woord en schrift
aan te toonen, dat Turkije geenszins een vervallen staat is, dat Rusland, en wel ten nadeele v. Engeland, d. ondergang v. 't Osmaansche RIPE zoekt. Van 1833—'34 en v. 1836—'37
hield hij zich wederom to Constantinopel op, in
laatstgenoemde jaren als gezantschaps-secretaris. Van 1847—'52 was hij lid v. 't Engelsche
Lagerhuis on hij overl. 16 Mei 1877 to Napels.
Van ztjn geschriften noemen we „Turkey and
its resources" (1833), „England and Russia"
(1834), „Reflections on thougths and things"
(2 dln, 1836), The pilars of Hercules" (2 dln,
1850), The mystery of the Danube" (1853) en
The Libanon" (1860).
T_Trquiza (DON JUSTO JOSE DE), een Argonttjnsch staatsman en generaal, gab. 19 Mrt
1800 in d. prov. Entre-Rios. Hij wilt zich in
d. oorlog in d. La-Plata-Staten v. gaucho tot
generaal op to werken, bracht in 1852 d. dictator Rosas ten val on was v. 1853—'60 president v. d. Argentijnsche Confederatie. Vervolgens was hij herhaaldelijk gouverneur v. d.
prov. Entre-Rios en hij werd als zoodanig 12
Apr. 1870 to San JosO vermoord.
Ursem, eon gemeente in d. Nederl. prov.
N.-Holland, 2 1/2 uur t. W. v. Room, met circa
1350 inw.
Ursini of Orsini (in 't Fransch des Ursins)
is een der oudste prinselijke geslachten uit
Italie, afstammende v. Ursus, Neer v. Petigliano, in d. 12e eeuw senator v. Rome. In
1417 werd een der voorouders v. d. tegenwoordigen prins Orsini graaf v. 't heilige
Roomsche rtlk, in 1463 een ander hertog v.
Gravina; in 1724 werden ,d. URSINI prinsen v.
't rilk met d. titel hoogheid. 't W apen der
famine is : band() de gueules et d'argent de
six pieces, an chef du second, charge d'une
rose de gueules et soutenu d'une trangle d'or,
chargde d'une anguille ondoyante d'azur.
Dit geslacht, dat zich vroeger in gedurige
veete beyond met 't machtige geslacht Colonna, heeft twee pausen a d. R.-Kath.christenheid geschonken, Benedictus XIII (1724 t.
'30) on Clemens XII (1730—'40).
Ursinus (ZACHARIAS), een vermaard godgeleerde, 18 Juli 1534 to Breslau geb. Na eerst
to Wittenberg onder Melanchton, vervolgens
eenigen ttjd te Partjs gestudeerd to hebben,
werd hij rector der Lattpische school in On
geboorteplaats, vanwaar hij wegens verdenking v. Luthersche onrechtzinnigheid verwtjderd werd. Hid begaf zich n. Zwitserland,
waar htj zich btj d. Hervormden aansloot; in
1561 werd htj hoogl. in d. godgeleerdheid to
Heidelberg, doch ook daar maakte hem d.
onverdraagzaamheid 't seven zoo onaangenaam, dat hij, om keurvorst Lodewijk to ontNvIlken, zicb n. Neustadt begaf, waar hij a.
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't door prins Casimir gestichte gymnasium a..
leerstoel der godgeleerdheid bezette on 6 Mrt
1583 overl. Zijn godgeleerde geschriften, door
Reuter to Heidelberg in 1612 in 3 dln uitgegeYen, zijn thans voor een goad deel vergeten, behalve ztjn vermaarde Hervormde catechismus,
naar d. plaats, waar hij opgesteld ward, Heidelbergsche genoemd (zie Catechismus). Op
dit leerboekje heeft URSINUS zelf een uitlegging geschreven, die onder d. titel „Schatbook", door andere godgeleerden, met name.
Pareus en Hommius vermeerderd, in onze.
taal is uitgegeven, 1657.
Ursula is d. naam der hoofdpersoon in.
een v. d. beroemdste legenden der R.-Kath.
kerk. Gel(jk 't verhaal reeds in d. 12e eeuw
luidde, komt 't hierop neer: In d. eerste helft
der 3e eeuw regeerde in Britannia een koning,
die d. Christelijken godsdienst beleed en een
schoone dochter had, URSULA genaamd, wier
vroornheid haar 't aanzoek om haar hand
deed afwijzen, gedaan door d. zoon v. een
heidensch vorst, met name Holofernes. Haar
vader, Nothus of Dionotus geheeten, duride't aanzoek v. zijn machtigen nabuur niet.
rechtstreeks weigeren, maar bedong een uitstel v. drie jaren, benevens overgang v. d._
jongen prins tot 't Christendom. Intusschen
werden tien edele jonkvrouw en als speelgenooten a. d. aanstaande bruid toegevoegd,
ieder, gelijk ook d. prinses zelf, een gevolg hebbende v. duizend maagden, uit alle oorden.
der bekende wereld, tot zelfs uit Griekenland,
btjeengebracht. d. Drie jaren uitstel werden
inzonderheid besteed tot spelevaarten fangs
d. kust. d. Dag, vOOrdat 't niet langer teontwijken huwelijk zou voltrokken worden,
ontstond op d. bade der vorstin, die a. haar
hemelschen bruidegom getrouw wenschte teeen storm, die d. vloot in zee on d.
Maas of d. Rijn op naar d. haven v. Ties
dreef. Vandaar begaf zich d. stoet n. Keulen,
vervolgens na een goddelijke openbaring n.
Bazel, waar zij een menigte Heidenen bekeerden, d. schepen achterlieten on een pelgrimstocht to voet n. Rome ondernamen. Na_
hier door paus Cyriacus met vele eerbowtjzen
to ztjn ontvangen en vele heilige plaatsen
bezocht en atlaten verdiend to hebben, namen.
zij d. terugreis aan n. Bazel en vandaar
d. achtergelaten schepen n. Keulen, dat toes
juist door d. Hunnen belegerd werd. d. Heilige maagden vielen d. barbaren in handen
on vonden onder hun zwaard d. dood, ook_
URSULA, die d. marteldood verkoos boven
ontrouw a. haar hemelsche verloving, schoon
zij door d. koning der Hunnen tot vrouw
begeerd was. Weldra echter werden d. Hunnen
door 11 000 hemelsche kampvechters verslagen, zoodat d. stad ontzet was. Haar burgers
verzamelden d. overblijfselen der omgebrachtejonkvrouwen en to Keulen worden nog d.
gebeenten in een kerk, a. d. hoofdpersoon,
toegewijd, bewaard.
Aldus luidt in 't kort 't verhaal, zooals 't
te book is gesteld door Sigebertus Gemblacensis in d. „Acta Sanctorum" en verdedigd
door Crombach, „Ursula vindicata" (1647),
terwtjl Vondel 't in gin treurspel „Maagden""
behandeld on daardoor ztjn geboortestad
Keulen evenebns verheerlijkt heeft als zijn,
woonstad in d. „GUsbrecht".
Reeds lang voor d. hervorming vertoonden
zich sporen v. twillel nopens d. waarheid
der legende. 't Is niet mogeltjk hier een
eenigszins nauwkeurig verslag to geven, zoowel v. d. geschiedenis v. d. Ursulavereering.
als v. d. verschill. verklaringen d. meeste ter
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aanduiding, dat er eon misverstand met 't
getal maagden ten grondslag ligt, zoodat d.
11 000 jonkvrouwen tot 11 zouden moeten
teruggebracht worden of het xi MILLIA zelfs
slechts eon Ximillia zou aanduiden. Waarschijnitjk ligt 't eene of andere fait, zoo niet
een bijeenvoeging v. verschill. feiten, ten
grondslag als kern des verhaals; doch door
d. moeilijkheden, die ook dan nog overblijven
en in 't ontbolsteren v. die kern en in 't
aanwijzen v. d. gang. langs welken d. legende
haar geheel ontwikkelden vorm erlangd heeft,
is een der nieuwste bearbeiders der Ursulalegende ertoe geleid er een mythologischsymbolische verklaring van te geven. t. w.
Schade, „Die Sage von der heiligen Ursula
and den 11 000 Jungfrauen" (1854). Doze poging
wordt echter uit een wetenschappelijk oogpunt een misgeboorte genoemd door d. hoogl.
Kist, die uitvoerig over d. legende handelt
in „Kerkhistorisch Archief", verzameld door
hem en prof. Moll, II (1859). Onder d. oudere
geschriften over dit onderwerp hebben wij nog
te noemen Miraeus, „Disquisitio de sanctis
virginibus coloniensibus" (1608), waarin men
echter moor d. kerkeltjk-legendarische voorstelling vindt dan een grondig onbevangen
onderzoek.
Ursuliner-nonnen, een R.-Kath. kloosterorde, in 1537 door d. H. Angela Merici v.
Brescia gesticht. Oorspronkelijk was 't een
vereeniging tot 't verplegen v. arisen en
kranken, zonder een geineenschappelijk kloosterleven; in 1614 echter to Parijs tot dit
laatste overgegaan, verspreidde d. vereeniging
zich zeer snel over Italie, Duitschland, d.
Oostenrijksche Nederlanden, Frankrijk, enz.,
ook in een menigte vertakkingen. d. Hoofdregel der orde is die v. Augustinus; d. kloosters staan onder d. bisschop, in wiens rechtsgebied zij gelegen zijn; d. nonnen leggen
kloostergelotte af en houden zich bezig met
d. verpleging v. armen en kranken, benevens
met 't geven v. onderricht a. meisjes. d.
Voorn. congregation der orde zijn: die v. Lyon,
gesticht door Francisca v. Bermond, 1619; die
v. Tulle, gesticht door Antoinette Nicolon, in
1623; die v. Bordeaux, gesticht door Francisca
de Cazeres de la Croix, 1617; die v. 0. L. V.
to Avignon, gesticht door Lucretia Gastineau,
1637; die v. Toulouse, gesticht door Margaretha de Vigier. 1617; die v. Dijon, gesticht
door Francisca de Xaintonge, 1619. d. Belangrijkste congregatie ech ter is die v. Parijs,
gesticht door Cecilia de Belloye, 1604, naar
welke d. meeste Duitsche Ursuliner-nonnenkloosters zijn ingericht overeenkomstig d.
regels, door pans Urbanus VIII gewijzigd.
Onder d. Italiaansche congregation deter orde
moeten vermeld worden: die der H. Rufina
en Secunda to Rome, gesticht door Francisca
de Manjoux on Francisca de Gourcy. in 1614;
d. daartoe behoorende nonnen legden geen
gelotte af; die to Parma, in 1573 gesticht door
hertog Ranuzio Farnese; die der orde-zusters
v. d. congregatie v. Foligno, gesticht in 1600, on
v. Urbino, gesticht in 1621, beide door Paul v.
Foligno. Het voor d. Ursulinerinnen bepaalde
ordegewaad is een grijs onder- on een z wart
bovenkleed, bijeengehouden door een lederen
gordel, waaraan een geeselkoord hangt; 't
hoofdhaar wordt bijeengehouden en verborgen
door een band en een zwarte, met wit gevoerde kap.
Uruguay (d.), een rivier in Zuid-Amerika,
een der voorn. bijrivieren v. d. La Platastroom, ontspringt in d. Braziliaansche prov.
Santa Catharina, stroomt aanvankelijk in een
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snellen loop naar 't W., wendt zich dan om
naar 't Z.-W. en later naar 't Z. Zij maakt d.
grens uit tuss. Brazilie en Uruguay ten W. en
Argentina ten 0., tot zij zich op 34° Z.-B. met
d. Parana vereenigt. Haar belangrijkste zijrivieren zijn rechts d. Uruguay—Guazu, A guapay on Gualaguayclth, links d. Cuarein, Daiman en Rio Negro, d. grootste v. alle. d.
Geheele rivier heeft een lengte v.1580 KM. on
is als waterweg voor d. aangrenzende staten
v. 't meeste belang. -W el heeft zij watervallen
en stroomversnellingen, maar zij is toch voor
een groot gedeelte bevaarbaar. In 't voorjaar
en d. herfst z welt d. stroom periodiek aan.
Uruguay (Republica oriental der Uruguay),
een vrtje staat in Zuid-Amerika, vroeger BandaOriental geheeten, a. d. zuidzijde begrensd door
d. wtjden La Plata-mond, die haar v. Buenos
Aires scheidt, ten W. door d. rivier Uruguay
en verder omgeven door Brazilie en d. Atlantischen Oceaan. Zij reikt naar 't N. tot 30-,
zuidwaarts tot 35° Z.-Br. el heeft een oppervi.
v. 3231 vk. mijlen on 749 000 in w. (1890). d.
Golvende, boomlooze vlakte, waaruit 't land
bestaat, draagt verscheidene rotsachtige bergketens, die zich tot 600 M. verheilen, nl. d.
Cuchilla Grande en d. Cuchilla d. Haede, welke
beide een noordoostelijke richting volgen. d.
Tuss. daze bergketens liggende vlakten hebben
't karakter der Argentijnsche pampa's.'t Land
wordt besproeid door een menigte bijrivieren
v. d. Uruguay, waaronder d. Rio Negro d.
voornaamste is. d. Rivieren in 't 0. monden
grootendeels in d. Lagune Mirim uit, o. a. d.
grensrivier Yaguaron en d. Rio Cebollate met
talrijke zijrivieren. Ook d. overige oostwaarts
stroomende rivieren monden niet onmiddellijk
in d. Oceaan uit, maar in a. d. kust gelegen
strandmeren, bijv. in d. lagunen Difuntat, d.
Castillos, d. Rocha, d. JosO Ignacio. Tuss.
daze lagunen strekken zich moerassen uit;
d. kust zelf is grootendeels laag en zandig
en bijgevolg weinig geschikt voor 't verkeer; d. baste havens hebben Montevideo
en Maldonado. Voor 't overige is d. bodem
vrtj vruchtbaar; landbouw en veeteelt worden uitgeoefend. Klimaat, flora en fauna zijn
dezelfde als in d. naburige Argentijnsche
republiek; d. gemiddelde jaartemperatuur v.
Montevido is 16', in d. zomer 21, in d. winter 11°
C.— Aan mineralen is Uruguay niet rtjk; men
wint er eenig lood, koper, antimonium, zink,
goud, zilver en marmer, benevens achaat, karneool on amethyst, welke laatste n. Duitschland worden uitgevoerd en daar verwerkt.
d. Voornaamste bron v. bestaan is er d. veeteelt,
vooral d. rundvee- on paardenteelt, terwijl ook
d. landbouw op hoogen trap staat. d. Industrie
is echter nog weinig ontwikkeld; d. handel,
die v. groot belang is, is hoofdzakelijk in handen
v. Engelschen en Duitschers. d. Voornaamste
handelsplaats is Montevideo, dat met Buenos
Aires wedijvert; d. overige belangrijke plaatsen liggen a. d. La Plata en d. Uruguay. — d.
Inlandsche bevolking bestaat uit Blanken
(voornamelijk v. Spaansche on Portugeesche
afkomst), Negers on Kleurlingen; voorts heeft
men er vele vreemdelingen, zooals Italianen,
Spanjaarden, Franschen, Engelschen on Duitschers, Brazilianen on Argentiniers. 't Onderwijs in 't binnenland laat nog zeer veel to
wenschen over; d. meeste scholen heeft men in
d. hoofdstad, die ook een universiteit bezit.d.
Heerschende godsdienst is d. R.-Kath. Aan 't
hoad v. 't bestuur staat een voor 4 .jaar gekozen
president; onder hem een vice-president (tevens
voorzitter v. d. senaat) en een ministerie, bestaande uit d. ministers v. binnenlandsche
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zaken, v. buitenlandsche zaken, v. financien, v.
oorlog en v. marine. d. Wetgevende macht
wordt uitgeoefend door een uit 9 leden bestaanden senaat en een kamer v.afgevaardigden. d. Rechtsbedeeling geschiedt er door rechters en gezworenen; als wetboek is d. Code
Napoleon ingevoerd. Er bestaat vrtjheid v.
godsdienst en v. drukpers; d. landskleuren zijn
wit en blauw. d. Staat wordt verdeeld in 19
departementen, nl. Montevideo, Canetones, La
Colonia, Soriano, San Jose, Flores, Florida,
Rocha, Maldonado, Cerro-Largo, Salto, Minas,
Durazno, Artigas, Treintra y Tres, Rivera, Rio
Negro, Paysandu en Tacuarembo. d. Hoofdstad is Montevideo en telt ongeveer 180 000
inw.; 5 KM. verder ligt La Union. Voorts
noemen we Salto, a. d. Uruguay, na Montevideo d. belangrijkste handelsplaats, on Maldonado, a. d. mond v. d. La Plata, met een
veilige haven.
Uruguay is een deel v. 't Spaansche vicekoninkrijk Buenos Ayres en, omdat 't op d.
oostelijken never v. d. La Plata gelegen is,
wordt 't wel Banda Oriental (oostoever)
genoemd. In d. 17e eeuw hadden d. Spanjaarden oneenigheden over d. grensregeling
met d. Portugeezen in Brazilie, die er tevens
sluikhandel dreven, wat voor d. handel v.
Buenos Aires zeer nadeelig was. Toen echter
Buenos Aires afvallig werd v. 't moederland
en een burgeroorlog uitbrak, nam Johan v.
Brazilie dit voorwendsel to baat om in 1817
Montevideo voorloopig in bezit to nemen
on Uruguay als Cis-Plataansche provincie
met zijn rtjk to vereenigen. Maar 't land verzette zich tegen deze inlijving en verklaarde
zich in 1822 voor Portugal, waar koning
Johan zelf weer d. regeering had aanvaard,
terwijl hij Brazilie a. zijn zoon Don Pedro
overliet. Toen 't land in 1823 overwonnen
werd, riep 't Buenos Aires to hulp en 't werd
bij d. vrede v. Rio de Janeiro (1828) door
Engelsche bemiddeling als een onaf hankelijken staat erkend, onder d. naam Cis-Plataansche republiek. In 1830, na d. voltooiing
v. d. grondwtt, kreeg 't d. naam Uruguay. d.
Eerste 4 jaar was Ribera president, daarna
nam Oribe zijn plaats in. Maar reeds in 1838
brak er eon opstand uit, waarin Rivera a.
't hoofd v. d. Gaucho's en d. Unitariers, die
door d. dictator Rosas uit Buenos Ayres verdreven waren, met behulp v. een Fransch korps
streed tegen Oribe, die nu ondersteund werd
door Buenos Aires. Na verscheidene Caren
in Uruguay gezegepraald to hebben, bracht
Rivera d. strljd over op 't naburige land, maar
hij word 27 Mrt 1345 bij India Muerta door
Urquiza geslagen on vluchtte n. Brazilie. Toch
zette Uruguay, ook nadat Engeland en Frankrtjk zich hadden teruggetrokken, d. strtjd tegen
Oribe en Buenos Aires voort met behulp v.
Brazing en Urquiza, die zich v. Rosas gescheiden had. Verscheidene overwinningen on
d. val v. Rosas veroorzaakten in 1852 d.
vrede, doch reeds in 18:53 werd d. nieuwe
president v. zijn waardigheid beroofd en
Ribera had nu met Flores en Lavalleja 't
bestuur in handen. d. Dood v. eerstgenoemde
maakte Flores tot alleenheerscher, totdat in
1855 Oribe hem uit Montevideo verdreef en
zich vervolgens tot d. instelling. v een nieuwe
regeling met hem verbond. d. Dood v. Oribe
(1857), Flores' vlucht (1858), een verdrag met
Brazilie en Buenos Ayres (18.59) brachten goon
vrede tot stand tuss. d. Colorados on d. Blancos, evenmin met d. naburige landen. In 1864
keerde Flores terug; hij maakte zich meester
v. verscheidene steden en kwam in Febr. 1865
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to Montevideo, dat d. president Aguirre nu
verlaten moest. Daar Brazilig Flores ondersteunde en Paysandu a. d. Uruguay bezette,
verklaarde Paraguay dit als eon storing v. d.
vrede; d. moedige dictator v. dit land, Lopez,
begon d. oorlog en door 't gebied v. La
Plata aan to tasten maakte hij d. president,
generaal Mitre, tot zijn vijand. Lopez verwoestte 't leger v. Uruguay en v. La Plata,
doch werd door d. Braziliaanschen generaal
Caxias in Aug. 1868 uit zijn stelling NI Humaita verdreven en vond na vele oorlogen
d. dood (1 Mrt 1870). Intusschen was Flores
in 1868 vermoord, terwijl zijn brooder weinige dagen daarna met 21 aanhangers plotsoling gestorven was. Een korten tijd
heerschte er rust ten gevolge v. d. schrik,
maar niettemin bleven revotuties veelvuldig
voorkomen. In 1870 k wam 't tot een opstand
der Blanco's; wel worden a in 1871 in d.
nabijheid der hoofdstad verslagen, maar d.
burgerkrijg duurde tot Apr. 1872. Na d. verzoening der partijen word 1 Mrt 1873 Ellauri
tot detinitief president gekozen. Maar ten
gevolge v. een militaire revolutie verliet
hij 't land, eveneens zijn opvolger Narela in
Mrt 1876 ten gevolge v. zijn wanbestuur ten
opzichte der tinancien. Zijn plaats werd
ingenomen door overste Latorre tot Mrt
1880; hierop stond een jaar lang Nidal en na
hem generaal Maximo Santos a. 't hoofd v.
't bestuur (tot 1886). Maar na 't dempen v.
een binnenlandsch oproer en 't afslaan v. een
aanval der Argentijnen word deze provisioneel
herbenoemd tot 1 Mrt 1887. d. Laatste president
(tot 1893) was Herrera. Zie Lomba „La Republica oriental del Uruguay" (1884), Bordoni
„Montevideo e is republica dell' Uruguay"
(1885) en Mulhall „Handbook of the River
Plate Republics" (1893).
T_Tsael, in d. Joodsche engelenleer d. naam
v. een engel, die zich met nog een ander verzette tegen 't plan des Scheppers menschen
voort to brengen en deswegen uit d. hornet
verbannen werd. Hij word dientengevolge
een booze engel, een der daemonen.
Usantie (v. 't Lat. uses, gebruik) noemt
men d. gewoonten, welke (vooral bij d. handelsstand en ter beoordeeling v. handelszaken) door verloop v. tijd ten regal zijn
geworden, uit zich zelf zijn ontstaan en tot
richtsnoer dienen, zonder dat zij bij beschreven wetten zijn vastgesteld. Zij waren een
der voornaamste bronnen, waaruit 't eigenlijke handelsrecht is ontstaan, en zijn in d.
verschill. landen vrtj gelijkmatig ontwikkeld,
ofschoon 't niet to ontkennen valt. dat in d.
handel menige usantie niet vast staat, omdat
zij niet algerneen erkend wordt. Een algemeene usantie is bijv., dat 't transport v. d.
handelswaren, die een koopman worden toegezonden, voor diens rekening on risico komt.
Zoo heeft men ook in elke handelsplaats ten
aanzien v. 't cornmissie- of makelaarsloon
een vasten maatstaf, 'twelk dan plaatselijk
gebruik of plaatselijke usantie genoemd wordt.
d. Usantie ten opzichte v. 't wisselrecht wordt
Uso genoemd (zie Uso).
TJsbe.ken of Oesbeken is d. naam v. een
oorlogzuchtige volksstam in 't voormalige
Tatarije, thans Toeran of Turkestan. Hun land
staat ook als Usbekestan bekend (stern = laud;
vergel. Hindostan, Afghanistan en Turkestan).
d. Khan Schaibek of Schaibani werd in 1248
d. grondvester v. d. oppermacht v. dozen stam
a. d. Oxus, waar hij 't rijk Turan stichtte.
Een ztjner opvolgers, usezic, was bij 't yolk
zoo in aanzien, dat d. geheele volksstam zijn
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naam aannam. Vier eeuwen Lang hebben zij
met afwisselende kans, doch meestal met
voordeel, tegen d. Perzen, Bokharen, Turkomannen en Khorasmiers gestreden. In d. hun
onderworpen staten maken zij tegenwoordig,
als 't ware, d. adel uit, uit welken d. hoofden
en magistraatspersonen gekozen worden, en
bezitten zij alle kasteelen en burchten, die in
menigte in 't land gevonden worden.
T_Isedom, een eiland tuss. d. Oostzee en
't Stettiner Hall voor d. Udermond, tot d.
Pruisische prov. Pommeren behoorende (regeeringsdistrict Stettin); 't is door d. Swine
v. 't eiland Wollin en door 't Kleine Stettiner
Half en door d. Peene v. 't vastland gescheiden. 't Hoeft een oppervl. v. 7 vk. mijlea en
telt 33 000 inw. Men heeft er vele meren en
zandduinen, doch ook groote wouden en
vruchtbare graanvelden; d. Golmberg verheft
zich tot 50 M. 't Vormt met 't eiland Wollin
d. kreits Usedom-Wollin, die een oppervl.
heeft v. 12 vk. mijlen met 48 000 inw. d.
Hoofdstad is SwinemUnde.
Usener (HERMANN KARL), een Duitsch letterkundige, geb. 23 Oct. 18 34 te Weilburg,
sedert 1866 hoogl. te Bonn. Hij schreef o. a.
„Scholia in Lucani bellum civile" (1869),
„Anecdoton Holderi" (1877), „Legenden der
Pelagia" (1879), „Altgriechischer V ersbau"
(1886) „Epicuria" (1887), „Religionsgeschichtliche Untersuchungen" (2 dln, 1888).
Uslar (PETER K ARLOWITSJ, baron v.), een
verdienstelijk Russisch taalkundige, geb. 1
Sept. 1816 te Koerowo, in 't gouvernement
Twer, overl. aldaar 20 Juni 1875 als generaalmajoor in Russischen dienst Hij maakte zich
vooral verdienstelijk door 't onderzoeken v.
d. taal der Kaukasische volken.
ITso, een term, a. 't handelsrecht, speciaal
a. 't wisselrecht, ontleend. Art. 151 v. 't Wetboek v. Koophandel zegt, dat d. termijn, in
een wisselbrief uitgedrukt, welke op een of
meer dagen, maanden of uso's na zicht getrokken is, begint te loopen op d. eersten
dag na dien, waarop d. acceptatie of 't protest
v. non-acceptatie gedaan is.
Door uso's worden, ten aanzien v. alle binnen 't koninkrijk betaalbare wisselbrieven,
verstaan dertig dagen, welke ten aanzien v.
wisselbrieven, niet op zicht getrokken, beginnen te loopen daags na hun dagteekening.
Usquert of T_Ts.kwerd, een gemeente in
d. Nederl. prov. Groningen, 2 uur t. N. v.
Onderdendam, met 1700 inw.
Usselincx (wiLLEm), een verdienstelijk
koopman en staathuishoudkundige uit d.
Nederl. republiek der 16e en 17e eeuw, geb. to
Antwerpen in 1567. Na zijn jongelingsjaren in
Spanje, in Portugal en op d. Azoren to hebben
doorgebracht en meer dan een reis naar d. Kust
v. Guinea en Amerika to hebben meegemaakt,
vestigde hij zich in 1891 metterwoon to Middelburg, waar hij zich geruimen tijd met d. aanzienlijkste en invloedrijkste mannen v. Holland en Zeeland in betrekking stelde nopens
d. oprichting eener Nederl. West-Indische
handelscompagnie. Omstr. 1624 begaf hij zich,
teleurgesteld over 't weinig succes zijner
bemoeiingen in onze republiek, naar Zweden,
waar hij eveneens ijverde voor 't aanknoopen
v. handelsbetrekkingen op uitgebreide schaal
met Oost- on West-Indio. Na nu nog meer
dan eons in Holland terug geweest to zijn,
en bier o. a. ook a. d. drooglegging v. verschill. meren to hebben meegewerkt, overl.
USSELINCX omstreeks 1647, onzeker waar. Zie
uitvoeriger over hem: prof. 0. van Rees,
„Geschiedenis der Staathuishoudkunde in
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Nederland", dl. II, bl. 72 e. v.; „Vaderl. Letteroefeningen", jaarg. 1867, I, 279 e. v., of
„Eigen Haard", 1893, bl. 406-410.
Usserius. In dozen verlatijnschten vorm is
't meest bekend d. naam v. James Usher, aartsbisschop v. Armagh en een der vermaardste
Britsche godgeleerden v. zijn tijd, die zich
vooral op 't veld der btjbelsche chronologie
en Engelsche kerkgeschiedenis zeer verdienstelijk heeft gemaakt en een der eerste Protestantsche theologen was, die opzetteltjk
werk hebben gemaakt v. d. studio der kerkvaders, als ontwarende, dat d. R.-Katholieke
schrijvers uit doze vooral putten wat hun
kerkgeloof kon verdedigen. Dit wapen kee•de
hij tegen hen, vooral teen hij in 1607 hoogl.
in d. godgeleerdheid wend a. d. hoogeschool
zijner vaderstad Dublin, waar hij 4 Jan. 1180
geb. was. Koning Jacobus I, bij wien hij in
hooge gunst stond, verhief hem in 1624 tot
d. aarts-bisschoppelijke waardigheid. Zijn studien, vooral tot 't voeren eener polemiek
tegen d. R.•Katholieke kerk. neigden hem
steeds meer naar 't presbyterianisme,hoewel
hij uit trouw a. Karel I d, Anglicaansche
kerk bleef aanhangen. Bij 't uitbarsten der
ornwenteling ook in Ierland verloor hij. als
Protestant vandaar verdreven, zijn inkomsten
en zijn zeer kostbare boekertj; d. laatste werd
hem teruggegeven, maar nadat veel was to
loor gegaan ; niettemin list hij een bibliotheek
v. 10 000 boekdeelen na, bene yens een menigte
zeldzame on kostbare handschriften, later 't
eigendom geworden der boekerij to Dublin.
Door d. gravin v. Peterborough in bescherming genomen en ondersteund, overl. hij op
haar landgoed Nyegate, in Surrey, 20 Maart
1656. Zijn voorn. geschriften zijn: „Brittannicarum ecclesiarum antiquitates" (1639), „Gravissimae quaestiones de christianarum ecclesiarum in occidentis •praesertim partibus ab
apostolicis temporibus ad nostram usque
aetatem continua successions et statu historica explicatio" (1613), waarin htj zijn gevoelen
aangaande 't presbyteriaansche karakter der
nude kerk uiteenzet, „Veterum epistolarium
Hibernicarum Syllogi" (1632), waarbtj behoort
een Engelsch werk over d. ouden godsdienst
der leren on Britten, in verband staande tot
zijn boven aangeduide meening, „De Asia
Lydiana sive proconsulari et de VII in ea
ecclesiis metropolitanis" (1687), „Gotteschalci
et praedestinationis controversiae, ab eo
motae, bistoria" (1631), „Annales V. et N. T."
(1650, 2 dln.), „De Macedonum et Asianorum
anno solari" (1648) on „De Romanae ecclesiae
symbol° apostolico veteri, aliisque formulis"
(1647).
lister/ (JOHANNES MARTINUS), een Zwitsersch dichter, in 1763 to Zurich geb., waar hij
later raadsheer werd on 22 Jun 1827 overl. Hij
muntte vooral uit in ve•halen (in proza- on
in dichtvorm geschreven on in d. tongval v.
zijn vaderland), waarin ook Zwitsersche toestanden, tooneelen on karakters worden
voorgesteld. Zijn in 't Hoogduitsch geschreven gedichten verheffen zich niet boven 't
middelmatige. D. Hess heeft zijn „Dichtungen
in Verson and in Prosa" uitgeg. (1831, 3 dln).
lister/ (LEONHARD), een Zwitsersch hervormd theoloog, gob. 14 Febr. 1768 to Zurich,
overl. 18 Sept. 1833 to Bern, waar hij sedert 1824
rector a. 't gymnasium was. Zijn voorn. geschriften zijn „Entwickelung des Paulinischen
Lehrbegritis" (6e dr. 1851) en ,Kommentar
fiber den Brief Pauli an die Galater" (1833).
Usteri (JOHANN MARTIN), een Zwitsersch
hervormd theoloog, geb. 13 Juni 1848, overl.
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4 Juni 1890 to Zilrich, waar hU sedert 1889
hoogl. was. ZUn voorn. work is „Wissenschaftlicher und praktischer Kommentar fiber
den ersten Petrusbrier' (1887). Worts schreef
hij „Sechzig Fragen und Antworten fiber des
Christen Glauben und Leben" (7e dr. 1887)
en een werk over „Ulrich Zwingli" (1883).
Ustica, een vulkanisch ltaliaansch eiland
t. N. v. Sidlie, tot d. prov. Palermo behoorende. 't Wordt door een bergketen bedekt,
waarin men grotten, graven on conchylien
vindt; d. bewoners houden zich bezig met
koraal visschertj.
Ustjug
een stad en belangrijke
handelsplaats in 't Russische gouvernement
Wologda, a. d. Jug, met vele kerken on
kloosters on 9000 inw.
Ustrgalow (NiKoLAus), een Russisch geschiedschrijver, geb. in 1805, overl. in 1871 als
hoogl. a. d. universiteit to Petersburg. Hi.)
was lid v. d. Academie v. Ruslands hoofdstad
en schreef o. a. „Geschichte Peters des Groszen" (6 dln, 1858—'63, onvoltooid).
Usus Fructus, Zie Vruchtgebruik.
Ut, Re enz. zijn lettergrepen, dienende ter
aanduiding der tonen v. d. diatonischen toonladder. d. Muzikale school v. Guido v. Arezzo
(zie Guido Aretinus) verdeelde d. omvang der
destUds gebruikelUke Grieksche tetrachorde
(zie Tetrachorde) in een hexachorde (zes tonen).
Daze hexachorde behelsde zes diatonische
tonen, die d. namen ontvingen der eerste
lettergrepen v. d. halve versregels v. een
zeer veel gebruikte hymne op Johannes d.
Dooper, welke lettergrepen alzoo dikwtjls in
't kerkgezang worden herhaald:
Ut quaeant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum.
,Famuli tuorum,
Solve polluti
Labii reatum,
Sancte /ohannes! ')

Aldus ontstonden d. namen ut, re, mi, fa,
sol, la, voor d. diatonische tonen c, d, e, f,
g, a; doch om 't octaaf volledig to maken,
voegde men er d. noot si (niet, zooals doorgaans geschreven wordt, ci) bU, een letter-

greep, bestaande uit d. beide beginletters der
woorden v. d. laatsten versregel. d. Ut is in
d. zang algemeen door d. geheel willekeurige
lettergreep do vervangen.
Utah, een territorium der Vereenigde Staten v. Noord-Amerika, 't land der Mormonen,
tuss. 37° en 42' N.-Br. en 109° en 114° W.-L. v.
Greenwich, ten O. begrensd door d. staat
Colorado, ten Z. door 't territorium Arizona,
ten W. door d, staat Nevada en ten N. door
d. territoriums Idaho en Wyoming, ter grootte
v. 4000 vk. mijlen met 208 000 inw. 't Ligt op
't rotsplateau tuss. d. Rocky Mountains on
d. Sierra Nevada in 't W. d. Rivieren in 't
O. behooren alle tot 't gebied v. d. Colorado;
d. voorn., die Utah v. 't N.-0. n. 't Z.-W. doorsnUdt, is d. Green River, die evenwUdig loopt
a. d. Grand River. In 't Z.-W. is d. Sevierriver 't belangrijkst, die zich uitstort in 't
Sevierlake; in 't N.W. treedt d. Jordaan uit
't Utahmeer in 't Groote Zoutmeer. Geen der
rivieren is echter bevaarbaar. d. Gebergten
Opdat uwe dienaren met verruimde borst
uwe groote daden kunnen bezingen, 0, delg
d. schuld der ontwijde lippen uit, heilige
Johannes!

UTA.
zijn niet dicht met bosch begroeid, maar bezitten wel uitgestrekte grasvlakten (schapenfokkertj) on zijn rljk a. edele metalen, vooral
a. zilver. Zwavel- en heete bronnen zijn er
in groote menigte. 't Klimaat is gezond. d.
Landbouw is v. veel belang en wordt hoofdzakelUk a. d. westvoet v. 't Wabsatschgebergte
uitgeoefend; men verbouwt er vooral mals,
graan en haver. — Utah werd in 1847 door
d. Mormonen in bezit genomen, doch d. pogingen om er in 1819 d. staat Deseret to
stichten werden verijdeld. Daar in 1882 d.
voorstanders der veelwijvertj 't burgerreclzt
ontnomen is, benoemt d. president d. beambten on rechters. Tegenwoordig hebben
or zich, behalve d. -Mormonen, ook andere
kerkgenootschappen gevestigd. d. Hoofdstad
is Salt-Lake-City.
Utenhove (MARTENS), een Vlaamsch bouwmeester uit d. eerste helft der 15e eeuw. Hij
woonde to Mechelen en maakte plannen voor
't groote portaal en d. toren der s. Martinikerk aldaar, welke men in 1434 onder zijn
opzicht begon to bouwen. Nadat er twintig
jaren lang a. gearbeid was, liet men d. toren
toch nog onvoltooid; desniettemin is htj een
v. d. fraaiste, welke d. Gothische kerken in
Belgi6 bezitten.
Utica, een beroemde, aloude Phoenicische
stad en volkplanting a. d. kust v. NoordAfrika, onafhankelijk v. Carthago, doch daarmee nauw verbonden. Zij werd door d. eersten
Scipio Africanus to vergeefs belegerd, ging in
d. derden Punischen krijg tot d. Romeinen
over, werd na Carthago's val d. hoofdstad on
bloeiendste plaats der Romeinsche prov. Afrika
en verkreeg onder Augustus 't burgerrecht.
Haar naam werd in 't bijzonder vermaard door
d. zelfmoord v. d. jongeren Cato, die naar haar
d. bjjnaam IITICENSIS ontving.
Utile dulci, een veel gobezigde LatUnsche
uitdrukking, beteekenende : 't Aangename aan
't nuttige paren, of leerzaarn vermaak. 't Is
een verkorting v. vers 333 uit Horatius' p Ars
poetica": Omne tulit punctum qui miscuit
utile dulci, d. i. hij maakt aanspraak op d.
hoogsten lof, die 't nuttige a. 't aangename
weet to paren.
Iftingeradeel, een gemeente en voormalige grietenij in d. Nederl. prov. Friesland,
met ruim 5000 inw., die hun bestaan vinden
in veeteelt en zuivelbereiding, landbouw,
veenderU, handel en scheepvaart. Zij bevat
d. dorpen Oldeboorn (d. hoofdplaats), A kkrum,
Nes, Terhorne en eenige andere plaatsen.
Utopie is d. naam v. een denkbeeldigen,
volmaakt gelukkigen staat, zooals in wezenltjkheid niet gevonden wordt (vandaar d. naam.
ontleend a. 't Grieksche obtonk, Been plaats,
zooveel als: Nergenshuizen), maar door Thomas Morus (zie Morus, Thomas) beschreven
is. — Utopisch beteekent dus hersenschimmig,
iets, dat alleen in d. verbeelding bestaat, en
een Utopist is iemand, die zich met onuitvoerbare plannen bezighoudt.
Utraquisten, een der namen, a. d. Hussieten gegeven, omdat zip o. a. 't avondmaal
onder d. beide gedaanten (sub IITRAQUE specie)
v. brood en v. wUn begeerden to nuttigen.
Zie ook 't art. Hussiten.
Utrecht, een prov. v. 't koninkrijk der
Nederlanden, die t. N. a. Noord-Holland en d.
Zuiderzee, t. O. a. Gelderland, t. Z. a. Gelderland en Zuid-Holland en t. W. a. Zuid-Holland
grenst. In 1893 bevatte ztj op een uitgestrektheid v. vk. mUlen ruim 232 000 inw. d.
Grond is in 't westen laag en vlak, doch in
Pt oosten tuss. Amersfoort en Rhenen heuvel-
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achtig.' In d. lagere gedeelten treft men uitmuntende weilanden aan. d. Voorn. wateren
•der prov. zijn d. Rijn, d. Vecht, d. Lek, d.
Hollandsche IJsel, d. Amstel, d. Eem, d. Grebbe,
d. Kromme Rijn, d. Oude Rijn en eenige kleinere
beekjes. Nabij Mijdrecht en Loenen vindt men
nog uitgestrekte plassen. 't Merwedekanaal
doorsnijdt d. prov. v. noord naar zuid. —
Behalve d. gelijknamige hoofdstad (zie 't
volgend art.) liggen in deze prov. d. steden Amerstoort, Rhenen, Wijk-bij-Duurstede,
Montfoort en IJselstein. In 't geheel zijn er
een 70-tal gemeenten.
d. Lucht is er droog
en wordt voor zeer gezond gehouden. d. Grond
is vruchtbaar en levert in die gedeelten, waar
schoone en uitgestrekte buitenplaatsen zijn
aangelegd, een bekoorlijk tafereel op. Middelen
v. bestaan ztjn landbouw (tarwe, rogge, boekweit, gerst, haver, tabak), veeteelt, visscherij
(vooral langs d. kusten der Zuiderzee) en
verschill. takken v. nijverheid. Ook wordt er
veel a. boomkweekerij gedaan.
Oudtijds droeg d. prov. Utrecht d. naam
Sticht (zie Sticht) of Nedersticht, in tegenoversteliing v. 't Oversticht of Overijsel (zie
Overos-1), dat ertoe behoorde. Over een groote
uitgestrektheid voerde d. bisschop, die in d.
stad Utrecht zijn zetel had, ook 't wereldlijk
gebied. Alleszins belangrijk is d. rol, welke
d. Utrechtsche kerkvoogden in d. geschiedenis
v. ons vaderland hebben gespeeld. Hun rtj
opent zich met d. H. Willebrordus, die in d.
7e eeuw tot aartsbisschop der Friezen werd
aangesteld. Zijn opvolgers moesten zich wel
is waar met d. titel bisschop vergenoegen en
waren in 't kerkeltjke a. d. aartsbisschop v.
Keulen ondergeschikt; doch ztj kregen door
verschill. giften a. bun kerk een des te
grooter wereldlijk gezag. Hun toenemende
macht wekte d. naijver hunner naburen op
-en was voor dozen inderdaad gevaarlijk, daar
't gebied v. d. bisschop meermalen te hunnen
koste werd vergroot. d. Reeks v. oorlogen, door
d. kerkvorsten tegen d. Friezen, d. graven v.
Holland, d. hertogen v. Gelderland e. a. gevoerd, laten zich uit d. onzekerheid der grenzen
en d. pogingen v. alle partijen tot uitbreiding
v. hun gebied gereedeltjk verklaren.
d. Kanunniken der kerk v. s. Maarten en
die der vier andere kerken in d. hoofdplaats
kozen d. bisschop, welke keus door d. paus
moest bekrachtigd worden, waarna d. bisschop
als wereldlijk vorst d. leeneed a. 't Duitsche
rijk moest doen. Zijn macht werd door d.
.uitspraken v. 't kapittel der gezamenlijke
kanunniken getemperd. Van d. 7e tot d. 16e
eeuw hadden 58 bisschoppen d. zetel bekleed.
Evenals andere gewesten v. Nederland werd
ook dit door binnenlandsche partijschappen
geteisterd, die langzamerhand d. macht v.
d. bisschop ondermtjnden. Hierdoor kregen d.
naburen gelegenheid zich meer en moor in d.
zaken v. 't bisdom to mengen, totdat 't in
41 16e eeuw tegenover Karel v. Gelder a. d.
•eene on Karel v. Oostenrijk a. d. andere zijde
geheel machteloos was. Dientengevolge vond
Hendrik v. Beieren zich genoopt d. wereldltjke
beerschappij over ztjn gebied a. Karel v.
Oostenrijk of to staan. Sedert bezat Karel,
meestal bekend als d. vijfde v. dien naam,
gezag over 't Sticht, dat hij als twee afzonderlijke heerltjkheden, die v. Utrecht et Nedersticht) en die v. Overijsel ('t Over- of Boven-sticht ► , onder ztjn erflanden opnam. d. Tegenwoordige prov. deelde sedert in d. lotgevallen
der Nederlandsche gewesten en schaarde zich
reeds spoedig a. d. zijde der noordelijken, tot
wering der Spaansche dwingelandij. d. Hoofd-
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plaats zag binnen haar muren in 1579 d.
beroemde Unie sluiten, welke naar haar
genoemd is en d. grondslag werd v. d.
republiek der Vereenigde Nederlanden (zie
Unie v. Utrecht). Meermalen had dit gewest,
zoowel gedurende d. oorlog met Spanje als
ten gevolge v. latere gebeurtenissen, v. 't
geweld des oorlogs to lijden. Nadat Nederland
in d. eerste jaren der 19e eeuw 't Fransche
juk had afgeworpen en als een onafhankelijk
koninkrijk weer in d. rtj der volken had plaats
genomen, word Utrecht een der provinci6n
v. 't nieuw gevormde koninkrijk.
Utrecht (Trajectum ad Rhenum of Ultrajectum, dat bier in d. ttjd der Romeinen een
overtocht over d. Rijn was), d. hoofdplaats
der bovengenoemde prov. v. dien naam, ligt
nagenoeg in 't midden daarvan, circa 3 M.
boven d. zee. 't Is een fraaie stad met bekoorltjke omstreken. Aan d. zuidzijde ontvangt
zij 't water v. d. Vaartschen en d. Krommen
Rijn, dat haar a. d. noord- on westzijde onder
d. namen Vecht on Oude Rtjn weer verlaat.
Van oudsher genoot d. stad, die in d. 10e eeuw
bemuurd word, d. voordeelen eener gunstige
ligging. Reeds in d. Middeleeuwen geraakte
zij door d. koophandel tot een hoogen trap
v. bloei, wat haar evenwel a. d. herhaalde
plundertochten der Noormannen blootstelde,
die haar eenmaal zelfs geheel verwoestten.
Nog altijd is ztj in 't bezit v. een levendig
binnenlandsch verkeer, dat thans door d.
spoorwegverbindingen met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden, 's-Hertogenbosch,
Arnhem, Zutphen, Zwolle on 't Noorden des
lands zeer wordt bevorderd.
d. Stad heeft een bevallig voorkomen en
wordt bijna over haar geheele lengte doorsneden door twee grachten, d. Oude en d.
Nieuwe, met vele fraaie huizen. Voorname
pleinen ztjn: d. Neude, 't Vreeburg, 't Mariaplein on d. Ganzenmarkt. Tot d. merkwaardige gebouwen behooron d. zoogen. Paushuizen (gesticht door paus Adriaan, thans
door 't gouvernement gebruikt), 't universiteitsgebouw, 't paleis v. justitie, 't hoog
militair gerechtshof (zijnde een gedeelte v.
'tgeen vroeger tot paleis voor koning Lodewijk
was ingericht), d. Munt, 't stadhuis, d.
schouwburg, 't gebouw voor kunsten en
wetenschappen, d. overdekte markt, d. cellulaire gevangenis en verscheidene kazernen.
Er zijn kerken voor d. Hervormden, Waalschen, Evangelisch-Lutherschen, Remonstranten, Doopsgezinden, R.-Katholieken en voor
d. aanhangers der Bisschoppelljke Klerezie.
d. Joden bezitten er eon synagoge. Boven alle
kerkgebouwen munt d. oude Domkerk uit met
haar hoogen toren, staande op 52° 5' 28' N.-Br.
en 5° 7' 19' 0.-L. v. Greenw. Ztj was vroeger a.
s. Maarten gewijd en werd, naar men meent,
door Willebrord, d. eersten bisschop, gesticht
op d. plaats, waar d. oude kapel v. Dagobert had
gestaan. Door een hevigen storm werd in 1674
't middelste gedeelte vernield on d. toren v.
d. nog in gebruik zijnde kerk gescheiden. VOOr
die ramp waren er vele bisschoppelijke on
zelfs keizerlijke grafsteden. Thans vindt men
er nog die v. d. laatsten bisschop, Frederik
Schenk v. Toutenburg, overl. in 1580, d. luitenant-admiraal v. Gent, overl. in 1672, Amalia
v. Solms on eenige andere. d. Toren, die in
1382 werd voltooid, heeft tot d. bovensten
omvang een hoogto v. ongeveer 95 meter. Nog
15 M. daarboven verheft zich d. windwijzer.
Uit d. bovensten koepel, 500 trappen boven
d. beganen grond, heeft men een verrukkeltjk
panorama v. d. omtrek. Tot d. vele liefdadige
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instellingen behooren een krankzinnigenhuis,
't stads-ziekenhuis, meer dan een weeshuis,
't oude mannen- en vrouwenhuis, 't fundatiehuis der vrouw v. Renswoude, 't rtjkshospitaal en vele gasthuizen. Verder bezit
Utrecht een in 1636 gestichte hoogeschool,
met biblotheek, kruidtuin, chemisch laboratorium, sterrenwacht, meteorologisch observatoriurn, museum v. anatomie enz., een
veeartsenijschool, een gymnasium, verschill.
scholen voor middelbaar en lager onderwijs
en vele geleerde genootschappen.In 1894 werd
door d. stad Utrecht een fraai universiteitsgebouw a. 't Rijk geschonken. Ook vindt men
onderscheidene fabrieken in d. grtjze bisschopsstad, die tegenwoordig d. zetel is v.
vele provinciale e. a. autoriteiten en in 1893
ruim 90 000, inw. (tegen 48 000 in 1840) telde.
Over 't algemeen deelde d. stad in 't lot der
naar haar genoemde provincie, dat in 't vorige
artikel in hooteltrekken is geschetst. Ztj werd
't eerst vermeld in 630, toen d. Frankische
koning Dagobert er een kapel stichtte. Nadat
Pepijn v. Herstal haar in 697 had veroverd,
kon Willebrord er zijn zetel vestigen. Van
d. 9e tot d. lle eeuw stond zij a. d. strooptochten der Noormannen bloot. Meer dan eons
werd zij door d. graven v. Holland belegerd
en in d. laatste jaren v. d. twist tuss. d.
Hoekschen en Kabeljauwschen in Holland
vonden d. eersten daar een wtjkplaats. In 1578
schaarden d. stad en d. provincie zich a. d.
zijde des prinsen v. Oranje. Later hield d.
graaf v. Leycester er een tijd lang zijn verblijf.
Gedurende d. inval der Franschen in 1672
bleven doze 17 maanden to Utrecht genesteld,
waar d. domkerk getuige was v. d. lofzangen
der veroveraars. Na d. Spaanschen successieoorlog werd to Utrecht in 1713 d. vrede gesloten (zie 't volgend art.). In d. 18e eeuw had
d. stad een levendig deel in d. binnenlandsche
troebelen. Zij kwam met geheel Nederland
onder Franschen invloed on heerschappij,
strekte in 1807 koning Lodewijk een pool tot
residentie, werd in d. nacht tuss. 27 en 28 Nov.
1813 door d. Fransche bende onder Molitor
verlaten en maakte sedert een deel uit v.
't koninkrijk der Nederlanden.
Een groot aantal beroemde mannen zijn to
Utrecht geb.; o. a. paus Adriaan VI, Melis
Stoke, Johannes a Beka, Veldenaer, Franciscus
Haraeus, Pieter Bor, d. gebroeders Honthorst
en Justus v. EfTen.
Utrecht (d. vrede v.) werd 11 Apr. 1713
geteekend en maakte voor d. Nederl. republiek
on vele harer bondgenooten een einde a. d.
Spaanschen successie-oorlog (zie Successie-oorloge ► . In 't belang v. 't Europeesch evenwicht verleenden d. mogendheden elk. nieuwe
rechten en regelden of wtjzigden ztj 't bezit of
d. grenzen v. sommige streken on bezittingen.
Vele bepalingen, bij die gelegenheid in 't leven
geroepen of bevestigd, werden jaren lang tot
grondslag gelegd bij d. regeling v. Internationale geschillen. Hier werd vastgesteld,
dat Philips V, kleinzoon v. Lodewtjk XIV,
Spanje met d. overzeesche bezittingen zou
behouden. d. Kronen v. Frankrijk en Spanje
zouden echter ten eeuwigen dage gescheiden
blilven. Frankrijk erkende d. Protestantsche
troonsopvolging in Groot-Britanni6 en beloofde
d. preten dent niet meer to zullen ondersteunen.
't Behield Duinkerken, doch zou er d. vestingwerken sloopen en d. haven onbruikbaar
waken. 't Moest d. landen a. d. Hudsonsbaai,
Nieuw-Schotland en Terreneuve a. Engeland
afstaan en a. Portugal zijn aanspraken op
't gebied tuss. d. Amazonenrivier on d. Ojapoc
-
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in Zuid-Amerika. Savoije ontving eenige grensvestingen en 't eiland Sicilia. Pruisen kreeg
Opper-Gelder en werd bevestigd in 't bezit
v. Neufchatel on Valengin, doch moest 't vorstendom Oranje, waarop 't na d. dood v. Willem III recht had gekregen, a. Frankrijk overlaten. Bij een afzonderlijk tractaat stond Spanje
d. vesting Gibraltar, Minorca en Port-Mahon
a. Engeland af.
Wegens d. houding v. Engeland berustte•
d. republiek in minder voordeelige voorwaarden, dan zij nog kort to voren hoopte
to bedingen. 't Was haar niet gelukt Frankrijk zoo to vernederen als zij zich had voorgesteld. Op denzelfden dag, waarop GrootBritannie, Savoije, Portugal en Pruisen d._
vrede met Frankrijk teekenden, sloten ook d._
Staten-generaal met dit laatste twee tractaten, een v. vrede en een v. koophandel. Twee.
voorname zaken, die d. republiek steeds voor
oogen hadden gestaan, werden even wel bereikt. Vooreerst zouden d. Zuidelijke Nederlanden niet a. Frankrijk komen en zelfs ter
wering v. allen invloed v. die zijde a. d. keizer worden afgestaan. d. Keurvorst v. Beieren,
welke die had ontvangen, zou in zijn vroegerebezittingen worden hersteld, met uitzondering
v. d. Opper-Palts. Geen deel der ZuideltIke
Nederlanden zou ooit a. Frankrijk, noch a.
eenigen vorst of vorstin v. 't daar regeerend
stamhuis worden toegekend. Zij werden thansa. d. staten overgegeven, die ze voor 't Oostenrijksche hula zouden bewaren, totdat men
behoorlijk overeengekomen zou zijn over een
door hen gewenschte barriers (zie Barrieretractaat). Dientengevolge kwamen d. Zuidelijke of Spaansche Nederlanden twee jaar later
a. Oostenrijk.
Niet minder dan een voormuur tegen Frankrijk beoogden d. staten-generaal met 't verkrijgen v. vrtjgevige handelsbepalingen. In hoover zij doze verwierven, bltjkt uit 't verdrag v.
koophandel, dat 25 jaar zou duren. Hierin toch,
beloofde Frankrijk, dat 't d. ingezetenen v._
dozen staat niet zwaarder zou belasten dan
zijn eigen onderdanen. d. Invoer v. gezouten
haring werd vrtjgesteld en 't zoogen. droit
d' Aubaine, voor zoover d. ingezetenen der
republiek betrof, opgeheven. Onder d. contra.
bands in oorlogstijd zou wel alle krijgsvoorraad gerekend worden, doch geen mondbehoeften, tenzij wanneer die voor belegerde
of geblokkeerde plaatsen bestemd waren. d._
Vlag zou d. lading dekken, met dien verstande,
dat vrienden-goed in vijands schepen verbeurd
verklaard, doch vijands-goad in bevriendeschepen vrtlgelaten zou worden. 't Reeds lang drukkende tonnegeld, dat in Frankrijk v. alle
Nederlandsche schepen werd geheven, werd
bij eon afzonderltjk artikel afgeschaft.
wanrieer Nederlandsche schepen koopwaren
overbrachten v. d. sane Fransche haven naar
andere, zouden ztj buitengewoon belast mogen.
worden.
't Handelsverdrag was voordeeliger dan 't
vredestractaat. Na d. langen en vooral in d_
eerste jaren gevoerden oorlog baarde 't laatste
hier to lande slechts weinig genoegen. Dubbel
onaangenaam was 't, omdat d. Engelschen,
die hun staatkunde hadden gewijzigd on daardoor d. stand v. zaken in 't nadeel der republiek hadden veranderd, voor zichzelf gunstige
voorwaarden wisten to bedingen. d. Uitbreiding v. hun koloniaal gebied en d. plaatsen, hun
door Spanje afgestaan, strekten grootendeels
tot vermeerdering v. hun staaticundigen invloed en v. 't overwicht ter zee, dat hun juist
door d. republiek der Vereenigde Nederlanden
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gedurende een reeks v. jaren met d. uiterste
krachtsinspanning was betwist. Uitgeput door
d. hardnekkig gevoerden oorlog, zag d. republiek haar luister tanen, naarmate die barer
vroegere mededingers toenam.
d. Keizer en een gedeelte v. 't Duitsche rijk
bleven nog in oorlog met Frankrijk, totdat in
1714 tuss. hen d. vrede tot stand kwam, die
te Rastadt en te Baden (in Aargau) werd gesloten.
Utrecht (CHBISTOFFEL VAN), een Nederl.
schilder, in 1498 te Utrecht geb. Hij schijnt
reeds vroeg zijn vaderland te hebben verlaten;
d. Spaansche kunstenaar-biograaf Palomino
de Castro zegt, dat hij met Antonio More
n. Madrid gekomen is. Diens leerling, zooals
hij door somrnigen genoemd wordt, kan
hij moeilijk geweest zijn, daar hij 10 tot 20
jaren ouder was. Omstr. 1550 moet hij n.
Lissabon gereisd zijn, waar hij voor d. koning
v. Hongarije 't portret v. koning Johan HI
schilderde. Hij werd door dien vorst tot ridder
der Christus-orde benoemd. Over 't algemeen
zijn d. berichten, welke men bij d. Spaanschen
schrijver Palomino, bij Guzienti („Abecedario
pittorico d'Orlandi"), bij d. abt De Castro, een
Portugeesch kunst-historicus onzer dagen, en
bij A. Razynski (,,Les arts en Portugal". (1846)
omtrent CIIRISTOI, FEL VAN UTRECHT aantreft,
tancielijk tegenstrijdig, zoodat 't niet gemakkelijk valt, buiten d. portretten v. Johan III
en d. koningin Catharina, andere werken,
welke hem toegeschreven worden, als d. zijne
authentiek te constateeren. Hij overl. in 1557.
-Utrecht
(ADRIAAN VAN),
een Nederl.
schilder, 12 Jan. 1599 te Antwerpen geb. Hij
legde zich reeds vroeg toe op 't schilderen v.
vogels, welke men zoo fraai vond, dat hij
besloot zich a. dat genre verder te wtjden en
hij nu ook andere doode dieren, somtijds ook
vruchten en bloemen schilderde. Vaak stelde
hij geheele keukens voor, waar kok of dienstmaagd bezig zijn met wild, gevogelte en
groenten. V ooral wanneer hij een enkelen
vogel schilderde, wist hij d. kleuren en vederen
daarvan met getrouwheid weir te geven. d.
Koning v. Spanje kocht verscheidene stukken
v. hem. Ook op zijn reizen in Frankrijk,
Duitschland en Italia; vend hi) veel aanmoediging en aftrek v. zijn werk. Van zijn belangrijke schildertjen vindt men er een in 't museum
te Kopenhagen : vruchten met levende vogels
en insecten; in dat te Kassel een v. zijn
keukens en in dat te Dresden een greet doek
met een tafel, waarop een mand met vruchten,
een pastei, een kaas, kreeften en z. liggen; op d.
grond liggen muziek-instrumenten en muziekbladen, waarbij een bond en een kat. ADRIAAN
VAN UTRECHT overl. te Antwerpen in 1651.
Utrecht Dresselhuis (JOHANNES AB), een
Nederl. geschied- en oudheidkundige, geb. to
Kampen 30 sept. 1789 en overl. 23 Aug. 1861
to Middelburg. Na to Utrecht gestudeerd te
hebben, was hij achtereenvolgens predikant
to Hoofdplaat en to Wol faartscltjk. Tevens
was hij lid v. verscheidene geleerde genootschappen, terwijl d. senaat der Uroningsche
universiteit hem in 1852 om zijn belangrijke
godgeleerde geschriften honoris causa d.
doctorstitel verleende. Ook op 't gebied v.
onderwijs e. a. maatschappeltjke aangelegenheden maakte hij zich verdienstelijk. Van
zijn talrijke geschriften noernen wtj bier
alleen: „d. Provincie Zeeland" (1823; in vereeniging met zijn schoonvader J. de Kanter),
„Wandelingen door Noord- en Zuid-Beveland"
(1832), „d. Provincie Zeeland in haar aloude
gesteldheid" (1836), „Wandelingen door 't ei]and
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Walcheren" (1842) en „d. Godsdienstleer der

aloude Zeelanders" (1845).
Utrechtsche Kerk,

bisschoppelyke.

Zie Klerezie, 07icd

noemt men een 1'24 v. een dag. Daar
in streng sterrenkundigen zin d. dagen niet
"(fur

alle dezellde lengte hebben (zie Day), moet
zulks bij een onderverdeeling in 24 gelijke
deelen ook met ieder v. doze 't geval zijn.
Doch, daar een ongelijke lengte v. uren niet
alleen in 't maatschappelijk leven greet ongerid zou veroorzaken, maar ook door gewone
uurwerken niet zou kunnen worden aangewezen, heeft men, d. middelbaren dag (eig.

't middelbare etmaal) tot grondslag nemende,

1 '24 v. dat tijdsbestek uur genoemd.
't Uur wordt verdeeld in 60 minuten, d.
minuut in 60 seconden. Vroeger verdeelde
men d. seconde in 60 tertien, maar tegenwoordig in tiendedeelen.
Uurcirkels zijn in d. sterrenkunde 'tzelfde
als declinatiecirkels, t. w. d. groote cirkels,

welke a. d. hemel door d. polen loopen en dus
rechthoekig op d. aequator staan. d. Hoek
tuss. d. uurcirkel v. een hemellichaam on d
meridiaan v. een plaats op aarde heet d.uurhoek v. dat hemellichaam voor die plaats op
aarde. d. Uurhoek wordt geteld in d. richting
v. d. dageltjksche beweging des hemels.
T_Turwer.k. Deze benaming heeft een zeer
uitgebreide beteekenis; immers, zij omvat alle
inrichtingen, waarvan men zich kan bedienent

Fig. 1.
tot 't meten v. d. tijd. In engeren zin opgevat, begrijpt men daaronder uitsluitend , een
soort v. raderwerken, die d. bovengenoemde
bestemming hebben en 'tzij door gewicht, 'tztj
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door veeren gedreven worden. Maar ook dan
nog 't onderwerp zeer uitgebreid te noemen, wegens d. vele wijzigingen en verbeteringen, Idie men langzamerhand a. d. verschill.
onderdeelen heeft aangebracht.
d. Oudste middelen tot 't meten v. d. tijd
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waren d. zonnewitizers en d. zandloopers. 't
Duurde tot in d. 12e eeuw, voordat d. eigenlijke uurwerken in gebruik geraakten en wel
't eerst in d. kloosters. Sultan Saladin schonk
in d. 13e eeuw een uurwerk a. keizer Frederik II, dat door gewichten gedreven werd

Fig. 2.
Dit bericht zet eenige waarschtjnlijkheid btj
a. d. meening, dat d. uitvinding der uurwerken bij d. Arabieren te huis behoort en dat
d. kruisvaarders haar naar Europa hebben

overgebracht. Bij Dante vindt men melding
gomaakt v. een slaand uurwerk en vroeger
nog, in 1326, vervaardigde Richard, abt v.
s. Albans in Engeland, een uurwerk, dat
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bovendien aanwijzingen deed betreffende d.
zon- en maanbanen, alsmede v. d. tijd v. eb
-en vloed. In d. 14e eeuw vervaardigde Giacomo Dondi een torenwirwerk voor d. stad
Padua, dat als een bijzonder stuk beschouwd
werd. Na hem leverden Zalander, Turvianus,
van Wijck en anderen torenuurwerken, v.
welke er nog in d. 18e eeuw aanwezig waren.
Daarop volgden d. kameruurwerken en eindelijk d. zakuurwerken; v. d. laatstgenoemde
schijnt d. uitvinding te moeten worden toegeschreven a. een Neurenberger kunstenaar
Pieter Hele. d. Eerste horloges hadden een
langwerpigen vorm en ontvingen daarom d.
naam levende Neurenberger eieren. d. Raderuurwerken onderscheiden zich daarin v. d. zakuurwerken, dat d. eerste door gewichten, d.
laatste door veeren, die zich ontspannen, gedreven worden. 't Verschil in d. soort v. werking der twee genoemde beweegkrachten
bestaat hoofdzakelijk daarin, dat 't vermogen
v. dalende gewichten geen verandering ondergaat, terwijl 't doer een veer uitgeoefende
vermogen afneemt, hoe meer zij ontspannen
is. Door 't invoeren v. d. snek heeft men aanvankelijk dit bezwaar overwonnen.
d. Veer is met 't binneneinde vastgemaakt
a. een vaste spil en geplaatst in een trommel, waartegen 't andere einde bevestigd is.
Nevens d. trommel bevindt zich d. snek, die
door middel v. een zeer buigzame ketting
met d. trommel verbonden is. Bij 't opwinden
v. 't uurwerk wordt d. ketting op d. snek en
v. d. trommel atgewonden; 't laatste k an
evenwel niet plaats hebben, zonder dat d.
trommel teruggedraaid en d. veer gespannen
wordt. Ontspant ztj zich daarop, dan doet ztj
d. snek terugdraaien; daarbij werkt zij in 't
begin, als haar vermogen 't sterkst is, op d.
kleinste middellijn v. d. snek; naar gelang
haar vermogen afneemt, neemt d. middellijn
v. d. snek toe en op die wijze is 't mogelijk,
althans denkbaar, dat d. werking v. d. veer
een eenparig ronddraaiende beweging zal
kunnen teweegbrengen. Een tandrad, onder
a. d. snek, dient om d. wentelende beweging
v. dezen op d. verdere raderen v 't werk over
to brengen.
Behalve d. beweegkracht moot er nog iets
zijn, dat d. onmiddellijke daling der gewichten en 't plotseling onspannen der veer tegengaat; met andere woorden, waardoor er telkens een beletsel wordt in d. weg gebracht.
BU d. staande uurwerken geschiedt zulks door
middel v. d. slinger en 't daarmede verbonden
anker, dat bij iedere heen en weer slingering
't schakelrad een oogenblik ophoudt. In d.
zakuurwerken v. vroegere dagen maakte men
algemeen gebruik v. d. onrust, een radje, dat
kleine, elkander snel opvolgende slingeringen
maakt. 't Echappement, dat op die wijze verkregen wordt, draagt d. naam echappement
recul. Huygens wijzigde en verbeterde dit
6chappement aanmerkelijk door d. spil v. 't
wieltje te verbinden met een spiraalveertje,
waardoor d. werking gelijksoortig wordt met
die v. d. slinger. Van d.19e eeuw dagteekenen
't cylinder-echappement en 't rrije echappement,
waarvan men gebruik maakt voor d. tijdmeters, die gedurende een lang tijdsverloop
niet v. gang mogen veranderen. d. Verbetering, door Huygens a. d. staande uurwerken
aangebracht, mag niet over 't hootd gezien
worden. Immers v. hem zijn d. slingeruurwerken afkomstig en hij zelf woes vervolgens
't middel aan, in 't aanbrengen v. cycicndale
bogen ter weersztjden v. 't ophangpunt, waardoor men een volledig isochronisme zou kun-
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nen verkrijgen. Doze laatste verbetering
onder zijn toezicht op d. uurwerken te Scheveningen, in d. Groote en in d. Kloosterkerk
to 's-Gravenhage toegepast.
Graham kwam in 1715 op de gedachte cornpensatie-slingers te vervaardigen, ten einde
fangs dien weg d. invloed der ternperatuur op d.
gang to vernietigen. Harrisson, Short, Troughton en anderen hebben deze vinding later verbeterd en vereenvoudigd. Ten opzichte v. d.
astronomische uurwerken vooral is 't doen
ophouden v. d. regelmatigen gang, ten gevolge
v. d. inwerking der ternperatuur, v. niet goring
belang te schatten.
Met d. slinger is verbonden een anker-echappement als in fig. 1. ABC is 't anker, beweegbaar om d. horizontals spil D. Tusschen d.
bekken A en C v. 't anker is 't schakelrad
E geplaatst. 't Is bevestigd op d. spil E en
ontvangt door middel v. deze een rondwentelende beweging v. d. drijfkracht. Ten gevolge
v. d. beweging des slingers wordt er ieder
oogenblik een tand v. 't schakelrad doorgelaten, doch in 't volgend oogenblik een a. d.
andere zijde tegengehouden. Telkens zal dus
't rad een oogenblik onbewegelijk zijn. d.
Schuine vlakjes p q en m n zijn bestemd om,
ten gevolge v. 't daarlangs glijden der tanden,
d. slingeringen aanhoudend te doen voortduren.
Fig 2 vertoont ons een eenvoudig slingeruurwerk. 't Gewicht A wordt door middel v.
een sleutel op d. trommel B gewonden; 't
tracht daarna d. cylinder in d. tegenoverge•
stelden zin te doen bewegen. d. Raderen en
rondsels C, D, E, F, G, H, K en L brengen d.
beweging over op 't schakelrad M. Op dit
laatste werkt 't anker N, beweegbaar met d.
as 0, die door middel v. d. stang S T v. d. slinger
U V een schommelende beweging ontvangt.
d. Lens V vormt d. belasting v. d. slinger;
zij is beweegbaar langs d. stang U en to gelijker tijd ondergaat 't slingerpunt een verplaatsing. Van d. afstand v. 't slingerpunt tot
a. 't ophangpunt des slingers is d. slingertijd afhankeltjk; d. duur v. iedere slingering
neemt toe, tegelijk met 't aangroeien v. d.
lengte des slingers. d. Met d. cursieve letters
geteekende raderen en rondsels hebben ten
doel d. uur- en minuutwijzers met d. behoorlUke snelheid in verband met d. slingertijd to
doen rondgaan.
T_Twarow (SERGEI SEMENOWITSJ graal), een
Russisch staatsnian en geleerde, gob. 25 Aug.
1785 to Moskou ; v. 1832—'48 was hij Russisch
minister v. Onderwijs; hij overl. 17 Sept. 1855 to
Moskou. Sedert 1818 was hij president v. d. Academie v. Wetenschappen to Petersburg on in
1846 werd hij in d. gravenstand verheven. Zeer
verdienstelijk heeft UWAROW zich gemaakt
voor 't hooger onderwijs in Rusland. Hij
schreef o. a. „Essai sur les mysteres de
Eleysis" (1812), „Etudes de philologie et de
critique" (1843) en ,,Esquisses politiques et
litteraires" k 1848). Ztjn zoon, graaf A LEXEI
SERGEJEW1TS1 UWAROW, geb. in 1824. overl.
Febr. 1885 to Moskou, heeft, zich verdienstelijk
gemaakt als oudheidkundige en als stichter
v. 't archaeologisch genootschap to Moskou.
Ook stelde hij d. Utearoicsche pits in (jaarlijks 3000 roebels) voor 't beste work over
Russische geschiedenis on 't beste drama. a.
't Russische leven ontleend.
I7xorium. Bij d. oude Romeinen bestonden
wetten tegen 't coelibaat, waarbij een boete
bepaald was voor d. Romeinsche burgers, die
niet in d. echt waren getreden. Doze boete
beet Acs uxorium. Bij Dion Cass. „Hist." LVI.
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v indt men daarvan gewag gemaakt. d. Censoren moesten op 't huwen of niet huwen en
op 't invorderen der boete letten. Sommige
censoren plachten in dit opzicht veel door d.
vingers te zien, anderen daarentegen stonden
bekend als zeer strenge toepassers v. d. wet,
o. a. (in 't jaar 3.50 der stad) M. Furius Camillus en M. Posthumius A lbinus, geltjk blijkt
uit Plutarchus' woorden in 't „Leven v. Camil.
lus". In 't jaar 622 v. Rome heeft ook Q. Caecilius Metellus Macodonicus alle ongehuwde
burgers genoodzaakt to trouwen of boete to
betalen en bij die gelegonheid in d. Senaat
eon redevoering gehouden, die ons bij Aulus
Gellius in zijn „Attische nachten" I gedeeltelijk bewaard is.
Uylenbroek (PIETER JOHANNES), eon kunstlievend boekhandelaar to Amsterdam, waar
hij in 1810 over!. Hij vertaalde in dichtmaat
eenige Fransche treurspelen e. a. dichtwerken,
schreef eenige oorspronkelijke gedichten en
was 't middel punt v. eon diehterlijken vriendenkring, waartoe Helmers, Loots en eenige
anderen behoorden. In d. letterkunde is hij
ook bekend door d. uitgave v. „Kleine dichterlijke handschriften" (1809, 20 deeltjes).
ITylenbroek (PIETER JOHANNES), zoon v.
d. hierboven genoemden, word 25 Nov.1797 to
Amsterdam gob. Reeds vroeg verloor hij zijn
ouders. In 1814 werd hij student a. 't athenaeum illustre to Amsterdam en aanvankelijk
voor d. godgeleerden stand opgeleid; hij legde
zich met liver toe op d. classieke letterkunde
en vooral ook op d. Oostersche talon; doch
weldra wendde hij zich tot d. wis- en natuurkundige wetenschappen on daartoe vond hij
in d. beroemden v. Swinden een voortreffelijken
leidsman. In 1818 begaf hij zich tot voortzetting zijner studien n. Leiden, waar hij twee
jaar later zijn antwoord mocht bekroond zien
op eon hydrostatische prijsvraag, door d.
wis- en natuurkundige faculteit der Leidsche
hoogeschool uitgeschreven; eon jaar daarna
verwierf hij twee gouden eerepenningen voor
d. beantwoording v. eon wiskundige en een
sterrenkundige prtjsvraag v. dezeltde faculteit. Aan doze blijken v. uitgebreide kennis en gelukkigen aanleg had UYLENBROEK
't to danken, dat htj, inmiddels tot meester in
d. wiskunde en doctor in d. natuurltjke wijsbegeerte bevorderd, eerst tot lector en later,
in 1826, tot buitengewoon hoogl. a. d. Leidsche
academie werd aangesteld, waar hij, behalve
d. wiskunde, ook d. sterrenkunde onderwees.
In 1835 werd UYLENBROEK, na 't aftreden v.
prof. Speyert van der Eyk, tot gewoon hoogi.
bevorderd; en in 1838 werd hij, met A. Lipkens
en R. Lobatto, benoemd om voor d. Nederlandsche regeering d. standaards v. 't kilogram on d. meter naar d. standaards, in d.
staatsarchieven to Parijs bewaard, to doen
vervaardigen en justoeren. Langzamerhand
was intusschen zijn gezondheid geknakt en
moest hij herhaalde malen zijn lessen ttidelijk
staken, totdat hij 11 Dec. 1844 over!.
UYLENBROEK heeft weinig geschriften uitgegeven; alleen bestaan v. hem eenige mededeelingen a. d. eerste klasse v. 't koninkl.
Nederl. Instituut, in d. verhandelingen v. dat
lichaam opgenomen ; ook zag door zijn zorg
en langdurigen arbeid on nasporing 't licht:
„Christiani Hugenii aliorumque seculi XVII
virorum celebrium exercitationes mathem. et
philos." (1833, 2 dln), waarin niet alleen d.
brieven v. Huygens, maar ook die v. Leibniz,
d. markies de l'Hospital en anderen ons in 't
tijdperk verplaatsen, waarin dit driemanschap
elk. bezig hield met vraagstukken, waarbtj
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d. eerste ontdekkingen der integraal- en differentiaal-rekening voor oogen worden gesteld.
T.Tytenbroeck (MozEs VAN) of, zooals ook
wel gespeld wordt, VYT DEN BROECK Of WTENBROUCK, schilder en graveur te's-Gravenhage,.
waar hij omstr. 1600 gob. moot zijn. Hij was
waarschijnlijk eon leerling v. Cornelis Poelenburg, wiens manier hij geheel volgde,
zoodat men zijn work met dat v. dien meester vaak verwisseld heeft. Zijn schilderijen
zijn zeldzaam. Uit d. ordonnantie-boeken v._
prins Frederik Hendrik bltjkt, dat UYTENBROECK voor dien vorst heeft gewerkt, o. a.
in 1642 twee schilderijen, voorstellende „Pomona" en „Europa", en in 1646 eon „Orpheus"
heeft vervaardigd. In d. verzameling v. Salzdahlum zag men vroeger v. hem eon „Philemon en Baucis, die Jupiter en Mercurius
herbergen"; in 't museum Belvedere to Weenen vindt "men twee kleine landschappen,.
't eene met dansende herders, 't andere met
nymphen en faunen. UYTENBROECK heeft ook
veel geetst; zijn prentjes getuigen v. groote
vruchtbaarheid v. denkbeelden, zijn ourspronkelijk behandeld en vertoonen meestal
mythologische ender werpen. d. Composition
zijn goad, d. figuurtjes niet edel geteekend.
Van licht-effect gin zij aardig. d. Oudste zijn
grootendeels met d. etsnaald alleen, d. latere
met behulp v. d. graveerstift bewerkt; soms.
zelfs schijnen zij bijna in 't geheel nietgeetst.
en geheel gegraveerd to zijn. Bartsch („Peintre Graveur" beschrijft 58 prenten v. UYLENBROECK. R. Weigel in zijn „Supplement au
P. a de Bartsch" (1843) geeft niet slechts
aanvullingen, maar heat nog eon aantal prenten er bijgevoegd, zoodat thans 't getal der beschrevene 67 bedraagt, die zeer verspreid zijn.
't Sterfjaar v. dozen kunstenaar is niet met
juistheid bekend. Vermoedelijk echter is 't
omstr. 1648 geweest.
Ilyteurael, Zie Wttewael.
Tlyttenhooven (ADRIA AN), gob. to Naarden,
27 Oct. 1759, overl. to Vlissingen 9 Mei 1839,
was hervormd predikant, achtereenvolgens.
to Simonshaven on Biert, Antwerpen, Aardenburg en Brouwershaven. Aan d. Utrechtscha.
hoogeschool was hij medelid v. d. letterkundigen vriendenkring, waartoe ook Bellamy,
Kleyn, Ockerse, Rau e. a. behoorden. Later
heeft hij eon „Geschiedenis der Hervormdekerk to Antwerpen" (1792) in 't licht gegeven,
v. welke slechts 't le dl verscheen, benevens
„Leerredenen" (1791) en eenige kleine stukies.
Hij was eon der eerste bevorderaars v. 't verbeterde schoolwezen en schoolopziener in Zeeland (1801-1836).
ITz, d. landstreek, waar volgens 't 0. T.
Job (Job I:1) woonde. 't Wordt niet nader
aangeduid, maar d. geheele inhoud v. 't verhaal doet a. Yemen, Gelukkig Arabia, danken.
riz (JOHANN PETER), eon Duitsch lyrisch
dichter, gob. 3 Oct. 1720 to Ansbach. HU sloot.
zich to Halle, waar hij sedert 1739 studeerdo,
bij d. daar bestaanden dichterkring aan, waartoe ook Getz, Pyra, Glem e. a. behoorden, en
opende zijn poetische loopbaan met d. vertaling v. d. oden v. Anacreon (1746). Van
's mans verdere dichterlijke voortbrengselen
noemen we 't comische heldendicht „Der Sieg
des Liebesgottes" (1753), waarbij hij zich Pope's
„Rape of the Lock" tot voorbeeld koos, en
't leerdicht „Die Kunst stets frOhlich zu sein"
(1763). Hij over!. 12 Mei 1796 te Ansbach, waar
hij sedert 1743 woonde. Zijn „Poetische Werke"
werden o. a. door Chr. F. Weisze (2 dln,
1804—'05) on door Sauer uitregeven. Zie Henriette Feuerbach, and Chronegk" (1866).
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U ZZ.
Uzzia, ook UZIA en AZARIA genoemd, was
teen der beste koningen v. 't rijk Juda, d.
noon en opvolger v. Amazia. Hij was in d.
meeste jaren ztjner regeering godvruchtig en
voorspoedig. Een on voorzic ► tigheid kostte
hem d. kroon; hij wilde in d. tempel eigenhandig een reukoffer offeren en aldus d.
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koninklijke macht met d. priesterltjke verbinden. Daarop werd hij melaatsch, uit d.tempel
en zijn paleis verdreven en v. 't bewind ontzet.
Doch desniettemin had hij buitenlandsche
vijanden bed wongen, zijn leger in uitmuntenden staat gebracht en d. landbouw zeer bevorderd.

v.
V, d. 22e letter in ons alphabet. Zie over
haar gedaante Bilderdijk, „Van 't letterschrift".
In 't oude l'hoenicische en d. daaruit ontstane
alphabets bekleedde zij d. zesde plants, maar
werd zij waarschijnlijk zachter, bijna als onze
W, uitgesproken. Bij d. Grieken daarentegen
was d. uitspraak harder en zweemde zij naar
die onzer f, doch, toen later d. dubbele letter q
bij hen werd ingevoerd, verdween v. lieverlee 't
teeken F, dat naar zijn vorm d. naam digamma
(dubbele droeg. Bij d. Romeinen was er tot
d. tijd v. keizer Claudius geen verschil tuss.
d. schrijfwijze v. d. 74, en d. v, gelijk men ook
in sommige oude drukken v. Lattinsche werken
uulua voor vulva aantreft en orngekeerd sPcvndvs voor secundus. Als Romeinsch getalmerk
beteekent V 5 en met een streepje erboven
5000. Op d. oude Fransche munten beteekent
zij d. muntplaats Troyes. — Als verkorting
in Rom. opschriften beteekent V. o. a.: vale,
veteranus, vir, votum, vixit en victoria; in boeken
vide, versus en voce. — V. A. staat voor Votre
Altesse, Uwe hoogheid. V. C. voor verbicausa,
bij voorbeeld,V. D. M. voor Verbi Divini minister,
bedienaar v. Gods woord. — In d. scheikunde
-eindeltjk beteekent V. vanadium.
Vaal of Key-Gariep, een rivier v. ZuidAfrika, welke ontspringt in d. Kwatlambabergen en zich in d. Oranjerivier ontlast. Zij
raaakt d. grensscheiding uit toss. d. OranjeVrijstaat en d. Transvaalsehe republiek (zie
die art.).
Vaals, een gemeente in 't Z.-0.der Nederl.
prov. Limburg, 2 uur t. 0. v. Gulpen en 1,12
urv.Aken,mt450iw
Vaandel, 't veldteeken der taktische eenheden bij d. infanterie. 't Bestaat in d. regel
uit een grout vierkant stuk doek, met d. rationale kleuren en 't wapen v. 't land versierd,
somtijds ook met bijzondere opschriften of zinnebeelden a. een vaandelstok v. orntrent 3 M.
lengte. d. Man, die 't vaandel draagt, beet thans
vaandeldrager en is in d. regel een sterk vertrouwd onderofticier. Bij d. Grieksche phalanx
voerden d. afzonderlijke troepenedeelingen
vaandels en in d. latere Macedonische phalanx
voerde elke syntagme (afdeeling v. 16 rotten
op 16 gelederen) een vaandel, maar bij d. gesloten vechtwijze der phalanx hadden hier d.
vaandels slechts weinig beteekenis; zij maakten 't behouden der richting gernakkeltjk en
werden overigens gebruikt tot seinen v.commando's. die in 't geraas v. d. strtjd niet met
d. stem konden gegeven worden. Toen d.
Romeinen hun manipel-stelling aannamen,
verkreeg 't vaandel een veel hoogere beteekenis; 't werd toen 't zinnebeeld v. d. samenhang der afdeeling, waartoe 't behoorde, om
'twelk d. manschappen, zoo zij verspreid geraakt waren, zich weer konden verzamelen.

In d. Middeleeuwen voerde ieder contingent
een vaandel. In d. 16e eeuw vinden wij d.
vaandels als heilige zinnebeelden terug; zoolang zij nog vroolijk wapperen, is er niets
verloren; alles sluit daarbij aan, biedt tegenstand en strijdt om ze to behouden of to
heroveren, als zij reeds verloren mochten
zijn. Toenmaals had elke compagnie (vaandel of vendel) een vaandel; indien echter uit
verschill. compagnieen een vierkante hoop
werd gevormd, bleven d. vaandels niet bij hun
compagnien, maar werden zij midden in d.
hoop vereenigd of ook symmetrisch daarin
verdeeld. Toen d. compagnieOn zeer zwak werden. kregen zij niet meer elk een bijzonder
vaandel; bij d. Fransehen in 't laatst der 18e
eeuw had 't bataillon, dat dikwijls nit 20 compagnieen bestond, slechts drie vaandels moor.
Eindelijk daalde bij alle mogendheden, gedeeltelijk reeds in d. 18e, gedeeltel tjk eerst in d.
19e eeuw, 't aantal vaandels tot een per bataillon. Hoewel men reeds in d. 17e eeuw d.
stelling tot op zes gelederen on in 't begin
der 180 eeuw tot op vier gelederen verminderde,
behield men toch d. gewoonte d. vaandels v.
elk bataillon in 't midden tuss. 't 3e en 't 4e
of toss. 't 5e en 't 6e gelid bijeen to plaatsen.
Ook 't gebruik der oude banierwarld is tot
op onze dagen blijven bestaan. Bij d. Zwitsers
der 15e eeuw werd 't hoofdvaandel v. een
hoop altijd met een wacht v. uitgezochte
manschappen omringd; op dezelfde wijze
werden d. vaandels der landsknechten in d.
vierkante hoopen onder d. bescherming v.
een aantal dubbelsolders en hellebardiers gesteld. Evenzoo vormde men, op 't einde der
17e eeuw, uit d. vaandels v. een bataillon en
uit een bedekking v. officieren en onderofficieren een zoogenaamd vaanclelpeloton of
een vaandelwacht, die in 't midden v. 't bataillon
geplaatst werd, zooals thans nog gebruikelijk
is. hoewel daze vaandelwacht. daar 't bataillon
niet meer dan een vaandel voert. meestal niet
meer dan drie rotten telt. Veroverde vaandels
gelden bij soldaten steeds als kostbare zegeteekens en daarnaar bepaalt men d. grootte
eener overwinning.
't Woord vaandel kwam vroeger ook voor in
d. beteekenis v. compagnie.
Vaandrig. In d. Middeleeuwen, toen elke
compagnie nog een vaandel voerde, droeg d.
vaandeldrager d. titel vaandrig, doch bij 't
kleiner worden der compagnieen in d. 170 eeuw,
toen zij niet meer elk een afzonderlijk vaandel
badden, ging d. betrekking v. 't vaandel to
dragen allengs voor d. vaandrig verloren. Hij
behield wel d. naam, doch was niet anders
dan d. derde officier der compagnie. Ms officiersrang verviel d. betrekking v. vaandrig
in 't begin der 19e eeuw bijna overal,behalve
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in Engeland en in Rusland. In sommige
Duitsche legers verstond men tot in onzen
tijd onder vaandrig een onder-officier, die, na
een wetenschappeltjk examen afgelegd to
hebben, naar d. rang v. officier dong en in rang
onmiddelltjk op d. sergeant-majoor volgde.
Vacano (EMIL MARIO), een Duitsch romanschrUver, geb. 16 Nov. 1840 te SchOnberg, in
Moraviij, overl. 9 Juni 1892 te Karlsruhe. HU
schreef talrijke romans, v welke we noemen
„Moderns Vagabunden", „Holden der Reklame", „Die TOchter Babels" en „Bilder aus
dem Barem".
Vaccaj (Nrcoro), een Italiaansch operacomponist en zangleeraar, geb. in 1790 te
Tolontino en overl. in 1848 to Pesaro. A chtereenvolgens to Parijs, London en Milaan gevestigd, componeerde hij 16 opera's, 4 balletten,
cantaten, kerkmuziek e. a. werken.
Vaccinatie, Zie Jenner.
Vacherot (i,TIENNE), een vrtjzinnig Fransch
philosoof, geb. 29 Juli 1809 te Langres, v.
1839—'51 hoogl. a. d. Sorbonne to Parijs. In
1868 ward hij lid v. d. AcadOmie on v. 1871—'76
was hij lid v. d. Nationale Vergadering. HU
schreef o. a. „Histoire critique de l'ecole
d'Alexandrie" (3 dln, 1846—'51), „La democratie" (1859), „La metaphysique et la science"
(3 dln, 3e dr. 1863), „La science et la conscience" (1870) en „Le nouveau spiritualisme"
(1884). Wegens ztjn vrijzinnige beginselen en
zUn weigering om d. eed v. trouw a. 't keizerrjjk of te leggen ontving VACHEROT in 1851
zUn ontslag; later echter word hU d. republikeinsche partij afvallig en ondersteunde hij
't clericale ministerie de Broglie, weshalve
hij in 1876 niet herkozen ward.
Vacquerie (AuGusTE), een Fransch schrijver, geb. in 1819 to Villequier in 't dep. SeineInferieure. In 1869 richtte hij met Maurice
't dagblad ,Rappel" op, waarvan hij sedert
hoofdredacteur is. HU schreef op lyrisch gebied o. a. „Demiteintes" (1845) on „Mes premieres annees de Paris" (1875), voorts d. blijspelen „Tragaldabas" (1848), „Jean Beaudry"
(1863) e. a., d. drama's „Formosa" (1883) on
„Jalousie" (1889) en d. essays „Profils et grimaces" (4e dr. 1864) on „Aujourd'hui et domain"
(1875). Sedert 1884 geeft hij met Maurice d.
nagelaten werken v. Victor Hugo uit.
Vadder (LODEWIJK DE), een Nederl. schilder
omstr. 1560 to Brussel geb. Zijn leermeester is
niet bekend on ztjn werken zUn zeldzaam. 't
Museum to Brussel bezit v. hem een boschaghtig landschap; d. galerij Lichtenstein te
Weenen een klein landschap. Volgens Descamps muntte hij uit in 't schilderen v. zonsopen ondergangen. Sommige v. zip landschappen
moeten door D. Teniers jr. gestoffeerd zUn.
VADDER schtjnt ook in Italie geweest te
Met dozen meester begins d. reeks v. Nederl.
meesters, die landschappen gedtst hebben.
Bartsch („Peintre Graveur") beschrUft elf
etsen v. zijn hand en Weigel in zUn „Suppl.
au Peintre Graveur" voegt daarbij nog eenige
opgaven omtrent d. verschill. staten dier
prenten.
Vadernecum Met dit woord, dat get met
mi beteekent, bestempelt men boeken v.
kleinen worm (duodecimo of een weinig grooter), zakboeken, die men als dageltjksche
raadgevers of tot lectuur in verloren oogenblikken bij zich steekt. 't Eerst wend, voor
zoover men west, daze naaru gegeven a. een
gebedenboek: „Vademecum piorum Christianorum'' (1709).
Vaderlandsliefde kan, evenals 't begrip vaderland, uit tweeledig oogpunt be-

VAD.

schouwd worden. Veelal verstaat men er onder
een natuurlUke gehechtheid a. 't land onzer
geboorte, waar wij onze opvoeding genoten
hebben en waarmee onze stoffelUke belangen meerendeels verbonden zijn. Deze soort
v. vaderlandsliefde beeft weinig zedelljke
waarde; men vindt haar ook eenigermate btj
sommige dieren en bij sailer alle onbeschaafde
volken. Een andere, hoogere vaderlandsliefdeis die, welke op redelUke gronden steunt en
v. d. liefde tot 't gezin en d. maatschappij,
waarin men leeft, uitgaat. Deze vloeit niet
alleen uit d. geboorte voort, maar kan ook
door keus ontstaan, want ztj bestaat in een
le.vendige belangstelling in al wat 't zedeltjke
en 't stoffelijke welztjn onzer medeburgers.
betreft en 't daarmee verbonden streven dit
door alle geoorloofde middelen te bevorderen.
Zulk een vaderlandsliefde is niet eenztjdig
on geen overdreven patriotisme, dat niets
goads ziet in 'tgeen bij d. vreemde bestaat.
Een vaderlandsliefde. gelijk die bij Grieken
on Romeinen on in 't algemeen bij d. oude
volken plaats vond (die buiten hun land niets
dan vUandige barbaren zagen), is strijdig zoowel met d. geest v. 't Christendom als met
d. beschaving v. onzen tUd. d. Hoogere vaderlandsliefde is dus seer wel met d. eischen der
algemeene menschenliefde, met d. belangstelling in al wat d. mensch in 't algemeen aangaat overeen to brengen. Al moat 't vaderland dan ook in d. °erste plaats door ono
worden bemind, zoo moot dit gevoel ons
toch niet voor 't lot v. andere volken of
maatschappijen ongevoelig maken. d. Richting
der hedendaagsche beschaving leidt ertoe, d.
volken en staten, vroeger to veel in belangen
en zeden verschillend on afgezonderd, moor
en moor met elk. to verbroederen.
Vaderlijke macht id.) is 't recht der
ouders tot gezag over d. personen en tot beheer en genot der goederen hunner minderjarige kinderen. Zij is geregeld bij d. wet, diezelfs btj huwelijksche voorwaarden geen afwijking toelaat v. d. daaruit voortspruitende
rechten. Ztj verschilt btj ons ten eenenmale
v. d. uitgestrekte macht v. d. Romeinschen.
pater familias, zoodat Hugo d. Groot dan ook
reeds zeide: „d. groote ends sonderlinge magi
der waders over d. kinderen onder haer Kant
staende, is in daze Landen onbekend". TorRome 't kind geen rechten bezat tegenwjl
over d. alles vermogenden vader, worden biJ
ons ook zUn rechten door d. wet beschermd;
terwij1 daar d. vaderltike macht alleen in 't.
belang on ten behoove v. d. vader bestond,
is zU btj ons in 't belang v. kinderen en
ouders beiden, ja, in 't belang der geheele
maatschappij geregeld. Ztj staat geheel in verband met d. verplichting der ouders hun minderjarige kinderen op to voeden on strekt.
zich juist zoover uit als noodig is om dieverplichting te kunnen vervullen. Art. 26g
Wetb. Napoleon voor Holland zeide dit uitdrukkelijk : „Over d. personen der wettige en
gewettigde kinderen hebben beide d. ouders
alle die macht on dat gezag, 'twelk d. pligt
eener behoorlijke opvoeding en d. orde des huisgezins vorderen". Vanhier ook d. beperkingtot d. tijd der minderjarigheid. Die verplichting tot opvoeding der kinderen rust op beide
ouders, d. vaderlUke macht komt daarom ook
a. beiden toe en d. benaming ouderloke macht
zou voorzeker gepaster ztjn geweest.
d. Vaderlijke macht ontstaat door geboorte
v. kinderen uit een wettig huwelUk, door
wettiging v. vroeger geboren kinderen en
door erkenning v. natuurlUke kinderen ; in d_
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beide laatste gevallen verschaft echter d.
vaderlijke macht den vader of der moeder geen
vruchtgenot (art. 374 Burg. Wetb.).
d. Vaderlijke macht gaat te niet door d.
dood v. 't kind of v. beide ouders en door
meerderjarigwording der kinderen, 'tzij door
vroeger aangegaan hui,velek, 'tzij door brieven v. meerderjarigverklaring (cenia aetatis).
Eindelijk kan d. vader of d. moeder in bij d.
wet aangewezen gevallen ontzet worden v.
d. rechten en voordeelen, hem toegekend bij
d. titel v. d. vaderlijke macht.
d. Gevolgen der vaderlijke macht zijn v.
tweeerlei aard: zij betretlen Of d. persoon of
d. goederen v. 't kind. d. Ouders zijn verplicht
hun minderjarige kinderen op te voeden; een
minderjarig kind mag zonder toesternming v.
zijn vader 't ouderlijk huis niet verlaten; bij
gewichtige redenen v. misnoegen kan d. rechtbank, op verzoek des vaders, 't kind in verzekerde bewaring doen stellen. Ten aanzien
v. d. goederen v. 't kind heeft d. vaderlijke
macht twee gevolgen: 't bewind daarover en
't vruchtgenot. Hij, die d. vaderlijke macht
uitoefent, heeft 't bewind over d. a. zijn minderjarige kinderen toebehoorende goederen en
tevens 't vruchtgenot daarvan.
Vadermoord is d. doodslag v. een wettigen, natuurlijken of aangenomen vader of
moeder of ook v. een wettigen grootvader of
grootvader (ascendant) in naderen of verderen graad (art. 299 v. 't Wetb. v. Strafr.). In 't
vroegste Romeinsche recht werd door 't woord
parricidium elke doodslag aangeduid; eerst bij
d. wet der twaalf tafelen werden met die
benaming bij uitsluiting bedoeld d. vader of d.
moeder v. d. dader. d. Latere rechtsgeleerden
begrepen echter onder parricidium ook d. adscendenten v. d. moordenaar. Volgens Plutarchus en Seneca was vadermoord gedurende
zes eeuwen te Rome onbekend. Eerst na d.
oorlogen met Hannibal kwamen enkele voorbeelden v. die afschuweltjke misdaad voor
(zie d. beroemde plaats bij Cicero „Oratio pro
Sexto Roscio Amerino", Cap. XXV).
VOOr 1791 werd d. vadermoorder in Frankrijk veroordeeld tot 't rad, nadat hem vooraf
d. rechterhand was afgekapt: zijn lichaam
werd verbrand en d. overbltjfselen werden in
d. wind verstrooid; vrouwen werden verbrand
of geworgd. 't Wetboek v. 1791 bepaalde eenvoudig d. doodstraf tegen vadermoord, zonder
eenige voorafgaande lichaamspijniging ; 't gelaat v. d. misdadiger was echter bij zijn gang
naar 't schavot door een zwarten sluier bedekt. In 1810 werd echter d. afkapping der
rechterhand vOOr d. uitvoering v. 't doodvonnis wader ingevoerd en zij bleef bestaan tot
1832. Ook in onze wetgeving golden d. bepalingen v. 't Fransche strafwetboek v. 1810,
totdat d. wet v. 29 Juni 1854 (Stbl. no. 102)
daarin eenige veranderingen heeft gemaakt
en o. a. op d. vadermoord eenvoudig d. doodstraf door ophanging heeft bepaald. Thans
is ook deze afgeschaft en vervangen door
levenslange gevangenisstraf.
Vae victis! een gevleugeld woord, Wee
d. overwonnenen! beteekenende, dat (volgens
Livius V. 48) Brennus, d. aanvoerder der Galhers, d. overwonnen Romeinen zal hebben
toegeroepen, toen zij bij 't afwegen v. d. hun
afgedwongen oorlogsschatting v. 1000 pond
goud zich beklaagden over valsch gewicht,
terval hij daarbij nog zijn zwaard mee op d.
weegschaal wierp.
Vafflard (PIERRE ANTOINE AUGUSTIN), een
Fransch schilder, in 1777 to Parijs geb. en
leerling v. Regnault. Ofschoon hij dus niet
•
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zoo uitsluitend als David en diens leerlingen
d. classieke oudheid tot voorbeeld koos, bestudeerde hij Naar echter getrouw en streefdehtj in zijn beste schilderijen David op zijde. In
d. uitdrukking der figuren verviel hij echter
niet zelden tot 't theatrale. Vooral zijn kleinere historische en genre-schilderijen hebben
veel verdienste v. koloriet en behandeling. 't
Museum to Rennes bezit v. hem een schilderij,.
Dood v. Bernard Duguesclin" voorstellende, dat to Dijon „Electra en Orestes", d.
kerk s. Marguerite to Parijs een „H. Margareta haren vader verstootende". In 1819 schilderde hij voor d. stad Pau: „Hendrik IV in d.
Notre Dame op d. dag v. zijn intocht to Parijs".
Tot zijn laatste werken behooren eenige voorstellingen uit 't leven v. Napoleon en tooneelen uit d. Juli-omwenteling v. 1830. Hij was
hofschilder bij d. hertog v. Orleans en overl.
in 1840. Migueret graveerde naar hem „d.
Dood v. Moliere"; twee v. zijn andere schilderijen, „Le chien de l'hospice" on „Le chien
et l'aveugle", zijn mode door d. gravure algemeen bekend geworden.
Va,ga (PIETRO DEL), 00k BUONACORSI genaamd, werd in 1500 to Florence geb. en was
leerling v. Rafael, dien hij behulpzaam was
in 't beschilderen v. 't Vaticaan, waar hij naar
cartons en schetsen v. zijn meester arbeidde.
Under diens leerlingen was VAGA een v. d.
beste koloristen. In zijn manier trachtte
d. eigenaardigheid v. Rafael met die v. Michael Angelo to vereenigen. Vasari telt hem
onder d. beste teekenaars der Florentijnsche.
school. Hij overl. to Rome in 1547.
Vagebond (v. 't Lat. vagabundus en dit
v. 't werkw. vagare, omzwerven, ronddolen),.

een landlooper, iemand zonder bepaald verblijf of beroep.
Yagebondeeren, als landlooper rondzwerven. — Vagebondage, land-loopertj.
Vagevuur, d. i. reinigingsvuur (v. vagen,
vegen, reinigen), is volgens d. leer der R.-Kath.
Kerk d. toestand, waarin d. zielen v. hen, diewel in staat v. genade gestorven zijn, maar
a. d. goddelijke rechtvaardigheid nog tijdeltike
straffen schuldig ztjn, 'tztj wegens dageltjksche
zonden, 'tzij wegens reeds vergeven dood-

zonden, een pijnlijke zuivering ondergaan,
welke door d. voorbede on door goede werken
der levenden kan worden gelenigd en verkort.
Uit 't vagevuur ontslagen, worden zij dan
in d. hemel opgenomen. Door 't protestantisme
word deze leer geheel verworpen.
Vahlen (JOHANNES), een Duitsch letterkundige, geb. 28 Sept. 1830 to Bonn. achtereenvolgens hoogl. to Breslau, Freiburg, Weenen
en Berlijn (hier sedert 1875). Vooral maakte
hij zich naam door d. studio v. Aristoteles,
v. wiens „De arte poetica" (3e dr. 1885) hij
een critische uitgaaf in 't licht gaf. Hij schreef
o. a. „Lorenzo Valla" (2e dr. 18;0), „Ennianae
poesis reliquiae" (1864) on „Aristotelische Aufsatze" (3 dln, 1872).
Valliant (WALLERANT), een Vlaamsch

schilder en graveur (in d. zwarte-kunst-manier),

in 1625 te Rijsel geb. en door E. Quellinus
to Antwerpen in d. kunst onderwezen. Van
zijn vroegere werken, vermoedelijk portretten,
is weinig bekend. d. Latere, btjzonder fraai
met zwart en wit krtjt op getint papier geteekend, worden in sommige verzamelingen
aangetroffen. In 1658 beyond zich doze kunstenaar to Frankfort, waar hij bij gelegenheid
der kroning v. keizer Leopold 1 een aantal
portretten v. d. daarbij aanwezige personen
teekende. 't Museum to Dresden bezit een

twaalftal dier teekeningen. Vah Frankfort
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begaf d. kunstenaar zich met d. hertog De
Grammont n. Parijs, waar hij d. beide koninginnen, d. hertog v. Orleans en bUna alle personen v. 't hof naar 't leven teekende en met
geschenken overladen werd.
Bij een vroeger verblUf to Frankfort was
't oog op hem geslagen door prins Robert v.
.d. Palts, die- zich toenmaals daar bezig hield
met d. techniek der zwarte-kunst-manier. d.
Prins zocht een helper, met wien hij 't mechanisch gedeelte dozer kunst wilds nasporen en
-die voor hem d. platen kon toebereiden. Hij
vond dien in VAILLANT, wien hilj 't geheim
v. L. v. Siegen onder voorwaarde v. strikte
-stilzwijgendheid mededeelde. VAILLANT was
inderdaad d, prins bij diens graveerwerk bebulpzaam en beoefende zelf die kunst zoo
voortreffelijk, dat d. nieuw gevonden manier
-door hem eerst eenige beteekenis verkreeg.
Volgens Decamps word 't geheim door een
.noon v. een v. vAILLANT's bedienden, die d.
platen gereed maakte, verraden. VAILLANT
woonde d. laatste jaren v. zijn levee to Amsterdam, waar hij in 1677 overl. Hij heeft zijn
-eigen portret gegraveerd. Zie verder L. Laborde,
„Histoire de la maniere noire" (1839); Nagler,
Kiinstler-lexicon", goat 153 portretten v. dozen
kunstenaar op, waaronder verscheidene portretten, naar zijn eigen teekeningen gegraveerd,
vorsten, schilders, staatslieden en geleerden
v. zijn tijd voorstellende; voorts bijbelsche
tafereelen naar Italiaansche en Nederlandsche
meesters en een aantal genrestukken naar
Brouwer, Metzu, Terburg e. a. Zijn broeders
Bernhard, Jacob en Jan werden door VAILLANT
in d. kunst onderwezen on hebben moor of
minder uitgemunt. d. Eerste (1627—'74) teekende
veel portretten en woonde lang to Rotterdam;
d. tweeds (1b28—'91) to Amsterdam, Rotterdam
-en later to Berlijn.
Vaillant (JEAN FOI), een beroemd muntenkenner, 24 Mei 16:32 to Beauvais gob.; 110 studeerde eerst in d. rechten, daarna in d. medi-cijnen en word practisch geneesheer. Een Boer
uit d. omtrek bracht hem eons eenige oude
rnunten, die hij opgegraven had, on dit werd
-d. aanleiding. die VAILLANT tot d. studio der
munt- en penningkunde bracht. Hij trok daarvoor n. Parijs, waar hij in aanraking kwam
met Colbert, aie hem voorsteide voor't muntkabinet des konings reizen to doen. Zijn eerste
reis door Italie, sicilie en Griekenland ver-schafte hem terstond zoo vele zeldzaamheden,
-dat 't koninklijke kabinet plotseling een der
rijkste v. Europa word. Hij vertrok daarop
n. d. Levant, doch viol in handen v. een Algerijnsch kaper en bleef moor dan 4 maanden
gevangen; op zijn terugkeer n. 't vaderland
lisp hij gevaar wederom in handen v. een
_mover to vallen en slikte hij uit voorzorg een
twintigtal gouden penningen in. Hij kwam
behouden in FrankrUk, doch had veel last v.
_zijn inwendigen rUkdom, dien hij echter to
Marseille gelukkig weer to zien kreeg. Zijn
derde reis, n. Egypte en Perzie, lisp zonder
•ongelukken af. Teruggekeerd, werd hij tot lid
der toen pas oprichte „Academie des Inscriptions" benoemd. H(j overl. 23 Oct. 1706. Zijn
.geschriften en werken zijn getiteld: „Epistola
-ad totius Europae antiquarios, utrum laurea
Eumenio pacato concedenda" (1662); „Numismata imperatorum Romanorum, praetoria
-etc." (1674); „Seleucidarum imperium, sive
historia, ad fidem numismatum accommodata"
(1681); „Numismata aerea imperatorum augustorum et caesarum in coloniis" (1688); „Numismata hipper. aug. et caes. a populis rom.
clict." etc. (1701); „Historia Ptolomaeorum,
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Aegypti regum, ad fidem humismatum accommodata" (1701); „Nummi antiqui familiarum
roman." (1703); on „Arsacidarum imperium,
sive regnum Parthorum" (1725, 2 dln).
Vaillant (FRANcors LE), een beroemd
Fransch reiziger, in 1753 to Paramaribo gob.,
waar zijn vadee een rijk koopman uit Metz,
Fransch consul was. Van jongs af gevoelde
hij eon onbegrensden lust voor d. jacht en
voor 't reizen, gepaard met een wetenschappelijke zucht tot onderzoek v. 't dierenrijk. In 1763 vertrok hij met zijn ouders
n. Holland; hij ging met hen n. FrankrUk
en bracht d. volgende 9 jaren in Duitschland on Lotharingen door. In 1777 was hij to
Parijs; hij keerde vandaar n. Holland, waar
eenige directeuren der 0.-I. Compagnie hem
in staat stelden om eon reis ter onderzoeking
der landen benoorden d. Kaap d. Goode Hoop
to doen. 19 Dec. 1780 vertrok hij v. d. reeds
v. Tex el on 29 Mrt 1781 kwam 14 a. d. Kaap
aan. Terwtjl hij a. land was, word 't schip,
waarop zip geheele bezitting was, door d.
Engelschen, met wie wij in oorlog waren,
aangevallen on vloog 't in d. lucht; hij had dus
niet meer dan zijn kleederen, zijn geweer en
10 ducaten in zijn beurs; doch d. Kapenaar
Slabber on vooral d. fiscaal Boers trokken
zich zijner aan on stelden hem in staat zijn
reis to beginnen. Hij trok oosteltjk op, altijd
dicht d. kust houdende, tot bij 29' Z.-Br.,
trok over d. Sneeuwbergen en keerde na 16
maanden n. d. Kaapstad terug. Na eenigen
tijd daar vertoefd to hebben, vormde hij 't
grootsche plan geheel Atrika v. Zuid n. Noord
to doorreizen on vertrok hij 15 Juli 1783
met een klein aantal manschappen. Doch doze
tweeds reis was ten gevolge v. d. groote
hitte v. 't jaargetij en 't gebrek a. water zeer
rampspoedig. VAILLANT zag 't grootste deel
zijner trekossen bezwijken, was verplicht zijn
wagons a. d. Oranje-rivier achter to laten,
trok met eenige trouwe Hottentotten nog
noordeltjker tot onder d. Steenbokskeerkring
in 't land der Hoesoeana's, doch zag zich daar
genoodzaakt z(jn voornemen op to geven en
d. terugreis aan to nemen. Na ontelbare zwarigheden on gevaren kwam hij a. d. Kaap
terug on scheepte hij zich daar 14 Juli 1784n.
Europa in; hij zette to Vlissingen voet a. wal
en vertrok na eer kort verblUf in Holland
n. Partjs. Daar leetde hij verder voor d.
wetensehap; hij schreef zijn ornithologische
werken en d. beschrtjvingen zijner beide reizen,
doch onderhield tevens zijn gezondheid door
toe to geven a. zijn oude jachtlust op een
buitengoed to Noue, bij Sezanne. In d. omwentelingstUd word hij gevangen gezet, doch
btj d. dood v. Robespierre weer ontslagen.
Overigens leefde hij als een vergeten burger
nog 30 jaar on hij overl. 22 Nov. 1824 op zijn
buitenplaats. Zijn naam is btj ons algemeen
bekend om gin beschrtjving, door Pasteur
vertaald („Reizen in d. binnenlanden v. Afrika",
5 dln met platen on kaarten, 1791—'98). d.
Ornithologische werken v. VAILLANT zijn d.
volgende ,.Histoire naturelle des oiseaux
d'Atrique" (1796-1812, 6clin, met vele platen),
„Histoire naturelle des Perroquets" (1801—'05,
2 din met platen), „Histoire naturelle des
oiseaux de paradis" (1801—'06), „Histoire
naturelle des Cotingas et des Todiers" (1804)
en „Histoire naturelle des Calaos" (1804).
Vaillant ( , EAN BAPTISTE PHILIBERT, graaf),
een Fransch maarschalk, gob. 6 Dec. 1T90 to
Dyon. Sedert 1809 diende hij in 't Fransche
leger. Hij maakte d.•veldtochten v. d. jaren
1812—'15 made, in 18:30 d. expeditie n. Algiers
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.en in 1830 en '32 die in Be1gii. In 1840 werd htj
met 't toezicht over d. vestingwerken a. d.
rechter Seine-oever belast en in 1849 voerde
htj d. genietroepen aan bU d. belegering v.
Rome. In 1851 met d. maarschalksstaf vereerd,
was VAILLANT in d. jaren 1854—'59 minister v.
Oorlog; daarna werd htj tot generaal-majoor bij
Alpenleger bevorderd; v. 1860—'70 was hij
minister v. 't keizerlUk huis, als hoedanig htj
, t oppertoezicht had over d. schouwburgen,
musea en kunstscholen. HU oved. 4 Juni 1872
te Parijs. Sedert 1864 was htj grootkanselier,
v. 't Legioen v. Eer.
Vair is in d. wapenkunde d. benaming v.
d. tweede der oude of eigenlijke fourrures.
't Wordt voorgesteld door rijen azuren en
zilveren klokjes, waarvan d. azuren hangen
en d. zilveren hun tot complement dienen;
een wapenschild wordt gevuld door vijf traits
of tires (rtjen) v. zoodanige klokjes en heet
dan vaire. Ztjn d. klokjes kleiner dan gewoonlijk, dan spreekt men v. menu vair; zUn zU
grooter, dan noemt men 't beffroi. Men vindt
ook vair v. andere kleuren dan d. genoemde;
zoo voerde btjv. Jean de Rochefort in d. Ten
kruistocht: vaire d'or et d'azur.
Contrevair noemt men een dergeltjk pelswerk,
doch waarin d. klokjes v. dezelfde kleur elk.
met d. basis aanraken.
Vain' en pal zegt men, als d. klok.jes zoo-danig geplaatst ztjn, dat d. top v. een klokje
vit d. tweede raj juist aansluit tegen 't midden
der basis v. een klokje der eerste raj. Dit is
dezelfde plaatsing, die men terugvindt in d.
pals en vair, zoo bekend uit d. wapenschilden
v. Chaillon, Blois. Blois v. Treslong e. a
aanzienlijke, oorspronkelijk Fransche geslachten.
•
Vair* Zie Vair.
Vajda (JOHANN), een Hongaarsch dichter,
geb. 7 Mei 1827 te Pest, waar hij sedert 1853
journalist is. HU was aanvankelijk tooneelspeler, doch wijdde zich weldra geheel a.
letterkundigen arbeid. In d. jaren 1848 en '49
/lam htj levendig deel a. d. staatkundige gebeurtenissen. In zijn lyrische gedichten komt
zijn pessimistische levensbeschouwing op d.
voorgrond. Van zijn dichtbundels noemen we
„Sturmklange", „Neue Lieder" en „Kleiner°
Dichtungen" (1872); voorts vermelden we d.
patische vertelling „Der Konigssohn Bela".
In zijn nieuwere geschriften, zoo o. a. in d.
vertelling „Der Roman Alfreds" (1875) en in
d. „Begegnungen" (schilderingen uit Pest),
-doet hij zich als naturalist kunnen.
Val (d.) of vrtje val der stotl eltjke lichamen
is een a. ieder bekend verschijnsel, dat veroorzaakt wordt door d. aantrekkingskracht
der aarde. Ten gevolge v. d. aantrekking, die
d. aarde op d. lichamen en wederkeerig gene
op doze uitoefent, zien wtj d. lichamen zich,
zoodra zij a. zichzelf overgelaten zijn, dat is
door niets belemmerd worden, naar d. aarde
bewegen of, gelijk wij gewoon zijn 't uit te
-drukken, vallen. d. Richting, waarin d. lichamen vallen, wtjkt een weinig af v. die, welke
door 't paslood wordt aangewezen, omdat er
nog
een tweede kracht op d. lichamen werkt,
.
.ontstaande door d. wentelende beweging v. d.
.aarde om haar as. d. Lichamen zijn alle even
zwaar, dat is: zij besteden alle denzelfden tijd
om een gegeven afstand te doorloopen, onverschillig of d. dichtheid of 't volumen groot of
klein is. Deze waarheid is schijnbaar in tegenspraak met 'tgeen ons d. waarneming leert:
imrners een stuk lood zien wU met een grootere
snelheid vallen dan een veer. d. Reden daarvan
most gezocht worden in d. aanwezigheid v.
IX.
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d. luchtlaag, waarin wtj leven en ons bewegen.
d. Zwaartekracht werkt aanhoudend en immer
met 'tzelfde vermogen op d. lichamen, omdat
er wegens d. grootte v. d. aardstraal, zUnde
gemiddeld 6366,5 kilometers, geen merkbaar
verschil bestaat tuss. d. afstanden tot 't mi ddelpunt bij 't begin en 't einde v. d. val; bij een
valhoogte v. 160 meters toch bedraagt 't
genoemd verschil nauwelijks 't 0,000025e v. d.
aardstraal. d. Beweging zal dien ten gevolge
eenparig versneld zijn. d. Formulen voor die
soort v. beweging zullen v. toepassing zijn op
d. vrijen val der lichamen. Daaruit zijn gemakkelijk af te leiden d. zoogen. wetten v. d.
vrijen val. ZU kunnen in d. volgende bewoordingen worden uitgedrukt:
10. d. Valhoogten zijn evenredig met d.
tweeds machten der valtijden, met andere
woorden: een lichaam valt in een 2-, 3-, 4-,
n-maal grootere ttjdruimte door een 4-, 9-, 16-,
n2-maal grootere hoogte.
2.. d. Snelheden zijn evenredig met d. valtijden; dat is: na verloop v. 2, 3, 4.... n seconden zal d. snelheid 't 2-, 3-, n-voud
zijn v. d. snelheid a. 't einde v. d. eerste
seconde.
Valburg, een gemeente in d. Nederl. prov.
Gelderland, nabtj Elst in d. Betuwe, met
ruim 5600 inw.
Valc.ke (JACOB), een beroemd Nederl.
staatsman, waarschijnlijk te Goes, tuss. d.
jaren 1530 en 1540, geb. uit een destijds in
Zeeland gevestigd, vroeger in Vlaanderen
afkomstig geslacht, dat met hem of, indien
Cornelis Valcke Jacobszoon (in 1615 secretaris
v. Vossemeer) zijn zoon was, met dezen is
uitgestorven. In 1575 secretaris v. Goes geworden, werd hij met drie ztjner stadgenooten
afgevaardigd om in 1577 met prins Willem I
over d. satisfactie hunner stad te onderhandelen. Kort daarna werd hij pensionaris v.
Goes en als zoodanig trad hij op, zoowel in
1578 bij een geschil tuss. Middelburg en Goes
over d. crimineele jurisdictie als in 1579 bij
gecommitteerden tot d. Unie v. Utrecht. HU
bleef werkzaam als raad der nadere Unie en
nam deel a. 't besluit v. 29 Mrt 1580 d. prins
d. souvereiniteit op te dragen. Twee jaar later
werd hU lid v. 't college v. gecommitteerde
raden in Zeeland. Nadat prins Willem vermoord was, maakte VALCKE een deel uit v. 't
gezantschap, dienende om d. koning v. Frankrijk 't oppergezag over d. Nederlanden a. te
bieden, en na weigering hielp htj dezelfde
poging in Engeland btj koning Elizabeth beproeven. Niettemin bleef 't altijd zijn wensch
dat oppergezag voor 't huis v. Oranje te bewaren, wat ook ten gevolge had, dat hij, in d.
raad v. state geplaatst, na d. komst v. Leycester zijn ontslag daaruit nam. Deze evenwel
wilde zijn diensten niet missen en, toen een
nieuw gezantschap n. Engeland noodig was
geworden, liet zich VALCKE met vier medegezanten die taak welgevallen. Na zijn terugkomst vervulde hij nog meer zendingen v.
meer en minder belang en, na d. afstand v.
Leycester, hernam hij zijn plaats in d. raad
v. state (1588). Doch reeds in 't volgend jaar
werd hij nogmaals'n. Engeland gezonden ter
gelegenheid v. gerezen geschillen tuss. dat
rtjk en d. jeugdige republiek. In 1590 werd hij
benoemd tot ontvanger-generaal v. Zeeland;
vjer jaar later werd hU met jonkheer Walraven v. Brederode n. Schotland gezonden, om
d. algemeene staten btj d. doop v. d. zoon v.
koning Jacobus VI te vertegenwoordigen. en
een jaar later zonden hem d. staten v. Zeeland
n. Buren ter bruiloft v. Anna, princes v.
36
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Oranje, met d. graaf v. Hohenlo. Kort daarna
word hem en d. pensionaris Roels 't aanknoopen v. onderhandelingen met d. Zuidelijke
Nederianden ter hereeniging'opgedragen,doch
deze zaak lisp vruchteloos at.
Omstr. dienzelfden tijd maakte VALCKE zich
ook verdiensteluk door 't bevorderen der uitrusting, ten doel hebbende door 't noorden
d. weg n. lndie to zoeken, gelijk hij ook deel
gehad 'weft in maatregelen, die d. oprichting
der 0.-I. Compagnie ten gevolge hadden.
In 1601 werd hij met Oidenbarnevelt belast
met een zending n. Frankrijk; twee jaar later
met een n. Engeland (mode met Oldenbarnevolt, graaf Hendrik v. Nassau on d. reeds
genoemden Brederode). Op deze laatste reis
bezweek htj 2 Juni 1603, d. room nalatende
v. eon bekwaam staatsman, getrouw dienaar
v. 't vaderland en Uverig voorstander v. 't
Oranje huis geweest to zijn. Ware hij Langer
in leven gebleven dan zou waarschijnlijk
Maurits tot d. grafelijke
t
waardigheid over
Holland en Zeeland veiheven zijn.
Zijn lijk werd n. Goes overgebracht en aldaar
begraven. Een gedenksteen word op Min graf
gelegd, maar bij d. brand der Groote kerk in
1618 vernield. In, 1844 heart men 's mans
stollen* overschot gevonden en door d.
bemoeiingen v. dr. E. B. Swalue, predikant
to Goes, is toen een nieuwe gedenksteen op
't graf gelegd. Zie daaromtrent on over VALCKE
zelf d. „Zeeuwsche Volks-Almanak", jaarg.
1844 en 1845.
Valckenaer (LODEWIJK CASPER), in leatijd d. middelste v. 't beroemde driemanschap
classieke philologen, dat in d. 18e eeuw
d. Leidsche hoogeschool versierd heeft —
Hemsterhuis, VALCKENAER en Ruhnkenius
werd in 1715 to Leeuwarden gob. Van d.
eerstgenoemde dezer geleerden was hij to
Franeker eerst d. leerling, later, na eerst 't
rectoraat to Kampen bekleed to hebben, d.
opvolger in 't hoogleeraarambt, geltjk hij ook
dezen, zijn leernaeester, in 1766 to Leiden opvolgde. Hij overl. aldaar 14 Mrt 1785. VALCKENAER was een man, door geheel Europa bekend
om zUn geleerdbeid, geacht bovendien om
bescheidenheid on geliefd bij zijn leerlingen om zijn onderwUs. d. Philologie dankt
hem niet alleen tal v. scherpzinnige en geleerde verhanclelingen, die ten deele onder d.
titel „Opuscula philologica, critica, oratories"
(1808, 2 dln) bijeengevoegd an, maar ook
hooggeschatte uitgaven v. „Ammonius"(1739),
d. „Phoenissae" (1755) en d. „Hippolytus"
(1768) v. Euripides, benevens „Diatribe in
Euripidis perditorurn drarnatum reliquias"
(1767), d. „Brieven" v. Phalarie (1777) en „Theocritus" (1779). Na zijn dood. gaf Luzac zijn
voortreffeltjke aanteekeningen op d. „Herodotue," v. Weaseling en op d..„Fragmenten" v.
Callimachus in 't licht (1799). ZiJu zoos
Valakenaer (JAN) was beroemd als
rechtsgeleerde en als diplomaat. Spoedig na
't voibrengen zi,jner studien werd hij als
hoogl. in d. rechten a. d. hoogeschool to Franeker beroepen. HU nam Uverig deel a. d.
staatsgeschillen v. 't ,laatst der 18e eeuw en
ward in 1787 a. d. hoogeschool to Utrecht
beroepen, doch, nauweltjks had hij die betrekking aanvaard, of hij was genoodzaakt, bit d.
terugkeer des erfstadhouders, wegAns zijn
denkw-Us d. wtjk rt. Frankrtjk to nemen.6 Febr.
1798 be-vond hU zich onder d. afgevaardigden,
die MI d. Fransche conventie d. hulp der
republiek tot herstel hunner partij in Nederland kwamen inroepen. Toen in 1745 d.-Franschen one land waren binnengerukt, keerde

ook hierheen terug en toen werd
hi; tot hoogl. in 't staatsrecht a. d. Leidsche
hoogeschool benoemd. HU gaf destijds een
tijdschritt uit onder d. titel: „d. Advocaat der
Bataafsche vrtjheid''. Belast met d. leiding v,
't onderzoek naar 't gedrag v. d. raadpensionaps Van de Spiegel (zie Spiegel, van de),.
bracht hij daarover een rapport uit, waarvaa
d. strekking was, dat d. zaak bij onvoldoendebescheiden niet voor d. rechter kon gebrachtworden, maar dat 't raadzaam was d. gevangene, in afwachting v. moor bewUzen, ia
hechtenis to houden, een conclusie, die, met.
't oog op d. opgewondenheid dier dagen, zoozacht mogelijk mocht heeten. In 1796 wen}
VALCKENAER, met behoud v. zijn hoogleeraarsambt, tot gezant in Spanje benoemd en daar
bleef hij bUna onafgebroken tot 1801. Nu leefdelitj een pool buiten staatkundige betrekking,
maar hij werd vervolgens n.Berlijn gezonden,
om met d. Pruisische regeering schikkingea
to tretlen nopens d. terugbetaling eener door
Oostenrijk in Nederland gesloten leaning,
waarvan 't onderpand (Silezie) sedert a.Pruisen afgestaan was; ofschoon deze onderhandelingen niet 't gewenschte gevolg hadden,
kwamen niettemin d. diplotnatische bekwaamheden v. VALCKENAER daarbj holder a.
licht. Evenmin slaagde een andere, niet minder belangrUke zending, hem in 1810 door
koning Lodewijk opgedragen, om nl. zijn..
broeder Napoleon to doen afzien v. diens,
voornemen tot inlijving v. Nederland bij
Fransche keizerrijk. Van deze laatste zending teruggekeerd, leefde VALCKENAER nog eenigejaren als ambteloos burger, deels to Amsterdam, deels op een landgoed bij Haarlem, in
welke stad hij 25 Jan. 1821 overl. Zie uitvoeriger Mr. J. A. Sillem, „Leven v. J. Val-ckenaer".
Valckenburg (LUCAS vAN), schilder v._
Mechelen, was vermoedelijk een leerling v..
Pieter Breughel, d. oude. Hij werkte tot 1566 ,
VALCKENAER

gedltjkoAnwrp,ehijzcmt
zijn broader- Martinus n. Akan begat'. her
zoowel als to Luik on vervolgens op d.tertigreis naar hun geboortestad teekende hjj ver-schill. landschappen, voornataeltjk a. d. Maas.
In 1597 treft men hem to Neurenberg aan, waar
latj voor d. bekenden Paul Praun werkte. 01>
't raadhuis aldaar beyond zich v. hem am,
„Amazonenslag". Door d. aartshertog Mathias
als holachilder n. Linz ontboden_scbilderde ,
hiu daar d. landschappen, welke men nu nogin d. galertj Belvedefe to Weenen aantreft.
ZU ztjn, evenals eenige portretten, in d. manier
v. miniaturen zeer uitvoerig behandeld. In
162-- wilds VALCKENBURG n.Neurenbergterugkeeren, maar hij overl. op reis.
Valckenburg (MARTINUS VAN), broader v._
bovengenoemdeu, word in 1542 to Mechelett
gob., reisde eerst met- gin brooder en kwam
later to Frankfort, waar latj eon aantal portretten, historische voorstellingen en genrestukken schilderde. d. Meeste daarvan be-vatten een aanttil figuren, zooals een „Dorpskermis" in d. galertj to Weenen en d. „Toren-bouw v. Babel" in die to Dresden. Zijn sterfjaar is onbekend; Balkema, „Biographic despeintres flamands" (1844), geeft 1574, maar zonder grond v. bewtjs. Andere geven 1636,
maar dat is 't sterfjaar v. d. jongeren MARTINUSVAN VALCIWBURGI, die to Frankfort oved.
liraktikessfourg (FREDERIK en GILLES VAN).
waren zonen en leerlingen v. LUCAS VAN
VALUKENBURG en schilderden in lzelfde genred. Berate overl. to Neurenberg in 1623.
Valckenter (PIETza) werd in 1638 uit emu
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aanzienlijk Amsterdamsch geslacht, volgens
sommigen in Gelderland, volgens anderen to
Emmerik. geb. Hij heeft langen tijd d. staat
gediend als gezant, 't langst in Zwitserland.
Zeer geroemd worden zijn „Memorien", in 1690
en 1691 opgesteld, ten einde Nederland to verdedigen tegen d. aanmatigingen v. Frankrijk.
't Meest heeft hij zich echter bekend gennaakt
door zijn „Verward Europa" (1675, 2 din),
waarin d. „oorlogen en revolution in Europa,
voornarnelijk in on omtrent de Nederlanden",
1664—'75, beschreven zijn.
Valc.kenier (ADRIAAN), d. 25e gouverneurgeneraal v. Neder1.-Indie, behoorde tot een
deftige famine to Amsterdam. Hij kwam in
1725 to Batavia, waar hij als onder-commies
werd geplaatst, doch spoedig v. 't eene tot 't
andere ambt opklom, totdat hem 3 Mei 1737 d.
waardigheid v. gouverneur-generaal werd op.
gedragen. In 1740 had d. bekende opstand der
Chineezen to Batavia pleats. die door VA LCKENIER niet alleen onderdrukt, maar ook ten
strengste gestraft werd. Hevige tooneelen
hadden tuns. horn en d. radon v. Indio plaats,
v. welke laatste d. gouverneur-generaal er
drie als oproerlingen on samenzweerders in
hechtenis list nemen. 't Waren d. heeren Van
Imhoff, De Haaze on Van Schinne. VA LCKENIER
wilde v. geenerlei matiging hooren on zond d.
drie gevangen radon naar 't vaderland, waar
d. bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie
over 't gebeurde ten hoogste misnoegd waren.
ZU keurden 't gedrag v. d:gouverneur-generaal
af, die inmiddels zijn ontslag had aangevraagd
en in Nov. 1741 v. Batavia onder zeil was
gegaan. Aan Kaap d. Goode Hoop was echter
't bericht ontvangen hem gevangen to nemen
on n. Batavia terug to zenden, waar hij zich
wegens zijn gehouden gedrag zou moeten verantwoorden. 't Vonnis is echter niet gewezen,
daar VALCKENIER op 't kasteel v. Batayia
overt., terwijl d. zaak nog hangende was. Uit
dien hoofde is zijn gedrag door sommigen
verdedigd, door anderen gelaakt, maar zonder
't volledig to kunnen toelichten. Van Imhoff
kwam in 1743 weer in Indio, doch thans op
zijn beurt verbeven tot gouverneur-generaal.
Hieruit is op to maken, dat d. bewindhebbers
hem niet in 't ongela hadden gesteld. Zie
vernier Dubois, „Vies des gouverneurs generaux"; Van Kampen, „d. Nederlanders buiten
Europa", en Kok, „Vaderlandsch woordenboek' v. Valckenier.
Valdepenas, een stad in d. Spaansche
prov. Cindad Real, a. d. spoor weg v. Madrid
n. Sevilla, met 16 000 inw. Men verbouwt er
eon voortreffelijke roods wijnsoort.
Valdes (ARMANDO PALACIA), een Spaansch
romanschrUver, geb. in 1853 in Asturie, redacteur v. d. „Revista Europea". Zijn romans, v.
welke we noemen „El Senorito Octavio",
„Marta y Maria" (1883), „El cuarto poder",
„La espunea" (1890) en „La Fe" (1892), behooren tot d. voorn. voortbrengselen der hedendaagsche Spaansche letterkunde.
Valdes Leal (DON JUAN DE), eon Spaansch
schilder, werd in 1630 to Cordova geb. on
door A. del Castillo in d. kunst onderwezen.
Hij bezat grooten aanleg. maar zijn vurig on
onstuimig karakter maakte hem weinig geschikt voor grondige studio; vandaar dat zijn
meeste werken, treffend v. koloriet on effect
on met buitengewone waardigheid geschilderd,
zich door iets gemaniereerds kenmerken. In
1660 werd er to Sevilla een schilderacademie
opgericht, waarvan VALDES LEAL d. eerste
directeur was. HU was heerschzuchtig en
jaloersch, wat aanleiding gaf tot menige bot-
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sing met zijn kunstbroeders en leerlingen,
waarvan Palomino een menigte staaltjes meedeelt. Na d. dood v. Merino werd hij voor d.
eersten meester v. ,`,-:ev lla gehouden, waar
men in d. hoofdkerk, in d. kloosters on in
't aartsbisschoppelijk paleis verseheidene werken v. hem vindt, bijna uitsluitend a.'t Leven
v. heiligen ontleend. Zijn laatste werken bevinden zich in d. kerk d. los VenerableS to
Sevilla; zij zijn v. 1690. VALDES LEAL overt.
in 't volgend jaar. C. Bermudez, die hem in
zijn „Diccionario hist." uitvoerig behandelt,
vermeldt drie etsen v. zijn hand.
Valdez (FRANCISCUS) of Baldez was een
der krUgsoversten v. d. hertog v. Alva, toen
doze zich tot damping v. d. opstand in Nederland beyond. Hij onderscheidde zich vooral
als bevelhebber den Spaansche benden, die
tot tweemalen 't beleg voor Leiden sloegen
on 3 Oct. 1574 deals door 't water, deals door
d. naderende Hollanders on Zeeuwen vandaar
verdreven warden.
Valdivia, een prov. v. d. Zuid-Amerikaanschen vrijstaat Chili, in 't W. begrensd
door d. Grooten Oceaan, in 't Z. door d. prov.
Lanquite, in 't 0. door d. Cordillera's, die 't v.
Patagonie on Argentina scheiden, in 't N. door
d. prov. Arauco; ztj heeft een grootte v. 392
vk. mijlen, waarop 60 437 inw. 't Land is APE
besproeid; d. rivieren zijn bevaarbaar, o. a. d.
Valdivia on d. Buono. Tuss. d. begroeide
kustencordillera's en d. Andes strekt zich
een boonilooze, schoone vlakte uit v. groote
vruchtbaarheid. 't .Milde klimaat maakt Europeesche kolonisatie mogelijk. d. Hoofdstad,
ook Valdivia, a. d. gelUknamige rivier, ligt
25 KM. v. d. zee on telt 5000 inw., die levendiger) handel drUven. d. Haven is Corral.
Valdor (JEAN), een Nederl. teekenaar on
graveur, werd to Luik geb., volgens sommigen
in 1590, volgens anderen in 1602. HU was een
geoefend kunstenaar, toen hij zich to Parijs
nederzette, waar hU eon aantal uitvoerig bewerkte gravuren maakte, die d. hand v. een
goudsmid verraden. Hij maakte ook historische composities, die hem ale teekenaar
doen kennen. ZUn behandeling v. historische
onderwerpen is to zien in een groote door
F. Colignon gegraveerde prent met een aantal
figuren, welke David on Abigail voorstelt.
't Sterfjaar v. dozen kunstenaar is Diet bekend. Na 1650 schtint hij niet moor geleefd
to hebben. Nagler, „Ktinstlerlexicon", beschrU ft
19 prenten v. zijn hand.
Vale! (v. 't Lat. Valere, stark zijn), vaarwel,
woes gezond! — Vale mihique fave ! vaarwel
on woes mij goedgunstig! — Valeeren, golden,
waard zijn; valeur, waarde.
Valee (SYLVAIN CHARLES graaf), maarschalk v. Frankrijk, werd 17 Dec. 1773 to
Brienne-le-Chateau geb. Na d. artillerie-school
to Chalons verlaten to bobber', werd 14 in
1792 bij 't Noorderleger geplaatst ; hij woonde d.
eerste veldtochten der omwenteling bij en werd
in 1795 kapitein. In d. volgende veldtochten
onderscheidde hij zich ale een bekwaam
artillerie-officier, vooral bU WOrzburg, MOskirch on Hohenlinden. In 1804 tot luitenantkolonel bevorderd, was hij in 1806 als souschef v. d.• staf der artillerie werkzaam en
kreeg hij in 1807 ale kolonel 't bevel over 't 10
regiment artillerie. Na d. veldslagen bij Eylau
en Friedland gaf Napoleon hem 't bevel over
d. artillerie v. 't 3de legerkorps in Spanje.
Hier bracht hU 't spoedig tot brigade-generaal; hij woonde d. belegeringen v. Lerida, Tarragona, Tortosa en Valencia btj on werd in
1811 tot divisie-generaal bevorderd. Hij onder-
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scheidde zich als zoodanig in d. veldslagen
v. 1812 en vooral in 1813 bij Castella. Bij d.
eerste restauratie keerde vALtic n. Frankrijk
terug, waar Lodewtjk XVIII hem tot inspecteur-generaal der artillerie benoemde. Gedurende d. honderd dagen kreeg htj v. Napoleon
't bevel over d. artillerie v. 't 5e legerkorps.
In weerwil daarvan werd htj na d. tweede
restauratie andermaal tot inspecteur-generaal
der artillerie benoemd. In d. laatste jaren der
restauratie en d. eerste na d. Juli-omwenteling bleef hij buiten betrekking. Nadat hij in
1835 tot pair verheven was, volgde hij in 1837
generaal Damremont n. Algiers en kreeg hij
bij d. expeditie tegen Constantine 't bevel over
d. artillerie. Toen Damremont 12 Oct. voor
Constantine gesneuveld was, uam VALES 't
bevel op zich en vercverde hij d. volgenden
dag d. stad stormenderLand.Na zijn terugkeer
benoemde Louis Philips hem tot maarschalk
en kort daarna tot gouverneur-generaal der
Fransch-Afrikaansche bezittingen. Tot beteugeling der oproerige Arabische stammen
ondernam hij in 1839, in vereeniging met
d. hertog v. Orleans, een expeditie v. Constantine tot 't defile v. d. IJzeren Poort.
valtz sloeg d. emir Abd-el-kader 31 Dec.1839
niet ver v. Blidah en behaalde ook in 1840
verscheidene voordeelen, maar wist geen gebruik, v. d. overwinning to maken, daar ztjn
strijdkrachten onvoldoende waren en htl ze
buitendien te veel verdeelde. Na d. aftreding
v. Thiers werd VALES uit Algiers teruggeroepen (1840) en door generaal Bugeaud vervangen. Sedert then ttjd bepaalde hij zijn openbare handelingen tot d. pairskamer en hij
overl. 16 Aug. 1846 te ?adjs.
Valence, d. hoofdstad v. 't Fransche
depart. Dr()me a. d. Rh'One en a. d. spoorweg
Lyon—Marseille. Zij is d. zetel v. een bisschop,
heeft 11 kerken, waaronder d. kathedraal uit
d. 11e eeuw, met een in 1862 nieuw opgebouwden toren en 't fraaie gedenkteeken v.
d. hier in 1799 gestorven paus Pius VI, d.
merkwaardigste is, en telt 23 000 inw. (1891).
Men heeft er een bloeiende zijde-industrie.
Valencia is d. hoofdstad v. 't voormalig
Spaansche koninkrtjk en d. tegenwoordige
prov. Valencia, gelegen in d. alttjd groene
huerta de Valencia, a. d. rivier Guadalaviar,
waarover hier vijf antieke steenen bruggen
voeren; zij ligt 4 B.M. v. d. zee verwijderd en
heeft 171 000 mw. Zij is sedert 1492 d. zetel
v. een aartsbisschop, heeft kromme, ongeplaveide straten en kleine pleinen, maar is een
wapenplaats v. d. eersten rang. Voorts heeft
men er een in 1410 gestichte universiteit, d.
't meest bezochte v. Spanje, met een prachtigen botanischen tuin, een kunstacademie v.
San Carlos, een schilderschool, een mijnschool,
een belangrijke aartsbisschoppelijke bibliotheek, een grooten schouwburg en een circus
voor stierengevechten. Van d. gebouwen noemen we verder d. kathedraal, d. kerken el
Temple en de los Desamperados, 't koninklijke
'paleis en d. Lonja a. 't marktplein. d. Industrie
levert geweven stoffen, wollen dekens, glazuurtegels en vazen. In d. koninklijke tabaksfabriek werken 4000 arbeiders. d. Handel is v.
seer veel belang. — Valencia, vroeger Valentia,
treedt in d. geschiedenis 't eerst als stad
der 'Edetaners op en werd later een Romeinseas kolonie. Aan 't einde der be eeuw veroverden haar d. West-Gothen. In d. 8e eeuw
kwam ztj in d. macht der Mooren en zij werd
in 1025 d. hoofdstad v. een onaf hankelijk
Moorenra. Wel herwon d. Cid haar voor d..
Christenheid, maar na zijn dood vial d. stad

VAL.

weer in harden der Mooren, tot in 1238 Jayme I,
koning v. Aragoni6, hear innam. Bij d. verhefting v. Spanje tegen Frankrjk in 1808—'13
was Valencia een der eerste steden, die tegen
d. Franschen in opstand kwam.
't Koninkrtlk Valencia telt op 416 vk. mtjlen
1 460000 inw. en wordt a. d. landzijde door
Cataloniti, Aragonig, Nieuw-Castilie en Murcia omgrensd, terwijl 't zich oosteltjk langs d.
Middell. Zee uitstrekt. 't Gebied is over 't
geheel bergachtig; alleen a. d. golf v. Valencia en Alicante treft men laagland aan. d.
Rivieren loopen alle in zuid-oosteltjke richting naar zee en maken door een goed aangelegd kanalensysteem d. drogen bodem vruchtbaar, zoodat men in een zomer 4 of 5 maal
kan oogsten. Hennep, vlas, meloenen, rozijnen,
granaatappels, vtjgen, amandelen, oranjeappels, johannisbrood ztjn uitvoerartikelen en
zelfs suikerriet en dadels groeien in d. kustvlakte, waar men geen worst kent en waar
d. drukkendste zomerhitte door een koelen
zeewind aangenaam getemperd wordt. 't Mineralenrijk levert Ozer, lood, koper, tin, kobalt en
steenkolen. 't Koninkrtjk omvat d. drie prov.
Castellon, Alicante en Valencia, d. laatste
met 733 000 inw. op een oppervl. v. 195 vk.
mtjlen.
Valencia of Tacarigna, een goed gegebouwde havenstad in d. Zuid-Amerikaanschen vrtjstaat Venezuela, t. W. v. 't Tacariguameer of meer v. Valencia, in een der prachtigste streken der aarde, met 39 000 inw., die
suikerriet en koffie verbouwen. d. Stad is
door een spoorweg met Puerto Cabello verbonden.
Valenciennes (Vlaamsch ValencYn), een
stad en vesting in 't Fransche depart. Nord, a. d.
uitmonding v. d. Ronelle in d. hier bevaarbaar
wordende Schelde, met verscheidene merkwaardige kerken (waaronder d. Notre Dame
de s. Cordon en s. Gary), een kunstacademie,
een handelsschool on 25 000 inw., die zich
bezighouden met industrie 'en handel. In d.
nabijheid bevinden zich rijke steenkoollagen.
Valenciennes vormt met Lille, Cambrai en
Douai d. sterke, Noord-Franschen vestingvierhoek. Ten ttjde der Romeinen Valentianae,
later Valentiana geheeten (wellicht naar
keizer Valentinianus), was zij d. standplaats
v. eon Romeinsche cohorte. d. Frankenkoningen hadden to Valenciennes een paleisWerd in . d. loop der eeuwen meerrnalen
belegerd en veroverd, nu eons door Nederlandsche, dan door Spaansche, dan door
Fransche troepen. Blj d. vrede v. Nijmegen
in 1678 werd 't voor goed a. Frankrijk
afgestaan.
Valenciennes (ACHILLE) werd 9 Aug.
1794 to Partjs gab., waar zijn vader een
ondergeschikte betrekk ing a. 't museum v.
natuurlijke historie bekleedde en waar hij,
toen htj reeds vroeg ztin vader door d. dood
verloor, door tusschenkomst v. d. ouderen
Geofiroy Saint-Hilaire als praparateur werd
aangesteld. Door Lamarck met 't rangschikken
der zoOphyten en weekdieren belast, was NI
dezen, wiens gezichtsverzwakking later in
blindheid overging, in 't bewerken ztjner
Histoires des animaux sans vert-bras" zeer
behulpzaam. In 1820 werd htj als aide-naturaliste bij 't museum aangesteld en werd bem
door Lacepede` gedeelteltjk d. zorg voor d.
voorwerpen nit d. klasse der reptilian opgedragen. Meestbekend is VALENCI ENNES echter
geworden als medewerker a. 't groote werk
over d. visschen v. G. Cuvier („ilistoire
naturelle des Mesons"), waarvan .'t eerste
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deel in 1828 te ParUs 't licht zag. Cuvier mocht
d. uitgave v. 't negende deel (Dec. 1832) niet
meer beleven en d. dertien volgende deelen
werden alleen door VALENCIENNES bewerkt;
't 22e deel verscheen in 1849. In 1832 werd
VALENCIENNES tot professor a. 't museum V.
natuurlijke historie in d. Plantentuin benoemd
en kreeg hij d. kiasse der weekdieren en straaldieren voor zijn rekening; d. verzamelingen
v. deze dieren werden door zijn zorg aanmerk elijk uitgebreid. Ook met d. vogels en
zoogdieren heat hij zich onledig gehouden
en in vroegere jaren met Laurillard, d. adsistent en stcretaris v. Cuvier, veel in ontleedkundig onderzoek gearbeid. Hij over'. 13 Apr.
1865. Met von Humboldt was hij zeer bevriend
en in diens „Recueil d'observations de zoologie
et d'anatumie comparee" was d. bewerking
der weekdieren v. zijn hand, evenals d. daarin
voorkoruende bijdragen omtrent d. zoetwatervisschen, door von Humboldt op zijn reizen
verzameld.
Valens, een Romeinsch keizer, werd door
zijn broeder Valentinianus (28 Mrt 364 n. Chr.)
tot mederegent verheven en kreeg 't bestuur
over 't Oosten, waar hij even wel te strtjden
had tegen Procopius, een neef v. Julianus, die
zich in 365 te Constantinopel met 't keizerlijke
purper omhangen had. Deze Procopius werd
in 't volgend jaar te Thyatira en Nicosia in
Klein-Azie geslagen en daarna ter dood gebracht. K ort daarop kwam VALENS in oorlog
met d. worst der West-Gothen, Athanarik,
welke oorlog met een verdrag eindigde. Ook
met d. Perzischen koning Sapor geraakte hij
in onmin, doch d. zaak nam een vredelievend
einde. Toen in 375 door 't voortrukken der
Hunnen a. 't rijk der Gothen onder Ermanrijk
d. gevoeligste slag gegeven was, vluchtten
talrijke scharen der laatsten op Romeinsch
grondgebied en verlangden deze zich in Moesie
neer to zetten, 'tgeen VALENS toestond; doch
d. ruwe en harde vorderingen der Romeinsche
beambten brachten doze vreemdelingen tot
opstand en dreven hen tot roof en plundering
in Thracie en Macedonia, waartegen d. Romeinsche bevelhebbers geen genoegzame
macht bijeen konden brengen. d. Keizer zelf
trok nu in 378 uit Azie tegen hen op en zonder
te wachten, tot zijn neef, keizer Gratianus, uit
't westen hulp gezonden had, leverde VALENS
9 Aug. slag bij A drianopel en feed hij een verschrikkelijke nederlaag, waarbij hij zelf sneuvelde. Hij had zich in d. 14 jaren zijner regeering
als een slecht regent doen kennen, die d. belastingen telkens hooger opdreef, d. belangen
v. 't rijk veronachtzaamde en, als aanhanger
v. 't Arianisme d. orthodoxe bisschoppen verbande en meer nog dan d. Heidenen vervolgde.
Valentia of Kenmore, een eilandje a. d.
Z.-W. punt v. Ierland, graafs. Kerry, op 51°
55' N.-Br. en 10° 19' W.-L. v. Greenw., met
belangrijke leigroeven en een gelijknamige
hoofdstad, die 't hoofdstation vormt v. d.
transatlantische telegraafkabels tuss. Engeland en Noord-Amerika. d. Stad heeft ook
een goede haven.
Valentijn (FRANgois), een Nederl. schrUver,
waarschUnlijk in 1665 to Dordrecht geb., vertrok
in 1685 als „bedienaar des goddelijken woords"
bij d. Oost-Indische Com pagnie n. Batavia,
vertoefde eerst eenigen tijd to Japara en werd
vervolgens aangesteld als predikant to A mboina, waar hij ook in 't Maleisch predikte.
Een paar jaar later werd hij n. Banda verplaatst, doch, daar d. Maleische kerk to Amboina geen ander predikant kon erlangen
werd hij daarheen teruggeroepen. Hij vex':
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taalde er d. Bijbel in 't Maleisch. In 1694 kreeg
hij tot herstel v. gezondheid verlof n. Hollana
terug to keeren; doch in 1706 reisde hij
wederom n. Indid, dat hij in 1714 voor goad
verliet. Hij zette zich in zijn geboorteplaats
neder en schreef er zijn beroemd work : „Oud
en Nieuw Oost-Indian, vervattende een Nauwkeurige en Uitvoerige Verhandelinge v. Nederlands Mogentheyd in die Gewesten" (5 dln, met
meer dan 1000 afbeeldingen, 1724—'26). VALENTIJN over'. 6 Aug. 1727 to 's-Gravenhage. Zie
over hem Busken Huet, „Letterk. Fant. en
Kritieken" dl XI.
Valentijnsdag is d. dag v. 14 Febr.,
waarop in Engeland en Schotland d. jongelieden a. 't voorwerp hunner genegenheid
minnebrieven, gedichten of geschenken ( Valentines) zenden, een gebruik, dat of komstig
schijnt v. d. Noormannen. — Valentimsziekte
is een andere naam voor vallende ziekte,
epilepsie, of ook v. d. s. Vitusdans en wordt
zoo genoemd, omdat d. heilige Valentinus of
s. V elten daarbij als helper word aangeroepen.
Valentin (GABRIEL GUSTAV), geb. 8 Juli
1810 to Breslau, studeerde daar in d. geneeskunde, vestigde er zich als arts (1833) en word
in 1836 hoogl. in d. physiologie to Bern, waar
hij 24 Mei 1883 overl. Hij schreef o. a. „Handbuch der Entwickelungsgeschichte" (1835),
„Lehrbuch der Physiologie des Menschen"
(1843, 2 dln), „Grundrisz der Physiologie" (1846),
„Die Untersuchung der Pflanzen und Thiergewebe im polarisirtem Licht" (1861) en „Die
physikalische Untersuchung der Gewebe"
(1867). Van 1836 tot 1843 was hij redacteur
v. 't pRepertorium fur Anatomie und Physiologie".
Valentini (GEORG WILHELM, vrijheer von)
werd 21 Aug. 1775 to Berlijn gob., genoot zijn
opvoeding in 't Belgische kadettenhuis, verliet
dit in 1790 om in dienst to treden bij d.jagers
en word in 1792 tot officier bevorderd. Hij
woonde d. veldtochten a. d. Rijn bij en werd
in 1796 gekwetst. In 1804 kwam hij bij d. generalen star; htj was in 't begin v. d. veldtocht
v. 1806 bij d. voorhoede v. Hohenlohe, daarna
bij Blucher on eindelijk in Oost-Pruisen en
werd na d. vrede v. Tilsit majoor. In 1809 ging
hij over in Oostenrijkschen dienst en daar fungeerde hij als adjudant v. d. prins v. Oranje,
d. lateren koning Willem I. Na afloop v. d.
veldtocht v. dat jaar verliet hij d. Oostenrijkschen dienst weer om in 1810 in Russischen
dienst to treden, waar hij twee veldtochten
tegen d. Turken meemaakte. Tot luitenantkolonel bevorderd, keerde hij in 't laatst v.
1811 naar zijn vaderland terug, waar hij in
denzelfden rang werd aangesteld on d. opvoeding v. d. kroonprins, v. prins
benevens v. d. prins v. Oranje moest leiden.
In d. veldtochten v. 1813, 1814 en 1815 was hij
chef v. d. generalen staf bij York en bij Billow.
In 1814 tot generaal-majoor, in 1816 tot commandant v. Glogau, in 1824 tot luitenantgeneraal bevorderd, werd hij in 1828 generaalinspecteur v. 't militair onderwijs in Pruisen,
totdat 4 Aug. 1834 een beroerte een einde a.
zijn leven maakte. VALENTINI was een vruchtbaar militair schrUver; zijn voornaamste
werken zijn : „Abhandlungen fiber den kleinen
Krieg und fiber den Gebrauch der leichten
Truppen mit Riicksicht auf den franzOsischen
Krieg" (1810); „Die Lehre vom Kriege" (1810 tot
1824. 3 dln); „Das Gefecht bei Saalfeld am
10 Oct. 1806" (1806); „Ueber den Tfirkenkrieg"
(1822, 2e uitg. 1830); „Erinnerungen eines alten
preussischen Offiziers aus den Jahren 1792—'94"
(anonym verschenen); „Der Krieg im Grossen"

VAL.

(1824) en „Versuch einer Geschichte des Feldzugs von 1809" (1812).
Valentinianen, Zie Valentinus.
Valentinianus, d. naam v. 3 Romeinsche
keizers.
VALENTINIANUS I, een Pannonier, wiens geboortejaar niet bekend is, werd 26 Febr. 364,
na d. dood v. Jovianus, door 't leger tot keizer
uitgeroepen. Aan zijn broeder Valens 't bewind
v. 't oostelijk gedeelte des rijks overlatende,
behield hij 't westelijke voor zich en vestigde
hij zip zetel te Milaan. Hij was een voorstander
v. gestrenge rechtvaardigheid, bevorderde
onderwijs, kunsten en wetenschappen en was
een dapper veldheer, die d. Alemannen uit
Gallia verdreef, een ctreigenden opstand in
Afrika onderdrukte en d. grenzen des rijks
zees versterkte. Een gezantschap der Quaden
ontvangende, overl. hij plotseling, naar men
meent, ten gevolge v. drift, te Bregetiurn in zijn
vaderland, 17 Nov. 373. — Zijn zoon VALENTINIANUS II volgde hem in 't gebied over 't westelijk gedeelte des rijks op, terwijl diens oudere
broeder Gratianus over 't oostelijke heerschte.
Toen echter doze in 383 in Gallia vermoord
was, zorgde Theodosius I, die met VALENTINIANUS' zuster Galla gehuwd was, ervoor, dat
a. daze Italie en Airika warden gewaarborgd,
doch zijn veldheer Arbogastus bracht hem in
392 to Vienna in Gallia om 't leven. — VALENTINIANIIS III was een zoon v. Constantius,
die d. keizerlijken troon met Honorius deelde.
Hij was nog slechts 7 jaar oud, toen Theodosius II, keizer v. 't Oosten, hem in 425 tot keizer
v. 't Westen deed uitroepen. Doch zijn moeder
had tot haar dood (450) d. teugels v.'t bewind
in handen. Verwijfd on door buitensporigheden
ontzenuwd, verloor hij eerst Airika a. d. Vandalen, daarna Britannia a. d. Saksers, eindelijk bijna geheel Gallia a. Attila. Zelfs
doodde hij eigenhandig A etius, die d. steun
des rijks was (454), maar een jaar later wedervoer hem 'tzelfde door d. hand v. Petronius
Maximus, wiens echtgenoote 110 beleedigd had.
Valentiniet is een rhombisch kristalliseerend, geelachtig wit of grauw, half doorzichtig of doorschijnend mineraal, dat uit
antimoniumoxyde (Sb2 03) bestaat, iets minder
is dan kalkspaath en 't soortel. ge w. 5,6 heeft.
't Komt o. a. voor in d. Rijnprovincie, in
HongarUe on in Constantine. 't Heet soms ook
wit spiesglanserts of antimoonbloesem.
Valentino
elm Fransch
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(HENRI JUSTIN ARMAND JOSEPH),

toonkunstenaar on concertmeester, in 1785 to Rijsel gab. on in 1856 to
Versailles overl. Jaren lang was hij. kapelmeester a. d. groote opera en v. d. Opera
Comique to Pa/1p.
Valentinus, een der invloedrUkste Gnostieken, geboortig uit Egypte, begaf zich v.
Alexandria omstr. 140 n. Rome en is 20 jaar
later aldaar of op 't eiland Cyprus overl.
't Kenmerkende v. ztjn stelsel ligt ten deele
hierin, dat hij 't heidendom beschouwde als
een voorportaal der christelUke openbaring,
ten deele in zijn classiticeering der hoogere
geestenw ereld, welke hij in 15 zyzygien of
aeonen-paren verdeelde, bestaande elk dier
paren uit een mannelijken of levengevenden
en een vrouweiijke of levenontvangende aeoon.
d. Eerste zyzygie bestaat volgens hem nit
d. Bythos, d. i. God, on d. Ennova, d. i. God
als zichzelf denkend; uit dit paar gaan door
emanatie eerst d. Nous (kennis) en Aletheia
(waarheld) uit, on zoo vervolgens. Daar d.
laatste aeoon, Sophia (wijsheid), d. door d.
aeoon Horos (tUd) gestelde grenzen voorbUstreeIde, ontstond dienvolgens d. Achamoth,

een onrtjp wezen, dat door middel v. d. v,
haar uitgeganen Demiurgus d. bezielde schep•
ping voortbracht. Horos deelde der menschelijke ziel een geestelijk bestanddeel mede.
'twelk echter eerst in voile werkzaamheid
kwam, toen Christus, geemaneerd uit al d.
aeonen to samen, als verlosser verscheen eo
zich met d. mensch Jezus vereenigde. Zijn
aanhangers droegen d. naam Valentinianen.
zu begtonden tot d. 4e eeuw.
Valera

(DON JUAN VALERA Y ALCALA-

een Spaansch dichter, gab. 18 Oct.
1824 to Cabra in d. prow. Cordova, langen tUd
in d. diplomatiek werkzaam, tevens lid v. d.
Spaansche Academie. Hij schreef lyrische
gedichten, novellen en romans on maakte zich
ook als criticus bekend. Wij noemen v. horn
„Poesas" (1858), „Estudios criticos sobre literature" (2e dr. 1884), „Disertaciones y inicios
literarios" (1882), „Tentatives dramaticas" (3e
dr. 1880), „Cuentos y dialogos" on d. romans
,Las ilusiones del doctor Faustino", „Dona
Luz" en „Pepita Jeminez".
Val eriaa.n. Van d. natuurlijke familie
der Valeriaanachtigen ( Valerianeae) komen in
onze flora twee geslachten voor, nl. d. valeriaan
(Valeriana) on d. veldsla ( Valerianella) (zie
Veldsla). Eerstgenoemd geslacht, volgens 't
sexueele stelsel tot d. le orde der 3e klasse
(Triandria Monogynia) behoorende, kenraerkt
zich door een naar binnen gerolden kelkzoom,
die ten laatste in een harige kuif overgaat.
d. Symmetrische bloemkroon is a. haar voet
v. een stompe spoor voorzien; d. vruchtjes
ztjn eenhokkig.
Van d. soorten, tot 't geslacht valeriaan
behoorende, vermelden wij in d. eerste plaats
d. gemeene of wilds valeriaan ( Valeriana officinalis), ook wel duivelsklauw, s. Joriswortel
on koortswortel geheeten, d. moederplant v.
d. valeriaanwortel onzer apotheken. ZU is in
d. grond bevestigd met een korten, bultigen,
als afgebeten wortelstok, die met talrijke
vezels is bezet on v. buiten donkerbruin,
inwendig wit is. De 0,6 a 1,2 M. hooge stengel is
kruidachtig, gesleufd on hol en draagt talrUke
oneven gevinde bladeren (met 15-21 blaadjes).
In Juni on Juli komen rozeroode bloemen
to voorschijn, die tot rOke tuilen vereenigd
zijn on eenhokkige door een harige kuif gekroonde vruchtjes nalaten.
d. Vierbladige valeriaan (V. Sambucifolia),
door sommige plantkundigen als een verscheidenheid der gemeene of wilds valeriaan
bescbouwd, onderscheidt zich daarvan hoofdzakelUk door haar boven d. grond voortkruipende on wortelslaande uitloopers, door
't geringer aantal onderdeelen der gevinde bladeren en d. grootere breedte, d. grovere tanden
on een meer teeder weefsel dier onderdeelen.
d. Tweehuizige valeriaan (V. dioica), in duinpannen en moerassigen veengrond voorkomende, wordt aldus geheeten, omdat d.
bloemen v. een en dezelfde plant altUd of
alle mannelijk Of alle vrouwelijk zijn. In d.
geneeskunde -bezigt men alleen d. wortel v.
d. gemeene valeriaan of d. daarvan -bereide
tinctuur, extract en olie. Daze wortel bevat
vluchtige olie, valeriaanzuur, een scherp zure,
d. valeriaanreuk bezittende, in alcohol, aether
en azUnzuur gemakkelijk, doch ook in water
oplosbare, heldere ongekleurde vloeistof, verder bars, extractief en gom. d. Toediening
V. d. valeriaanwortel is aangewezen bij slepende bloedbederfkoorts, met hysteric, in
verband staande zenuwpijnen en krampen
en uitwendig onder d. worm v. lavementen
tot verdrUving v. aarsmaden.
GALIANO),
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Valerianus (PUBLIUS 'denims), een Rocmeinsch keizer, die in 't jaar 190 onzer tijdTekening geb. werd en v. 253 tot 260 regeerde.
Hij sproot uit een edel geslacht en had zich
als veldheer in verscheidene oorlogen, gelijk
•ook over 't algemeen door zijn uitmuntend
_karakter onderscheiden. Toen nu een zijner
voorgangers, keizer Decius, om d. ondergang
- v. 't Romeinsche rijk to verhoeden, d. vroeger
in Rome bestaan hebbenden post v. censor
weder invoerde, werd VALERIANUS daartoe
met eenparige stemmen door d. senaat ver,kozen; doch geen censor was toen meer in
staat, d. volslagen bedorven zeden der Romeinen to herstellen. Hij werd, als vele zijner
voorgangers, door d. legioenen tot keizer
benoemd, doch deelde dit bestuur, misschien
uit gevoel v. zwakheid, met zijn zoon Gallienus, dien hij tot mederegent verkoos; doch
't was met 't Romeinsche rijk toen zoo gesteld,
dat d. geheele tijd hunner onderlinge regeering
.niets dan verwarring v. binnen en gedurige
aanvallen v. vreemde volken (Allemannon,
Gothen en Perzen) opleverde. In d. eerste
helft der 3e eeuw had Artaxerxes in Azle een
nieuw Perzisch rijk gesticht, waarna zijn
-opvolger Sapor d. provincien, vroeger door d.
Romeinen v. Perzie afgescheurd, weer trachtte
to veroveren, wat hem ook gelukte. VALERIANUS
trok hem in persoon a. 't hoofd v. een leger
te gemoet, doch werd in 260 in d. nabijheid
v. Edessa geslagen en zelf gevangen genomen.
Sapor behandelde d. overwonnen keizer op
zulk een vernederende wijs, dat deze eindelijk
V. verdriet stierf.
Valerius Flacons, een Romeinsch dichter, die waarschijnlijk to Padua geb. werd, d.
geneeskunde beoefende en op jeugdigen leeftijd in 't jaar 89 overt. Men heeft v. hem een
onvoltooid heldendicht in 8 boeken, „Argonautica", een navolging v. Apollonius v.
Rhodus, to overladen en daardoor eenigszins
-smakeloos, overigens vol vuur en hier en
daar zeer dichterlijk v. schildering.
Valerius Maxin2ut, een Romeinsch
schrijver uit d. eerste eeuw onzerjaartelling.
Hij schreef „Factorum dictorumque Libri IX",
zijnde een rijke verzameling v. allerlei historische anecdoten en karaktertrekken, naar verzielshoedanigheden (zelfvertrouwen,
verzoenitjkheid, e. a.) of onder andere rubrieken (als geloof a. waarzeggerij, vrouwen, die
in staatsbestuur hebben uitgeblonken) 511 dergelijke verdeeld, wordende d. Romeinsche en
d. buitenlandsche voorbeelden afzonderlijk vermeld. Vele btjzonderheden, die anders licht
onbekend zouden gebleven zijn, vindt men in
doze verzameling opgeteekend. Groot verschil
in den stijl verraaat een, misschien op vele
plaatsen woordelijke compilatie.
Vales (HENRI ETIENNE) was v. 1869—'90
predikant bij d. Waalsche gemeente to Amsterdam. Geb. in 1838 to Meyrneis, depart.
Lozeres, overt. hij 6 Aug. 1890 a. een langdurige
keelziekte to Parijs. Hij was een boeiend,
welsprekend redenaar en d. vrijzinnige begin-selen toegedaan. Zijn „Conferences literaires"
werden door 't beschaafde publiek to Amster.
dam op hoogen prijs gesteld.
Valeton (JOSUE JEAN PHILIPPE), een Nederl.
godgeleerde en letterkundige, geb. 28 Aug.
1814 to 's-Gravenhage. Na zijn studien a. d.
Leidsche hoogeschool voltooid to hebben,
werd hij in 1840 predikant bij d. Waalsche
gemeente to Middelstum en acht jaar later
hoogl. in d. Hebreeuwche taal en aanverwante
vakken a. d. hoogeschool to Groningen, uit
welke betrekking hij in 1884 wegens 70-jarigen
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leeftijd zijn emeritaat ontving. Verschill. geschriften zagen v. zijn hand 't licht. — Zijn.
zoon ISAaC MARINUS JOSUE VALETON, 30 Mrt
1850 to Groningen geb. en eveneens een verdienstelijk letterkundige, was achtereenvolgens leeraar a. d. gymnasia to Kampen, Groningen en Rotterdam en is sedert 1879 hoogl.
in d. Oude geschiedenis en Rom. antiquiteiten a. d. universiteit to Amsterdam, welke
betrekking hij aanvaardde met een redevoevoering „d. Romeinsche historiographie in
verband met 't Romeinsche karakter''. Van
zijn overige geschriften noemen wij: „De Poly bii fontibus et auctoritate", dat door 't Prov.
Utrechtsch genootschap bekroond werd. —
Een andere zoon en naamgenoot v. eerstge
noemde, JOSUE JEAN PHILIPPE VALETON Jr.,
geb. to Groningen, 14 Oct. 1848, werd na voltooide studien to Utrecht in 1872 predikant bij
d. hervormde gemeente to Varik, drie jaar
later predikant to Bloemendaal en zag zich
in 1877 tot hoogl. in d. godgeleerdheid a. d.
Utrechtsche hoogeschool benoemd, om onder
wijs to geven in d. exegese v. 't Oude Testament, in d. Israelietische letterkunde en in d.
geschiedenis v. d. Israelietischen godsdienst.
Hij aanvaardde die betrekking met een rodevoering over „d. Israelietische letterkunde als
onderdeel der Christelijke theologie".
Valetta, Zie Lavallette.
Valette (TH. G. G.), een Nederl. letterkundige, in 1855 to Tegelen in Limburg gob._
Na zich to Zutphen en to Leipzig voor 't Middelbaar Onderwijs bekwaamd to hebben, werd
hij achtereenvolgens leeraar in d. Hoogduit.
sche taal- on letterkunde a. d. Kon. Mil . academie to Breda en a. d. hoogere burgerscholen v. Venlo, Hoorn on Gouda. In 18.)3 zag
hij zich in laatstgenoemde stad tot lid der
Tweede Kamer der Staten-generaal gekozen.
Valguarnera Caropepe,
een nieuw
en regelmatig gebouwde stad op Sicilie (in d.
prov. Caltanissetta), met 11 500 inw., die zich
bezighouden met graan- en wijnbouw.
Val. ken (Falconidae). d. Orde der roofvogels wordt in vier familien verdeeld, v.
welke een die der valken is. d. Valken zijn
dagroofvogels en hebben sterke pooten, groote
scherpe klauwen en een zwaren, nederwaarts
omgekromden snavel, waarvan d. bovenkaak
a. iedere zijde een stomp, snijdend uitsteeksel
heeft en die a. d. wortel meestal met een
weeke huid bedekt is. Hun eerste veeren zijn
dikwijls anders v. kleur dan bij d. oudere en
't is eerst in hun derde of vierde jaar, dat zij
hun vaste kleur krijgen, 'tgeen wellicht aanleiding gegeven heeft tot to menigvuldige
verdeeling. Men treft in deze familie een
aantal geslachten aan, onder welke d. volgende d. merkwaardigste soorten opleveren:
Pandion, Aquila, Astor, Buteo, Milvus en Falco.
Wij moeten ons overigens bepalen tot 't opnoemen v. een klein getal soorten v. valken.
d. Edelvalk (Falco communis s. peregrinus),
met een gels washuid en pooten, een aschgrauw lijf met bruins vlekken, eon witten
buik met donkere vlekken, een roestkleurigen
kop met zwarte streepjes en 4 of 5 grauwachtig•zwarte banden of strepen over d. staart,
tot welks uiterste punten d. vleugels reiken.
't Wijfje v. dezen walk, die moeilijk to vangen en to temmen is, bereikt een lengte v.
5 dM., doch 't mannetje is iets kleiner. Hij
wordt tot 't vangen zoowel v. kleine zoogdieren als v. vogels, inzonderheid v. reigers,
korhoenen en fezauten, afgericht, vliegt ongelooflijk snel en stort zich v. een hoogte. werwaarts hem 't oog nauwelijks volgen kan en
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waarin htj wren lang zweeft, in een lijnrechte
richting op d. proof neer, die zUn verbazend
scherp oog ontdekt. Slechts jonge, uit 't nest
genomen valken laten zich goed africhten,
doch zij, die v. 8 tot 12 maanden oud zijn,
laten zich niet temmen. 't Verschil in kleur
v. mannetjes en wUrjes, in 't zeer jeugdige
kleed, in dat v. 't tweede jaar en eindelijk
V. d. volwassen vogel heeft aanleiding gegeven tot allerlei verwarring, ook in wetenschappelUke werken. d. Edelvalk bewoont in
d. bergachtige streken v. 't Noorden d. ontoegankeltjkste kloven der hoogste rotsen.
Uit Noorwegen en IJsland worden er vele
n. Denemarken gebracht, waar een schoone,
wel afgerichte valk, dien men meer dan 12
jaren tot d. jacht kan gebruiken, voor 600
Nederlandsche guldens verkocht wordt. In 't
Oosten heeft men deze jacht, vooral op d.
gazellen, reeds in d. oudste tUden uitgeoefend;
maar d. Europeesche volken is zt.j eerst
sedert 't einde der 12e eeuw in gebruik geraakt (zie Valkenjacht). d. Kleine veeren v. d.
hats en d. buik zUn zeer fijn en licht en
worden, evenals eierdons, duur verkocht.
d. Boomvalk (Falco subbuteo), die geheel
Europa bewoont met uitzondering v. IJsland
en noordelijk Scandinavia, is slechts 4 dM.
lang, heeft ook d. pooten, washuid en oogkring geel, d. vleugels tot 't einde v. d. staart
reikende. Ztjn bovenztjde met een knevelviek
is leikleurig, d. hals, borst en buik zijn wit,
d. laatste met donkere langsstreepjes; d.
schenkelveeren en onderdekveeren v. d. staart
zUn holder roestkleurig. Hij wordt niet op d.
jacht gebruikt en leeft v. kleine vogels en
insecten.
d. Torenvalk (Falco tinnunculus) en d. sperwer (Astur cotnmunis) alsmede d. havikken
in 't algemeen gin door ons reeds in afzonderlUke artikelen behandeld.
Onder d. arenden verdienen d. goudarend
(Aquila fulva) en d. zeearend (Halietos albicilla)
een btjzondere vermelding. d. Eerste heeft a.
't achterste v. d. kop eenigszins recht opstaande
veeren, een gale washuid, roestachtig-gele,
wollige pooten, een donkerbruin met wit gemengeld lUf en een zwarten staart, die a. 't
grondstuk aschgrauw gegolfd is; zUn kop is
roestkleurig. ZUn edel aanzien, zUn buitengewone sterkte en hooge vlucht hebben hem
d. naam Boning der vogels doen verwerven.
Men vindt hem in d. bergachtige oorden v.
Europa en hU voedt zich met d. roof, die uit
kleine zoogdieren (hazen, lammeren, geiten) en
vogels bestaat, ofechoon hU ook wel somtUds
herten eh andere groote dieren durft aanvallen en stark en behendig genoeg is om zich
V. hen meester te maken. ZUn geheele lengte
is 1 M., die v. d. uitgespreide vleugels 1,5 M.
en v. d. krommen snavel 1,6 dM. Hi nestelt
op d. toppen v. hooge rotsen, broedt jaarlUks
twee jongen, die MI met 't bests wild v.
;liazen, jonge reeen enz. voedt, heeft sea hard, luidende en vreeswekkende stem en wordt
omtrent 100 jaar oud. d. Zeearend wordt even
groot, heeft volwassen d. kop en hats gasachtig wit, d. snavel heldergeel, d. pooten
vuilgeel, rug, buik, dUveeren en vleugels donkerbruin en d. staart wit. HQ bewoont geheel Europa en wordt ook in Groenland,
SiberiO en Japan aangetroffen. HU voedt zich
's zomers met watervogels en visschen,'s winters ook met zoogdieren. 't WM) legt twee
tot vier eieren; 't. nest wordt op steile rotsen
of hooge boomen aangetroffen.
Vallrenburg -(Fr. Fauquemont), eon ge_ meente in d. Nederl. prov. Limburg, in 't fraaie
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Geuldal en a. d. spoorweg v. Maastricht n.
Aken. 't Heeft schoone omstreken, een oud
kasteel, veal vreemdelingenbezoek, eenige
industrie met drukke markten en circa 1200.
inw. — Een andere Nederl. gemeente v. denzelfden naam ligt een uur t. N.-W. v. Leiden
in d. prov. Zuid-Holland a. d. Rijn en heeft
500 in w.
Vallrenburg (mak), een Nederl. schilder,
in 1675 te Amsterdam gab. en eerst door Kuilenburg en M. Musscher, later door Jan Weeninx in d. kunst onderwezen. Hij koos 't genre
v. laatstgenoemden kunstenaar en muntte
uit in 't schilderen v. levend en dood wild.
Ook schilderde hU goede portretten. In 1696.
begaf hij zich op reis n. Italia, maar hij word
in Duitschland eerst door d. bisschop v.Eichstadt, later door d. prins v. Lichtenstein opgehouden. Eindelijk in zUn vaderland teruggekeerd, was hij door geen voordeelige aanbiedingen te bewegen zich opnieuw in d. vreemde
to begeven. HU schilderde toen veel voor d.
stadhouder Willem III, koning v. Engeland.
Huiselilke onaangenaamheden bewogen hem
echter n. Suriname te reizen, vanwaar hij
twee jaar later terugkeerde. Vantoen at
schilderde hU enkel portretten, totdat hij in
1721 overl. P. v. Gunst graveerde naar hem
't portret v. d. geneesheer B. NieuwentUdt en.
J. Houbraken dat v. d. schilder J. Goeree.
Vancenier (P.), Zie Valckenier.
Vallrenjacht, beter valkertj en vroeger
roluchtbedriff genoemd, bestaat in d. kunst.
roofvogels to temmen, af to richten tot
vangen v. bepaalde soorten v. vogels en zoogdieren en er mede to jagen. Men richt tot
daze jacht zoowel jonge, uit 't nest gehaalde
individuen af als oude, die men wild gevangen heeft. Daar laatstgenoemde steeds krachtiger zijn, geeft men hun d. voorkeur. 't Vangen der wilde valken vereischt een zeer
uitgebreiden toestel en ward vroeger op onze
heidevelden, vooral in d. provincie NoordBrabant, op een zeer grooten schaal uitgeoefend.
Men maakt to dien einde op d. heide een
kuil in d. grond, groot genoegom eenige,

persontbva,kledinzorgvudig a. alle Wen met heideplaggen on voorziet hem v. een deur en kUkgaten. Op eenige
schreden afstands v. 't eene ktjkgat stapelt
men heideplaggen tot een paar heuveltjes
ongeveer 1,5 M. op on men bevestigt daarop,
door middel v. broeken met lederen riemen,
levende groote klauwieren. Voorts worden op
een afstand v. 40 a 50 M. drie masten 20 a
25 M. v. elk. in d. grond gezet. Van d. top v.
elk dozer masten loopt een ltjn tot in d. but
on in 't midden dozer Wen bevestigt men
met een dun touw a. d. eene een levende
duif, a. d. tweede een niet meer bruikbaren
levenden valk en een dik pak veeren, a. d.
derde een soortgelQk pak veeren met een
houten valk. Voor d. duif wordt a. d. voet
v. haar mast een soort v. kooi v. plaggen
gemaakt ter beschutting. Er worden very olgens
in 't rond, telkens op 100 M. afstands v. d. hut,
drie netten op d. grond gelegd, waarin d. valken gevangen moeten worden. Doze slagnetten, die eon halven_ hoepel tot steun hebben,
kunnen door middel v. een in d. but reikend
Verdraad dichtgetrokken worden. In 't middenpunt v. d. grond, dien 't netje insluit, slaat
men een pin, door welke een gat geboord is,
en door dit gat loopt wederom een tones iD
d. hut. Aan 't andere einde v. dit touw maakt
men een levende duif vast, die opgesloten
wordt in een soort v. kooi, v. plaggen gemaakt
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en met een dergelijke valdeur, welke kooi
achter 't net staat. Zoodra at deze toestellen
behoorlijk in orde zijn, gaat d. valkenier
gedurende d. trektijd der valken in 't najaar
en ook wederom in 't voorjaar dagelijks voor
zonsopgang naar d. heide; hij brengt d.
klauwieren, d. valk en d. duiven op hun plaats,
stelt d. netten op, bt eeft zich nu in d. but
en slingert v. tijd tot ujd d. houten valk met
d. bos veeren door zware rukken a. d. lijn,
waaraan zij vastgemaakt zijn, heen en weer,
'twelk, op aanmerkelijken afstand gezien, d.
schijn to weeg brengt, dat een valk bezig is
met 't vangen v. een duif en waarop d. trekkende valken v. ver of komen. Zoodra dit
plaats heeft, ontwaart d. valkenier 't onmiddellijk a. zijn klauwieren, wier verschill. gebaren
aantoonen, welk soort v. roofvogel er in aantocht is. Hij laat nu d. houten valk rusten en
herhaalt 'tzelfde bedrijf met d. levenden, a. d.
tweeden lijn bevestigden valk. Wanneer d.
roofvogel blijft naderen, laat hij ook dozen
valk rusten en brengt hij d. derde lijn in beweging, ten einde d. duif to laten fladderen.
Alvorens echter d. roofvogel hierop kan
stooten, laat hij ook deze lijn schieten om
d. duif tijd to gunnen om zich to verschuilen,
terwip hij d. duff, geplaatst bij 't net, waar
zich d. valk 't dichtst bij bevindt, voor d. dag
trekt on laat fladderen. d. Valk vangt nu onmiddelltjk deze duif, maar op 'tzelfde oogenblik
wordt zij met d. walk, die haar niet loslaat,
door d. valkenier tot a. d. bovenvermelde
pin getrokken en met 't slagnet overdekt.
d. Valk wordt nu terstond een kap opgezet,
die 't hoofd met uitzondering v. d. snavel
bedekt, en voorzien v. lederen voetbanden,
schoenen genoemd, waaraan lange riemen,
d. voters, bevestigd ztjn. Op d. linkervuist v.
d. valkenier gedragen, went hij nu hieraan
en a. d. nabtjheid der menschen.
Men leert hem nu, door honger, zijn voedsel
uit d. hand v. d. valkenier to nemen en langzamerhand nuchter op d. soort v. wild to
vliegen, waarop hij afgericht moot worden,
terwijl hij telkens met eon duif beloond wordt.
Na veal geduld on maanden ttjds kan hij op
vrij viiegend wild gebruikt worden.
d. Kunst met roofvogels andere dieren to
vangen werd 't eerst uitgeoefend door d.
volken, die d. groote vlakten v. Midden-Azie
bewonen, welke een zeer geschikt terrein
voor dit bedrtjf opleveren, waar roofvogels
en wild in overvloed voorkomen en waar 't
moeielijk is 't wild to naderen of to bekruipen.
d. Chineesche jaarboeken maken gewag v.
groote jachten met d. valk, door d. vorst WenWang, in 't rijk Hunan, nagenoeg zeven eeuwen
voor onze tijdrekening gehouden. In ons werelddeel werd deze kunst blijkbaar eerst door d.
Hunnen ingevoerd, want voor d. 5e eeuw
onzer tijdrekening vindt men niets daarvan
vermeld. Zij wordt ook uitgeoefend in Bengalen en Hindostan, in Perzia, Arabia en NoordAfrika en werd ook blijkbaar v. Azia uit in
Japan on Amerika ingevoerd, waar zij in
Mexico en Peru reeds tijdens d. ontdekking
der nieuwe wereld in zwang was. In Europa
verkreeg zij gedurende d. kruistochten een
nieuwe ontwikkeling; zij kwam daar bij d.
vorsten en adel steeds moor in aanzien, word
d. machtige mededingster v. 't overige jachtbedrtjf en bereikte onder Lodewijk XIII v.
Frankrijk 't toppunt v. haar bloei.
Na d. groote Fransche omwenteling werd
d. valkenjacht alleen nog in Rusland en
Britannia uitgeoefend, doch, 'tgeen opmerkenswaardig is, nog altijd bleven er Nederlandsche
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valkenieren, die d. kunst v. vangen en africhten
v. valken beter dan andere volken verstonden.
Op d. heiden v. Noord-Brabant werden nog
alttjd jaarlijks valken gevangen, afgericht en
n. Valkenswaard gebracht, vanwaar zij naar
vreemde vorsten werden verzonden. Koning Lodewijk Napoleon, die dit vernam, deed d.
valkerij op 't Loo weder oprichten, doch deze ,

werdlamt.injvgozesat
bij 't Fransche keizerrijk n. Fontainebleau
verplaatst. Onze valkenieren zagen zich nu
weder tot Engeland beperkt, tot in 1836 een
club v. Engelsche en Hollandsche voornamepersonen gevormd werd onder voorzitterschap•
v, prins Alexander der Nederlanden met 't doel
bij 't groote Soerensche bosch en 't Loo d.
reiger met d. valk to jagen. Doch • ook dit
laatste overblijfsel der valkenjacht in westelijk
Europa werd in 1853 opgeheven.
Valkenswaard, een gemeente in d.
Nederl. pro v. Noord-Brabant, een paar uur
t. Z. v. Eindhoven, a. d. spoorweg v. hier n.
Hasselt en Luik, met 1400 inw.
Valkhof ('t) was vroeger een burg v.
zonderlinge bouworde in 't N.-0. v. Nijmegen
op d. Hunnenberg. Vermoedelijk was Mil gesticht door Karel d. Groote op d. grondslag
v. een der taillike sterkten, welke Drusus a.
d. linker oever v. d. Rijn had aangelegd. Karel
d. Groote, Lodewi,jk d. Vrome e. a. vorsten
hielden er dikwtjls hun verblijf. Frederik Barbarossa list d. burg, die door d. Noormannen
en Lotharingers verwoest was, in 1155 herbouwen. Met d. stad Nijmegen ward 't Valkhof in 1248 door d. Roomsch-koning Willem
a. d. graaf v. Gelder in pand gegeven. 't Was
hier, dat in 1340 't aandoenlijk tooneel plaats
had tuss. hertog Reinoud II en diens gemalin Eleonora, waarbij deze haar gemaal
poogde to overtuigen, dat zij niet melaatsch
was, geltjk hij meende. 't Valkhof, dat na verloop v. tijd menige verandering ondergaan •
had, was rtjk a. geschiedkundige herinneringen. Menig vorst v. Gelderland werd er gehuldigd, menig voornaam persoon hield er
later 'tzij vrtjwillig, 'tzij als gevangene verNadat dit gedeelte des lands tijdens d.
opstand tegen Spanje voor goad a. 't gezag
der staten onderworpen scheen, werd 't Valkhof in 1611 tot een stadhouderlijk verbltjf
ingericht. Willem V hield er zich een tijd
lang op met an gezin, toen hij zich in 1787,
wegens d. staatkundige gebeurtenissen in
Holland, uit dat gewest verwijderd had.
d. Val v. d. laatsten vorsteltjken bewoner
was ook 't sein tot dien v. d. alouden burg.
Na 't vertrek v. prins Willem V on d.instelling der Bataafsche republiek werd 't Valkhof uit kwalijk begrepen zuinigheid on zeer
tegen d. raad v. vele oudheidkundigen voor
of braak verkocht en gesloopt, met uitzondering der twee Heidensche kapellen, die zich
nog tegenwoordig bevinden op 't tot wandelplaats ingerichte terrein, waar vroeger 't Valkhof stond. d. Eene kapel, v. 16-hoekige gedaante, is nog in haar geheel en schtint in
d. 4e of 5e eeuw gesticht to ztjn, ofschoon
sommige gedeelten duideltjk een lateren oorsprong verraden. Van d. andere kapel, die v.
nog oudere dagteekening moot ztjn, bestaan
slechts overbliptelen. Beide kapellen, oorspronkelijk ter eere v. Heidensche godheden
gesticht, werden in 799, op verzoek v. Karel
d. Groote, door paus Leo III gewtjd. Bij d.
verkoop in 1796 bracht 't Valkhof slechts
90 000 gulden op.
Valla (LAURENTIIIS) Of LORENZO DELLA
VALLA. Deze invloedrijke humanist, een v. d.
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eerste herstellers der classieke letterkunde,
word volgens sommigen in 1407, volgens anderen in 1415 to Rome gob. Htj trad to Pavia,
to Milaan en in andere steden op met aanbeveling der classieke studitin tegenover 't
scholasticisme; doch dit bezorgde hem zooveel vtjanden, dat hU genoodzaakt was d. wljk
az. Napels to nemen en zich onder bescherzning v. koning Alphonsus V te stellen. Doch
.daar dreigde hem verdenking v. kettertj en
hij ontweek d. inquisitie door n. Rome to
vluchten, waar hij vrijgesproken en tot panselijk secretaris en kanunnik v. s. Jan Lateraan benoemd werd. 110 overl. te Rome, waarschUnlijk 1 Aug. 1465. Onder an geschriften,
die onder d. titel „L. Vallae Opera" to Bazel
in 1543 verzameld zijn uitgegeven, behooren
verscheidene wederleggingen v. thans
vergeten geschritten en denkbeelden,
maar geen is meer bekend en verspreid dan
d. „Elegantiae Latini sermonis", 't eerst uitzeven te Rome in 1471, dat lang als wetboek
bij 't Latijnschrtjven gold. Ztjn „Annotationes
in Novum Testamentum", door Erasmus uitgegeven eerst te Parijs 1505, later meermalen herdrukt), brachten hem in d. reuk v.
letterij en een verhandeling, waarin hij d.
schenking v. Constantijn d. Groot° als onwaar
ontkende, moest hij zelfs herroepen, schoon
zij later door Ulrich v. Mitten uitgegeven en
.a. d. paus opgedragen is. Zijn vertalingen in
't Latijn v. Herodotus en v. Thucydides laten
-em hun gebrekkige kennis v. 't toen nog
weinig beoefende Grieksch to wenschen over.
Valladolid,
een Spaansche prov. in
Oud-Castilie, begrensd door d. prov. Leon,
Palencia, Burgos, Segovia, Avila, Salamanca
en Zamora, ter grootte v. 138 vk. mijien, met
267 000 inw. 't Land is deels heuvelachtig,
deels vlak, wordt door d. Douro en haar
talrijke zijrivieren besproeid en brengt graan
en wijn op. d. Bevolking houdt zich bezig
met landbouw, veeteelt en katoenindustrie.
d. Hootdstad der prov. is d. vesting Valladolid,
in eon vruchtbare vlakte a. d. Pisuerga en a.
d. spoorweg Madrid-Irun gelegen• zij is d.
zetel v. een aartsbisschop; van d.' talrijke
kerken is vooral merkwaardig d. in 158 door
Filips II gestichte kathedraal, met vele kunstschatten; voorts heeft men er een koninklijk
slot, een in 1346 gestichte universiteit, een
academie v. schoone kunsten on een kunstmuseum, verscheidene schoone pleinen, prachtige voormalige kloosters, industrie in ijzer
en katoen, talrijke fabrieken en 62 000 inw.
Valladolid was langen ttjd d. residentie der
Castiliaansche en later die der Spaansche
koningen, o. a. v. Karel V. Philips II en Anna
v. Oostenak werden bier geb.,terwUl Columbus er in 1506 overl.
Vallauri (TommAs), een Italiaansch letterkundige, geb. 23 Jan. 1805 to Chiusa di Cuneo.
HU was professor a. d. universiteit to Turtjn
en maakte zich als latinist zeer bekend. Ii ij
heeft geschritten over Plautus en d. Ron3einache epigraphica in 't licht gegeven; voorts
noemen we v. hem „Historia critica literarum
Latinarum" (13e dr. 1888), „Storia della poesia
in Piemonte" (2 din, 1841), „Storia della
universita degli studii del Piemonte" (3 din,
2e dr. 1875), „Novelle" (4e dr. 1868), „Epitome
historiae graecae" (100 dr. 1887) en „Epitome
historiae romanae" (5e dr. 1876). Zijn autobiographic) verscheen in 1879.
Vallende sterren, Zie ,edrolithen.
,

Vallende ziekte eEpi
lepsia, Morbus caduMorbus sacer,
comitialis). Onder dozen

naam verstaat men d. zenuwziekte, welke
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zich kenmerkt door aanvallen v. algemeene
stuiptrekkingen, die gepaard gaan met verlies v. 't bewustzijn en 't gevoel en opgevolgd
worden door eon korteren of langeren diepen
siaap. d. Aanvallen komen aitijd snel op,
zoodat d. lijder meestal neervalt, vanwaar d.
naam vallende ziekte. Zij doen zich op onregelmatige tijden voor. Gedurende d. tusschenpoozen bevinden d. lijders zich, althans in d.
aanvang, volkomen wel; later ztjn d. hersenverrichtingen dikwijls ook dan op verschill.
wijzen belemmerd. Soms gaan voorboden a.
doze ziekte vooraf, doch doze an zeer veranderlUk. d. Zoogen. aura epileptics is d. veelvuldigste voorbode; d. zieke ontwaart 't gevoel
v. eon stroomende lucht of v. mierenkruipen
of v. prikkeling, warmth enz., die v. eenig
lichaamsdeel naar 't hoofd opstijgen. Dit gevoel is echter v. zoo korten duur on gaat zoo
spoedig in verlies v. bewustzijn over, dat d.
epilepticus Ifierdoor niet in staat wordt gesteld eenigen maatregel tegen d. aanvai to
nemen. Eerst later herinneren zich velen 't
130 d. aanvang waargenomen gevoel. d Aanval zelf begint in vele gevallen met 't uiten
v. een sterkeren of zwakkeren gil, waarbij d.
lijder neerstort, bewusteloos on gevoelloos is
en zich stuiptrekkingen, vermengd met tetanische spiersamentrekkingen, voordoen. Yendraaiing v. d. mond, v. d. oogen, v. d. gelaatstrekken, stuipachtig naar voren di-Oven en
terugtrekken v. d. tong, tandenknarsen, beklemming v. d. tong tusschen d. kaken, uitrekken, omgooien, buigen v. 't hoofd en v. d.
tronk naar verschill. kanten, stuipachtige on
tetanische kramptrekkingen v. sommige of
v. alle ledematen, onstuimige bewegingen v.
't hart, somtijds onwillekeurige ontlastingen
zijn verschUnselen, welke elk. opvolgen of
waarvan er verscheidene tegelijk voorkomen.
Daarbij is d. ademhaling moeilijk, piepend of
reutelend; een dun wit, bij beleediging der
tong roodachtig schuim komt er voor d.
mond; 't gelaat is blauw ; d. pupil, onverschillig of die verwijd of vernauwd is. reageert
zelfs niet op 't sterkste licht; d. lijder voelt
niets, men kan hem branden, snijden of prikken, zonder dat hij er iets v. gewaar wordt;
d. duimen worden krampachtig in d. holte v.
d. hand geklemd, d. pols is snel en klein. BU
hevige aanvallen kunnen er nog, behalve
beleediging v. d. tong en d. nadeelen, welke
d. lijder zich door'plotseling neervallen en 't
menigvuldig rondslaan kan toebrengen, door
't geweld der stuiptrekkingen beenbreuken
en ontwrichtingen ontstaan. Nadat daze verschUnselen 5 tot 20 minuten geduurd hebben,
houden plotseling d. stuiptrekkingen op; d.
Alder ligt in een soporeusen toestand, hij
steunt en zucht dikwUls. d. Ademhaling on
d. ppls worden vrij spoedig weer geregeld, d.
ontsteltenis v. 't gelaat maakt plaats voor
een bleek uitzicht met d. uitdrukking v.
groote afmatting. Ontwaakt d. lijder na verloop v. ';2 -1 uur uit -dozen toestand, dan gevoelt hij zich vermoeid on weet hij niets v.
'tgoon is voorgevallen.
Een wezenlijke wijziging in d. vorm bestaat
daarin, dat bij lijders, die reeds lang a. val.
lende ziekte laden, soms op 't oogenblik v.
d. aanvai 't be wustzijn wel verdwijnt, maar
d. lijder langzaam op d. grond valt of langs
een nabUzUnd voorwerp afglijdt on gedurende
eenige minuten schijnbaar slapend in dozen
bewusteloozen toestand blUft verkeeren; of
hij bltift op d. been, is zonder bewustzUn,laat
voorwerpen, welke hij in d. hand had, vallen
enz. en komt na eenigen tijd weer tot zichzelf.
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Deze lichtere vormen worden door d. ltjders
gewoonlijk enkel duizeling genoemd.
Vallende ziekte kan overgeerfd zijn; soms
springt zij een generatie over en zij plant
zich dan v. d. grootouders op 't kleinkind
-over. Ook kan zij door schrik enz. der moeder
gedurende d. zwangerschap als aangeboren
vallende ziekte ontstaan. 't Vrouwelijke geslacht vertoont een grootere voorbeschiktheid
clan 't mannelijke, 'tgeen ten deele uit d.
begunstigenden invloed der menstruate kan
worden afgeleid. Als gelegenheid gevende
oorzaken vindt men een aantal 'omstandigheden v. allerlei aard opgesomd, waaronder
-a. vele hoegenaamd geen invloed kan worden
toegekend en andere geheel willekeurig of door
toevallige omstandigheden met d. epilepsie
in verband zijn gebracht. Alle stemmen
hierin overeen, dat zij direct of indirect d.
hersenen prikkelen en wel door psychische
indrukken, door stoffelijke beleedigiiigen v.
-d. hersenzelfstandigheid of door prikkelingstoestanden. 't Menigvuldigst zijn ontegenzeggelijk psychische indrukken, die deze ziekte
doen ultbreken, zooals schrik, vrees, toorn en
vreugde. 't Zien v. een patient, a. valleride
ziekte lijdende, gaf meermalen aanleiding tot
deze ziekte. Kommer, tegenspoed, schande,
onanie, slag op 't hoofd en onderdrukte menstruatie worden mode onder d. gelegenheid
gevende oorzaken gerekend.
Wat d. anatomische veranderingen v. d.
schedel en zijn inhoud betreft, deze zullen
wij bier niet opsommen, doch slechts opmerken, dat er vele zijn, waaraan d. beteekenis
v. voorbeschiktheid moot worden toegekend,
andere, die een gevolg v. d. ziekte zelf zijn.
Bij weinige ziekten vinden wij zoovele
middelen on methoden ter behandeling aanbevolen als bij d. epilepsie. Gedurende d.
aanval dient er hoofdzakelijk vo or gezorgd
to worden d. Alder voor beleedigingen to
vrijwaren, kwetsingen v. d. tong to voorkoraen, d. kleederen los to maken, 't hoofd
hooger to leggen, 't niet to bezeeren door
stevig vasthouden en geen geweld to bezigen
om d. duimen los to maken. Na d. aanval
gunne men d. Bider zooveel doenlijk rust.
Valles (JuLzs), een Fransch schrtiver,
geb. 11 Juni 1833 to La Puy en Velay (depart.
Haute-Loire). Aanvankeltjk als journalist
werkzaam, word hij in 1870 lid v. d. „Internationale" on als bataljonchef der nationals
garde nam hij a. alle oproeren tijdens d.
belegering v. Parijs deel. Na d. capitulatie
v. Frankrijks hoofdstad richtte hij 't beruchte
blad „Le cri du peuple" op; in Mrt 1871 werd
hij lid v. d. Commune, waarvoor hij in
zijn genoemd blad als fanatiek aanhanger
opkwam; na d. onderdrukking v. d. opstand
nam hij d. wijk n. Londen en hij ketrde in
1880 n. Parijs terug, waar hij verscheidene
romans in 't licht gaf en 14 Febr. 1885 overl.
Vallisneria, is een naar Antonio Vallisneri, professor to Padua, genoemd plantengeslacht, tot d. natuurl. fam. der waterkaarden
(Hydroeitarideae) behoorende, in 't sexueele
stelsel een plaats innemende in d. 22e klasse
(Dioicia). Een zeer opmerkelijke soort v. dit
geslacht is d. vallisiteria spiralis, een plant,
die algemeen in stilstaande wateren en moerassen v. Zuid-Europa wordt aangetroffen.
Doze plant, die meestal eenige voeten onder
water in slijkerigen grond wortelt, is vooral
merkwaardig om d. wijze, waarop d. bevruchting tot stand komt. d. Mannelijke bloemen
vormen nl. kort gesteelde, door een gemeenschappelijke bloetnscheede omgeven hoofdjes
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a. d. voet der bladeren, terwiji d. vrouwelijke
op een langen, aanvankelijk spiraalsgewijs
gevormden bloemsteel tuss. d. tot rozetten
vereenigde bladeren staan.
Is d. tijd v. bevruchting daar, dan worden
d. vrouwelijke bloemen door ontrolling v. d.
spiraal tot a. d.oppervlakte v. 't water omhoog
geheven, zoodat zij zich in d. lucht kunnen
ontplooien, terwijl daarentegen d. mannelijke
zich op dat tijdstip v. bun stelen losmaken en,
't stuifmeel roodom uitstrooiende, tuss. d. ontloken vrouwelijke bloemen ronddrijven, waardoor d. bestuiving zonder hindernis kan plaats
hebben. Zoodra d. bestuiving is tot stand gekomen, rolt zich d. spiraal v. d. vrouwelijke
bloom weer op, waardoor dan d rijpende vrucht
onder water tuss. d. bladbundels teruggetrokken wordt.
Vallotti (FRANCESCO ANTONIO), een beroemd
Italiaansch organist en componist, geb. in
1697 to Padua en overl. aldaar in 1780. Hij was
kapelmeester a. d. s. Antoniuskerk dozer stad
en schreef o. a. een work „Della scienza teorica
e pratica della moderna musica".
Valls, een stad in d. Spaansche prov.
Tarragona, met bloeiende industrie en 13 500
inw. Hier zegevierden Febr. 1809 d. Franschen op d. Spanjaarden.

Valmont de Bomare

(JACQUES CHRIS-

een natuurkundige, in 1731 to Rouaan
geb., kwam op zijn 19e jaar n. Parijs en word
er apotheker. Hij verkreeg v. d. regeering een
aanstelling als reiziger tot natuuronderzoek
en in die betrekking doorreisde hij Z witserland, 't noorden v. Spanje, Italie,Duitschland,
Holland, Engeland, Zweden, Lapland on
IJsland. Hij keerde in 1756 terug, verrijkt
met veelzijdige kennis on met een schat v.
natuurproducten, vooral met betrekking tot
mineralogie. Hij gaf vervolgens to Parijs
openbare lessen over d. natuur, walks ongemeen vele toehoorders telden on die hij eerst
tot 1788, daarna weer v. 1795 tot 1806 voortzette. Hij overl. in 1807, lid geworden zijnde
v. eon tal v. geleerde genootschappen. Tot dit
laatste had hem mode d. weg gebaand d.
uitgave v. twee werken : „TraitO de minOralogie" (1762, 2 dln) en „Dictionnaire raisonne
universal d'histoire naturelle" (1765, 5 dln, met
een „Supplement", 1768; later vele malen herdrukt en ook in 't Hollandsch vertaald).
Valois was vroeger een graafs. on ver
volgens een hertogdom in Frankrijk, dat nagenoeg 't tegenwoordige depart. Oise bevatto
en tot d. nude prov. Isle de France behoorde.
't Schonk zijn naam a. 't koningshuis, dat v.
1328 tot 1589 over Frankrijk regeerde. Een
erfdochter bracht Valois en Vermandois door
huwelijk a. Hugo, een zoon v. koning Hendrik I,
wiens nakomelingen 't behielden, totdat bun
geslacht uitstierf en ook Valois in 1215 door
Philips August met d. kroon werd vereenigd.
Philips d. Stouts gaf 't in 1285 eenigszins
vergroot a. zijn zoon Karel, die hierdoor 't
hoofd v. 't latere stamhuis v. Valois werd.
Na d. dood v. Philips d. Schoone, d. oudsten
broeder v. genoemden Karel, en diens drie
zonen, die als Lodewijk X, Philips V en
Karel IV d. troon bestegen hadden on overleden waren zonder mannelijke erfgenamen
na to laten, werd Philips, d. oudste zoon v.
Karel v. Valois, in 1328 koning v. Frankrijk.
Met dozen Philips kwam d. regeering in 't huis
v. Valois, ofschdon niet zonder strijd, daar ook
Eduard III v. Engeland aanspraken maakte,
welke aanleiding gaven tot d. honderdjarigen
oorlog, tuss. Frankrijk en Engeland gevoerd.
Philips VI, d. eerste koning uit 't huis v.
TOPHE),
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Valois, werd in 1350 opgevolgd door zUn zoon
. Jan d. Goede, die in 1356 toU Poitiers door d.
Engelschen geslagen en gevangen genomen
werd. Bij zijn overli.jden liet koning Jan in 1364
vier zoons achter, v. wie Karel hem opvolgde
en Philips, bUgenaamd d. Stoute, tot hertog v.
Bourgondie verheven, d. stamvader v. 't jongere
Bourgondische geslacht werd, dat met Karel d.
Stoute in 1477 in d. mannelijke linie uitstierf.
Karel V regeerde v. 1364 tot 1880 met krachtige
hand en had twee zonen, v. welke d. oudste
hem als Karel VI opvolgde en d. jongste,
LodewUk, hertog v. Orleans, geruimen tUd d.
teugels v. 't bewind voor zUn krankzinnigen
broader in handen had. Ten behoove v. dozen
Lodewijk werd ook Valois in 1406 tot eon
hertogdom verheven. d. Kleinzoon v. Lodewijk
besteeg in 1498, als LodewUk XII, d. Franschen
troon, die achtereenvolgens was ingenomen
geweest door Karel VI tot 1422, Karel VII
tot 1461, Lodewijk XI tot 1443 on Karel VIII,
met wien d. rechte linie v. 't stamhuis uitstierf.
Maar ook LodewUk XII overl. in 1515 zonder
mannelijke kinderen en werd ale koning v.
FrankrUk opgevolgd door Frans, hertog v.
Angouleme, een kleinzoon v. d. tweeden zoon
v. d. hierboven genoemden Lodewijk, hertog
v. Orleans en Valois. d. Binnenlandsche
twisten, die na d. verbreiding der Hervormde
leer ook in FrankrUk uitbraken, wikkelden d.
laatste vorsten uit 't huis v. Valois in groote
moeielijkheden, waartegen zij blijkbaar niet
waren opgewassen. Frans I regeerde v. 1515
tot 1547, Hendrik II tot 1558, Frans II, d. echtgenoot v. Maria Stuart, tot 1560, Karel IX,
die zUn naam schandvlekte door d. gruwelen
v. d. s. Bartholomeusnacht, tot 1574 en
Hendrik III, totdat hij in 1589 door Jacques
Clement werd vermoord.
Met Hendrik III, die geen kinderen naliet,
stierf 't koninklUke stamhuis v. Valois in d.
mannelijke linie uit. Hendrik IV, koning v.
Navarra, die uit een anderen tak der Capets
afstamde, volgde horn op en was d. eerste
uit 't huis v. Bourbon, die d. Franschen troon
beklom. Margaretha v. Valois, een zuster v.
Hendrik III, eerst met Hendrik IV gehuwd,
doch later v. daze gescheiden, overl. in 1615
als d. laatste wettige afstammeling v. haar
geslacht, dat nog slechts in d. nakomelingen
v. bastaarden bleef voortleven. Hiertoe behoorden Karel, graaf v. Auvergne on hertog
v. AngoulOme, een onechte zoon v. Karel IX,
wiens wettelUke nakomelingschap in 1660
uitstierf, en Jan, graaf v. Dunois en Longueville, een onechte zoon v. LodewUk, d. broader
v. Karel VI, wiens wettelUke nakomelingen
in 1672 uitstierven, waarmee d. mannelUke tak
v. 't huis Valois zoowel in wettige als onwettige linie een einde nam. Nadat Lodewijk XII
zUn hertogdom Valois met d. kroon had vereenigd, werd d. titel nog meermalen door
prinsen v. d. bloede uit 't geslacht Valois on
Bourbon gevoerd, doch steeds vereenigd met
Bien, a. 't hertogdom Orleans ontleend. Eerst
d. revolutie v. 1789 deed d. titel geheel vervallen, ofschoon d. familie Orleans nog in 't
bezit bleef v. eenige daaraan verbonden
goederen.
Valombrosa is d. naam v. een abdij, gelegen in een sober dennenwoud op d. helling
der ApenUnen, in 't kerspel Fiesole, in 't gebied
v. Florence. In 1038 werd aldaar door Johannes
Gualbertus een monniken-orde naar d. regal
v. 41,,,heiligen Benedictus gesticht. d. Broeders
werden naar hun klooster Valombrosanen of
naar bun kleeding grUze broeders genoemd.
d. AbdlJ werd spoedig door schenkingen en
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legaten zeer rtjk on in 1637 in allerprachtigsten.
841 vernieuwd; evenwel heeft daze orde,
die geheel a. contemplatie.gewijd was on deerste was, die leekenbroeders opnam, zich
weinig uitgebreid. Bij een samensmelting met
d. orde der Sylvesterbroeders namen d. monniken een zwarte kleeding aan. In d. revolutietijd bleef Valombrosa ongedeerd on werd ztj
alzoo een toevluchtsoord voor priesters uit
Frankrijk on Rang. Ook nu nog wordt 't.
klooster druk bezocht door pelgrims on reizigers.
Valparaiso (d. i. Paradijsdal), een prov.
v. d. Z.-Amerikaanschen vrUstaat Chili, in
't W. begrensd door d. Grooten Oceaan, in
't Z. door d. prov. Santiago, in 't 0. on N.
door Aconcagua. ZU heeft een oppervl. v. 78
vk. mijlen, met 222 000 inw., is grootendeelsbergachtig on stUgt v. d. 500 M. hooge heuvelreeks a. d. trust terrasvormig op naar d.
hooge Andesketen. d. Voorn. rivier is d. Rio
de Aconcagua; in haar dal on in d. diepe on
groote zUdalen heeft men een weelderigen plantengroei, terwij1 overigens voornamelUk dorm
vlakten of kale berghellingen op d. voorgrond
treden; palmen komen hier niet voor. Tot
Valparaiso behoort ook d. eilandengroep Juan
Fernandez. — d. Hoofdstad, ook Valparaiso, 't
middelpunt v. verkeer v. geheel Chili, ligt a. een
naar 't N. open, dus voor d. noordenwinden,
toegankelijke baai, maar is niettemin na San
Francisco d. belangrijkste zeestad a. d. westkust v. Amerika en telt 105 000 inw., onder
wie vele Duitschers. d. Stad heeft kromme en
steile straten en wegens d. veelvuldige aardbevingen grootendeels huizen v. slechts den
verdieping. Men heeft er gas- en electrische
verlichting, waterleidingen, drukke markten,
een groote beurs, vele inrichtingen v. weldadigheid on een hospitaal. Van groot belang
is d. zeehandel v. Valparaiso, die voornamelUk in handen v. vreemden is. Grooter clan
d. eigenlUke stad is d. voorstad Amendral,
met villa's on tuinen on een vergezicht op
d. oceaan on 't bergland. Sedert kort (1894)
is Valparaiso door een spoorweg met BuenosAires in d. ArgentUnsche republiek verbonden; d. lengte v. dozen merkwaardigen spoorweg, welke d. Zuid-Atlant. met d. Stillen oceaan
verbindt, bedraagt 1367 KM.; zUn hoogste
punt ligt in d. Andes v. Chili 3800 M. boven
d. zee; d. duur der reis v. Valparaiso n. BuenosAires is 75 uur. Van d. 8 tunnels in d. Andes
is d. grootste (La Cumbre) 5 KM. lang; op
enkele plaatsen heeft men om d. steile belling
een tandradspoor.
Valscherm, Zie Parachute on Luchtballon.
Valva (meerv. valvae), eon deurvleugel,
slagdeur. Ad valvas curiae, a. d. deuren v. 't
raadhuis. Ad valvas ecclestae of templi, a. d.
deuren der kerk.
Vambery (HERMANN), eigenl. BAMBERGER,
een verdienstelijk Hongaarsch reiziger en
taalkundige, gab. 19 Mrt 1832 to Szerdahely,
op 't ail. Schiltt. In moeillike omstandigheden
opgegroeid on grootendeels autodidact kwam
h(j op 21-jarigen leeftUd als huisonderwgzer
to Constantinopel en gal hU bier in 1858 een
„Deutsch-Tfirkisches TaschenwOrterbuch" in
't licht. Ten einde d. Oost-Turksche tales goad
to leeren kennen, ondernam 14 in 1863 —
ondersteund door d. Hongaarsche academie —
een reis n. Turkestan en wel als oosterling
verkleed, daar die streken in dien Aid voor
Europeanen ontoegankelijk waren. Daarop
word h hoogl. to Pest on in 1865 gaf zUn
reisbeschrUving uit onder d. titel „Reis. im
Mittelasien" (2e dr. 1873). Van zijn geschriften
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tochten, door VANCOUVER ondernomen, vindt
„Abusikha" (1861), „Tschagataische Sprachmen door hemzelf beschreven in 't work
:studien" (1867) en „Etymologisches WOrter„Voyage of discovery to the North pacific
Ocean" (1798). — 't Eiland Vancouver of Quadra
buch der turko-tatarischen Sprachen" (1878).
is 370 vk. mijlen groot on telt ongeveer 15 000
Als vervolg op zijn genoemde reisbeschrijving
inw. Victoria is er d. hoofdstad van.
verscheen nog „Meine Wanderungen and
Vandalen, Zie Wandalen.
Erlebnisse in Persien" (1867) en „Skizzen aus
Vandamme (DOMINIQUE JOSEPH), graaf v.
Mittelasien" (1868), terwijl v. ztjn overige
werken vooral vermelding verdienen Per
Huneburg, 5 Nov. 1771 to Cassel (depart. Nord)
gob.; hij nam vroeg dienst in d. Fransche
Islam im 19. Jahrhundert" (1876), ,Sittenbilder
-aus dem Morgenland" (1876), „Ueber die Rekolonien, was echter kort voor 't uitbreken
der omwenteling weer in Frankrijk terug en
formthatigkeit der TOrkei" (1877), „Das Tfirlenvolk" (1885), „Der Zukunftskampf um
richtte een vrtjkorps op onder d. naam „ChasIndien" (1886) en „Story of Hungary" (1888).
sours du Mont-Cassel", a. welks hoofd hij zich
Zijn autobiographic verscheen in 't Engelsch
zoodanig onderscheidde, dat hij in 1793 tot
brigade-generaal benoemd werd. streed in
(1S83).
Varnpyr. Zoo heet bij d. Slawische en
dat jaar en in 't volgende bij 't Noorderleger
Grieksche bewoners v. zuidoosteltjk Europa
onder Houchard. In d. slag v. Hondschooten
een nachtspook, dat 's nachts rondwaart,
voerde hij 't bevel over een divisie. In 1794
.slapende menschen en vee aanvalt en doodbtjt
stond hij bij d. divisie v. Moreau on hij onderon bun door d. wonde blood uitzuigt. Reeds
scheidde zich bij 't beleg v. Yperen. Later nam
bij d. Grieksche Christenen treft men 't
hij deel a. 't beleg v. Meenen of Menin, 't inbijgeloof aan, dat personen, in d. kerkelijken
nemen v. Nieuwpoort, Sluis, Venlo on Schenban gestorven, 's nachts uit hun graven
kensch ans. Toen Moreau in plaats v. Pichegru,
-sttjgen, rondwaren en menschen vermoorden
die ziek geworden was, 't leger commandeerde,
kreeg VANDAMME 't bevel over d. divisie. In
.om zich a. hun bloed to vergasten; ook vindt
men daze sage in d. latere verhalen der
1795 beyond hij zich bU 't leger v. d. Sambre
„Duizend en een Arabische nachten", waaruit
on Maas onder Jourdan, in 1796 bij 't RUnleger
blijken zou, dat zij v. Oosterschen oorsprong
onder Moreau, waar htj zich vooral in 't gevecht v. Friedberg, in d. slag v. Emmendinas. Zij is overigens vrij gelijkluidend met die
v. d. Westerschen weerwolf.
gen en bij Kehl onderscheidde. Bij d. overTegenwoordig noemt men vampyr (Phylgang v. d. Rijn in Apr. 1797 commandeerde
VANDAMME d. voorhoede en hij bleef overwinZostoma) een geslacht v. vleermuizen, in
Suriname en Brazilie voorkomende, die zich
naar in d. toen geleverde hevige gevechten.
onderscheiden door een dubbel bladvormig
5 Febr. 1799 tot divisie-generaal benoemd,
vliezig uitsteeksel boven d. neus en door
streed hij onder Jourdan bij Stockach; hij kreeg
.scherpgepunte kiezen, welke dieren niet alleen
spoedig daarop last om d. noordwestkust in
als andere vleermuizen zich met insecten
staat v. verdediging to stellen, welke taak
voeden, maar ook slapende menschen en
hij uitmuntend volbracht, en word daarop naar
dieren verwonden en door d. wond blood uit't lager v. Holland onder Brune gezonden.
zuigen, ter wijl ztj hun door 't zacht bewegen
Ztjn verrichtingen in 't algemeen en vooral
der vleugels koelte toewaaien. Dit bloodin d. slag v. Mons of Bergen verhoogden zUn
uitzuigen is alleen voor kleinere dieren geroam. In 1800 was VANDAMME weer bij d.
vaarlijk, voor menschen nimmer doodelUk.
Rtnarmee, hU voerde 't bevel over een diviVanadium is d. naam v. een element,
sie v. d. rechter vleugel onder Lecourbe on
dat in 1830 door SefstrOm in Zweedsch staafstreed met zijn gewonen heldenmoed in d.
ijzer gevonden werd en, zooals later bleek,
verschill. veldslagen en gevechten v. dien
in kleine hoeveelheden in vele Uzerertsen
veldtocht. Bij d. boroemden overtocht over
voorkomt. Ook in sommige lood- en koperd. Splugen onder Macdonald in 't laatst v.
ortsen is dit metalloIde aangetoond, alsmede
1800 commandeerde hij d. laatste colonne, die
in vele leemsoorten en kristallisatien v.
door een hevigen storm en sneeuwval overonzuivere soda in sommige sodafabrieken.
vallen word en d. overige troepen niet kon
Tamelijk rUk a. vanadium is 't vanadienloodvolgen. In dit gevaarlijk oogenblik toonde
orts. dat gevonden is in Schotland en Mexico.
VANDAMME zooveel werkzaamheid on onver't Vanadium is genoemd naar Vanadis, een
schrokkenheid, dat 't hem gelukte d. geestScandinavische godheid, en 't eerst onderzocht
kracht der soldaten weder op to wekken en
door llerzelius, die daartoe door SefstrOm in
zich met een betrekkelijk gering verlies weer
staat word gesteld.
bij Macdonald to voegen. Na d. vrede v. LuAlen verkrugt vanadium als eon op zilver
neville kreeg htj 't bevel over d.16e militaire
gelUkende stof door gloeiing v. vanadiendivisie. In d. legerplaats v. s.Omer comman•chloride in waterstof. In water en a. d. lucht
deerde VANDAMME een divisie, waarrnee hij
blijft 't bij gewone temperatuur onveranderd;
d. veldtocht v. 1805 bijwoonde en bij Donauin d. roode gloeihitte verbrandt 't tot zwart
worth, HollabrUnn en Austerlitz streed. 't
oxyde.
Grootlint v. 't legioen v. eer was hiervoor
Vancouver (GEORGE), een beroemd Enzijn belooning. In d. veldtocht v. 1806 en 1807
gelsch zeevaarder, gob. in 1750, overl. in 1798
tegen Pruisen voerde hij 't bevel over d.
to Petersham. Hij vergezelde Cook en verWurtembergers in Silezie. Hij veroverde Grossvolgens ook Rodney op hun ontdekkingsGlogau, Breslau, Schweidnitz en Neisse en
reizen. Daarna volbracht hijzelf eon tocht in
bestormde 24 Juni 't verschanste kamp v.
1792, met 't doel een doorvaart benoorden
Glatz, waarvoor hij met 't grootkruis v. 't
A merika op to zoeken, waaraan hij evenwel
legioen v. eer begiftigd werd.
in 1795 terugkeerde, zonder zijn oogmerk beOnder d. leiding v. VANDAMME streden d. Wurreikt to hebben. d. Koning v. 0 wayhee schonk t embergers andermaal in d. veldtocht v. 1809
hem op dozen tocht een eiland, waaraan hij
bij Abensberg en Eckmilhl. In 1812 kreeg VANd. naam Vancouvers-eiland gar. 't Heeft dien
DAMME een divisie v. 't 8e legerkorps onder
naam echter niet uitsluitend behouden, daar
koning Hieronymus v. Westphalen. Oneenig't later omgedoopt werd en benoemd naar
heden met dezen, volgens anderen afpersingen
d. eersten ontdekker, Quadra. Meer andere
in Polen, hadden ztjn verwijdering uit't leger
,
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ten gevolge. Evenwel werd hU in 1813 weder
aangesteld en organiseerde hU 't le legerkorps,
waarmee htJ n. Saksen ging. Terwiji Napoleon d. slag v. Dresden voorbereidde, kreeg
VANDAMME d. last- met 30000 man n. Bobomen to rukken en d. Bondgenooten in rug en
flank aan to vallen. HU trok over d. Elbe, dwong
d. prins v. Wurtemberg onder hevige gevechten n. Bohemen to wUken en drong, d.terugtocht der Bondgenooten in hooge mate bedreigende, in 't dal v. Teplitz vooruit. Deze
stoute manoeuvre leidde tot zijn nederlaag,
daar 't hoofdleger v. Napoleon hem niet volgdo,
waarop hij naar 't schljnt gerekend had. Btj
Kulm moest hU voor d. overmacht onderdoen
en werd hij zelf met 10 000 man gevangen genomen. HU werd n. Rusland vervoerd, wear hij
a. d. grenzen v. Siberia gevangen bleef. Na
d. eerste restauratie keerde hij n. FrankrUk
terug, doch htj kreeg geen aanstelling v. d.
Bourbons. Na Napoleon's terugkomst v. Elba
werd VANDAMME tot pair verheven en kreeg hij
't bevel over 't 3e legerkorps; hU streed dearmee bij Ligny en Wavre en voerde 't 3e en
4e legerkorps in goeden toestand n. Partjs.
Btj d. ordonnantie v. 12 Jan. 1816 werd hij
uit Frankrijk verbannen en begaf hU zich n.
Amerika; hU keerde in 1418 zonder vergunning
n. Frankrijk terug, werd gevangen genomen,
doch kreeg eindelUk verlof om op zUn landgoed bij Gent to wonen. In 1822 mocht hU
naar Frankrijk terugkeeren; hjj word in 1824 gepensionneerd en leefde verder to Cassel, waar
hU 15 Juli 1830 overt.
een NoordVanderbilt (cossEmus),
Amerikaansch millionair, gob. 27 Mei 1794
op 't Staten-Eiland (New-York). ZUn ouders
waren arm, dock door vlljt en voiharding
klom Cornelius allengs op tot kapitein van
een stoomboot. In d. jaren 1850—'64 verwierf
hU zich door 't oprichten v. verscheidene
stoombootlijnen een seer groot vermogen en
hU- vermeerderde dit nog door groote spoorwegondernemingen. Hij overt. 4 Jan. 1877 to
New-York, een vermogen v. 100 mill. dollars
nalatende. VANDERBILT richtte to Nashville
in Tenessee een universiteit op, die n. hem
genoemd werd. ZUn oudste noon, WILLIAM
VANDERBILT, gob. 8 Mei 1821 to New-Brunswick in New-Jersey, verwierf zich eveneens
zelf een groot vermogen, erfde bovendien 't
grootste deel v. dat zljns vaders on had aandeel a. versch. grOote spoorweg-, telegraafen telefoonondernemingen. HU_ overt. 8 Dec.
1885 to New-York. Erfrinamen v. an ontzaglljk fortuin — 200 mill. dollar — waren
zUn acht kinderen. Zie Glardon, „Les Vanderbilt et leur fortune" (1889).
Van Dienientsland, Zie Tasmania.
(vicarrzo), een Italiaansch
Vangelisti
graveur, in 1744 (volgens anderen in 1738) to
Florence gob. en door Ignatius Hugford in d.
kunst - onderwezen. Vervolgens beifisf hU zich
op kosten v. d. groothortog v. Toscane n.
Pans, wear by zes jaar onder d. biding v.
Wile arbeidde. In 1766 to Florence teruggekeerd; werd hi dear tot hoogl. a. d. FlorenWachs academie benoemd. Later keerde ht)
n. Parts tern en graveerde hU een aantal
prenten, totdat hU in 1798 overt.
Vanille (Siliqua Vanillas). d. Rolvormige,
°entrains samengedrukte zaaddoozen v. d.
Vanilla aromatica en Vanilla planifolia komen
onder d. naam vanille als een seer gezochte
Vomitin d. handel voor. d. Moederplauten
v. deze -SecerV, die in d, tropische landau v.
msch voor.
Zuid•Amerika en Mexico Whee

komen en thans ook op Java gekweekt
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worden, behooren tot d. natuurl. fan. der
standelkruidigen (Orchideae). ZU hebben eon
klimmenden stengel, die zich om anderevoorwerpen windt of btj gebreke daarvan.
langs d. grond voortkruipt. d. Bladeren zijn
afwisselend geplaatst, elliptisch, zonder bledscheede. d. Bloemen zijn tot trossen vereenigd,
meestal wit v. kleur met een rood en geel
gestreept lipje. d. Vrucht is een verlengde, met
een welriekend moos gevulde zaaddoos, waarin
d. stoffijne zaden gelegen zijn.ZU zUn ongeveer
6 cM. lang,. worden, vOOr zU geheel rUp zUn,
afgeplukt, in kokend water gedompeld, gedroogd en, na verschill. malen met cacao-oliebestreken to zljn, om d. insecten of to waren
en to lichte breekbaarheid tegen to gaan,.
verzonden.
Men onderscheidt verschill. soorten v._
vanille. d. Lange en platte is d. bests; zik
moat vettig, buigzaam, doch niet week en
bruinzwart v. kleur zUn. In een gesloten
flesch bewaard, wordt zU overdekt met,
kristallen v. benzoa-zuur, waaraan goedevanille rUk on haar eigenaardigen reuk en
smaak in verbinding met een aetherische olie
verschuldigd is. d. Daarop volgende soort
bezit nagenoeg dezelfde eigenschappen, doch
d. zaaddoos is platter. d. Derde soort, modenog gezocht, beeft plattere en kortere zaaddoozen. d. Slechtste soort is kort, droog,bUna
rond, nagenoeg een derde to groot. ZU wordt
in India gekweekt, heeft een zoeten, niet,
aangenamen reuk on is uitwendig kleverig.
d. Hoofdbestanddeelen zijn: vluchtige olie„
bitters extractiefstof, benzoe-zuur, gom, hare,
zetmeel, suiker on zouten. 't Gebruik der vanille is genoeg bekend, maar ook in d.
geneeskunde maakt men v. haar gebruik en.,
wet als een opwekkend middel op 't zenuwsteles!.
Vanini (Lucrraro) of JULIUS CAESAR VANINI,_
zooals hU zichzelf noemde, word ornstr. 1586•
to Taurozano in Nape's get,. en studeerdebehalve in d. theologie on d. wUsbegeerte ook
in d. medicjjnen. In d. philosophie waren
Aristoteles, Averroes, Pomponatius, Telesius,
en Cardanus zljn wegwUzers, zoodat zijn eigen
stelsel uit hun geschriften kan worden argeleidTot priester gewijd, begon hU to prediken,
doch keerde weldra tot d. studio 'terug. Hij
doorreisde Duitschland, Bohemen, d. Nederlanden enz. en toen reeds kwam hU in verdenking v. ketterU en athelsme. HU begaf zich
n. Geneve en verder n. Lyon, wear hij slechtsa. d. gevangenis ontkwam door d. wtjk tenetnen n. Engeland. Hier werd hU echter ale.
belUder v. d. R.-Kath. godsdienst gevangen
genomen en, na eon opsluiting v. 49 dagen,.
ging hU n. Gonna, wear hU d. philosophiedoceerde en, dear 110 hoe hanger hoe meer
v. ketterij verdacht werd, Meld hU zich hourtelings in FrankrUk en Italia op, altijd dub-belzumig over godgeleerde en wUsgeerigeonderwerpen disputeerende. Toen hU ParUsverlaten moest, voerde hem Ala ongeluksster
n. Toulouse, wear hU openlOk aangeklaagd„
vastgezet on eindelOk in 1619 tot d. brandstapel veroordeeld werd, nadat men hem to,
ken. Wordt er v. d. eenen kant op gewezen„

dat hIj zich tegen d. beschuldigingen verde-,
digde en v. On geloof a. God voor gin Tech-tors bellidenis deed, v. d. anderen kant zegt
men, dat verdediging hem niet door
overtuiging maar door vrees was ingegevenr
on dat 14) as zUn veroordeeling d. spot dreet

niet albeit mot d. priester, die hem in zUn
laatste oogenbfikken moest bVstaan, meat

vorend.btghadoenuirk-
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ook met d. persoon v. Christus, v. wien hij
zou gezegd hebben: „Hij zweette v. angst
en zwakheid, maar ik sterf onverschrukken". Onder d. levensbeschrijvers v. VAN1NI
zijn Schramm („Tractatus de vita et scriptis
famosi athei Jul. Ces. Vanini", 1709) en
Durand („La vie et les sentiments de Lucile
Vanini" 1717) zeer partijdig tegen hem en
even partijdig voor hem an Arpe in ,Apologia
pro V anino cosmopolite" (1712) en Brucker
in „Hist. crit. philos. dl IV". Wat d. eigen geschriften v. VANINI betreft, hiervan zijn siechts
twee uitgaven: „Amphitheatrum aeternae providentiae divino-magicuni" etc. (161:5) en „DO
adrnirandis naturae reginae deaeque mortalium, arcanis libri IV" (1616). Beide waren
met privilegie en goedkeuring der Sorbonne
gedrukt en toch ontleende men daaruit gronden
tot aanklacht en veroordeeling des schrijvers,
ja, 't tweede geschrift werd door dezeltde
Sorbonne ten vui e gedoemd. Verder worden
door VANINI zelf en door anderen nog verschill. andere geschriften v. hem genoemd.
Had men VANINI d. tijd gelaten oni v. an
wispelturige en soms ondoordachte stellingen
terug to komen, dan zou hij misschien in 't
vervolg iets grondigs geleverd hebben. Overigens is 't merkwaardig, in welk een aanzien
Aristoteles bij dezen vrijdenker stond; hij
noemt hem d. God der philosophen, d. dictator der menschelijke wijsheid, d.hoogepriester
der wtjzen; ook had hij voor Averroes, als
d. voorn. uitlegger v. d. wUsgeer v. Stagira, d.
grootsten eerbied en volgde hij dezen meestal
in zijn verklaringen, waardoor hij tot d. pantheIstische gevoelens v. dezen overhelde. In
Fulleborn's „Bertrage zur Gesch. der Philos."
bevindt zich een zeer lezenswaardig opstel
over VANINI. Men zie voorts 't artikel over
VANINI v. Victor Cousin in zijn „Fragmens de
philosophic Cartesienne" (edit. Charp. to
Partjs, 1845).
Vanitas (Lat.), vaniteit, ijdelheid, nietigheld. Vanitas vanitatum, ijdelheid der ijdelheden; 't is alles ijdel. — Een eaniteitsstuk
noemt men in d. schilderkunst een bloom- of
vruchtenschildertj; ook is dit een oude benaming voor stillevens in 't algemeen.
Vanloo, een talrijke kunstenaarsfamilie,
waarvan als stamvader wordt beschouwd:
Vanloo (JoBAN), omstr. 1585 to Sluis in
Vlaanderen geb., onitrent wiens werk slechts
bekend is, dat J. Houbraken naar hem gegraveerd moot hebben. Zijn zoon
Vanloo (JakoB), in 1614 to Sluis geb.,
woonde eenige jaren to Amsterdem on vervolgens to ParUs, waar 8U eon aanstelling a.
d. academie verkreeg en portretten schilderde.
Ztjn portret v. d. Amsterdamschen burgemeester Karel v. Beuningen werd door J. Houbraken
gegraveerd. ZUn zoon
Vanloo (LODEWIJK) studeerde to Partjs,
verwierf d. eersten prUs en werd lid der academie aldaar. Ten gevolge v. een tweegevecht
n. Nizza gevlucht en vervolgens naar Aix,
trad hij daar in 1683 in 't huwelijk. Hij overl.
er in 1712 op 72-jarigen leettijd. Zijn zoon
Vanloo (JEAN BAPTISTE) werd in 1684 to
Aix geb. en verwierf reeds op jeugdigen leeftijd veal vaardigheid on roam in d. kunst.
Op kosten v. d. prins d. Carignan studeerde
hij vervolgens to Rome onder d. schilder B.
Lutti. Te Rome schilderde hij een ,,Geeseling
v. Christus'' en vervolgens ging htj met zijn bescherrner n. Parijs, waar hij voor hem eenige
to ereelen uit d. „Herscheppingen" v. Ovidius
schilderde. Na vervolgens voor d. koning
eenige werken gerestaureerd en diens portret
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geschilderd to hebben, ging htj n. Engelanci
(1737), waar hij een aantal portretten schilderde, die een verbazenden opgang maakten.
In 1742 to Parijs teruggekeerd, werd ook
daar met bestellingen overladen, zoodat
eerst lang na zijn opneming in d. Fransche
academie een schilderij voor zijn receptie kom
schilderen, welke ,Diana en Endymion" voorstelt. Hij overl. to Aix in 1745. Zijn brooder
Vanloo (CHARLES ANDRE), CARLE VANLOOgenaamd, werd in 1705 to Nizza geb. en door
Jean Baptiste Vanloo in d. beginselen der
kunst onderwezen. Doze nam hem met zich
n. Rome, waar hij door d. beeldhouwer P. le
Gros en d. schilder B. Lutti verder werd opgeleid. Op an 15e jaar to Parijs gekomen, won
hij daar een prijs en legde hij zich vervolgens,
op 't schilderen v. tooneel-decoraties toe. In
1724 won hij d. grooten prijs, die hem echter
niet dadelijk toegekend werd, zoodat hij zich
door 't schilderen v. portretten tot d. reis na
Rome in staat moest stollen. Eenmaal daar
zUnde, verwierf htj zich spoedig een grooteu
naani; hij werd in 1729 door d. paus tot ridder
verhoven en ging vervolgens n. Turijn, waar
hij eenige voorstellingen uit Tasso's „Verlost
Jerusalem" in 't pa,eis schilderde. Te Rome
teruggekeerd, huwde hij daar d. beroemde
zangeres Sonnini, die door d. ParUzenaars ind
1734 werd bewonderd. Opgenomen in d. academie, schilderde hij voor zijn receptie „Apolloen Marsyas", een v. zijn voorn. werken, door
d. gravure algemeen bekend. Hij bleef nu
to Parijs en schilderde een aantal werken r
dieorzjntg hemloprzen werden. Men vergeleek hem btj Rafael,
Correggio en Titiaan. Op dien lof is veal at to dingen. Men bleef daaromtrent dan ook
niet in gebreke on ten tUde v. David werden
zijn schilderijen aangewezen als toonbeelden
v. 't verval der kunst in FrankrUk. Hij schilderde voor 't hof, voor particulieren en kerken..
't Louvre bezit v. hem twee schilderijen, „Het
huwelijk der H. Maagd" en „Aeneas met an
vader Anchises" voorstellende. Verschill. kerken v. Partjs werden door horn begiftigd en,
d. hoofdkerk to Besancon met een v. art
hooklwerken, „d. Opstanding v. Christus"'
voorstellende. Ook in 't buitenland werden
zijn schilderijen tjverig gezocht. d. Koning v.
Pruisen, keizerin Katharina II v. Rusland en
verscheidene Duitsche vorsten wedUverden,
om 't bezit daarvan. Hij behandelde zoowel
btjbelsche en mythologische oncierwerpen als
't genre en historische portretten. In 1748word VANLOO directeur der „Ecole royale deseleves protégés par be roi", in 1751 door d.
koning benoemd tot ridder v. s. Michel on
spoedig daarna rector der academie v. schoon&
kunsten. Door d. belofte v. een jaargeld v..
3000 thalor (terwijl al zijn werken hem bovendien nog afzonderlijk zouden betaald worden)
trachtte koning Frederik II VANLOO to bewegen n. Berlijn te komen, maar d. kunstenaar
weigerde. Hofschilder werd hij eerst in 1763(volgens anderen in 1765), in welk jaar hij ook
overl. Zijn laatste werk was een voorstelling
v. „Augustus d. tempel v. Janus sluitende".
Spotters beweerden, dat ook d. room v. VANLOO
daarin was opgesloten. Tal v. gravures hebben
't werk v. CARLE VANLOO gereproduceerd.
Vanloo (Louis MICHEI.), oudste zoon
J. B. VANLOO, werd in 1707 to Toulon geb. en
vergezelde reeds op jeugdigen leefttjd zijn oom
Carle Andre n. Rome. Hier schilderde hU o. a.
een „Daphne, door Apollo vervolgd", welke
hij in 1733 bij zijn receptie in d. Franscho
academie inzond. In 1735 werd hij adjunct
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professor btj die inetelling en in 1736 ging hU
n. Madrid, waar Philips V hem tot hofschilder
bad benoemd. HU schilderde er verscheidene
,portretten der vorstelUke familie en werd in
1751 directeur der academie v. San Fernando.
In 1752 keerde hU n. Partjs terug ; hU schil-derde er 't portret v. koning LodewUk XV
ten voeten uit en verschill. andere portretten,
meestal door d. gravure bekend. Na d. dood v.
EARLS VANLOO werd hU in diens pleats directeur
der Ecole royale; hU overl. in 1771. ZUn broeder
Vanloo (CHARLES AXED E PHILIPPE) werd
in 1715 te TurUn geb. en door zip vader, later
door zijn oom Carle Andre in d. kunst onderwezen. Ook hij volgde d. slechten smaak v.
zUn tad, maar verwierf zich ale modescbilder
zooveel roam, dat koning Frederik II hem,
na d. dood v. d. schilder A. Pesne, n. Berlijn
riep. Hij versierde Potsdam en Sans-Souci
met tal v. schildertjen. die nu sinds lang naar
d. magazijnen verhuisd ztjn. Tot zUn beroemdste werken behoorden d. geschiedenis
v. „Portia" en d. „Offerhande v. Iphigenia".
Voor d. tapijtfabriek to Potsdam vervaardigde hU cartons, waarin hU d. gemaniereerde
bravoure der decoratieve kunst v. C. A. V.
-en J. B. V. nog overdreef. In 1772 keerde hU
n. ParUs terug, waar hij na gin aankomst een
schildertj met allegorische figuren, d. deugden
voorstellende, vervaardigde, die, door een
-glee gezien, een welgeltjkend portret v. koning
LodewtJk XV vertooude, een eigenaardig
-staaltje v. 't streven der kunstenaars zUner
-43euw. He overl. in 1783. ZUn zoon
Vanloo (cEsAR), landschapschilder, werd
in 1742 to ParUs geb. en door zijn vader in
d. kunst onderwezen. Vervolgens begaf hij
zich n. Rome. Twee schilderUen, d. „Nacht"
en d. „Morgenstond" voorstellende, maakten
hem zoo beroemd, dat d. Fransche academie
meende hem haar poorten to moeten openen.
Dit geschiedde in 1786. Van 1800—'17 zag men
-op d. Parijsche tentoonstellingen verscheidene
landschappen v. hem, meestal bU winter. Zijn
-composititin waren niet slecht, kleur en behandeting echter zees eentonig. Hij overl.
to Perlis in 1821.
Eindeltjk moeten wij nog vermelden : CLAUDE
VANLOO, een zoon v. J. B. Vanloo, die reeds
-een vrU goed talent geopenbaard had, toen
hij op zUn 17e jaar in 1740 overl., en FRANCore VANLOO, jongste zoon v. J. B. Vanloo,
die in 1750 to TurUn op gin 22e jaar overl.
Ook noemen we nog een schilder DIRK VANLOO uit 't tijdperk v. Rubens; een PIETER
"VANLOO, die, in 1731 te Haarlem geb., in Amsterdam planten en bloemen geschilderd heeft
en in 1784 overl.; een JOZEF VANLOO, graveur,
die v. 1703—'40 te Pans werkzaam en v.
Hollandsche afkomst was, zoodat hU niet met
-d. Fransche kunstenaarsfamilie v. dien naam
verward moet worden.
Vannes (Bretonsch Gwened), een stad in
Bretagne, d. hoofdstad v. 't departement Mor•bihan, met 20 000 inw. Zij is d. zetel v. eon
-
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bisschop, heeft verscheidene kerken (o. a. d.
kathedraal s. Pierre), een museum met Cettische oudheden, een openbare bibliotheek v.
10 000 deelen, een haven; bloeiende industrie
en veel bandel. — Vroeger beette deze stad
Dariorigum of Civitas Venetorum en v. 1675 tot
1689 was zU d. zetel v. 't parlement v. Bretagne, alsmede d. residentie der hertogen, die
't slot l'Hermine (welke naam is afgeleid v.
't wapen, dat hermeltin was) bewoonden.
Vanni (FRANczsco), een Italiaansch schilder, werd in 1563 (volgens anderen in 1565) te
Siena geb. en behoorde tot een familie, die
gedurende twee eeuwen een aantal kunstenaars leverde. Zijn eerste leermeester was
A. Salembinl, maar reeds op zijn 16e jaar
begaf bij zich eerst n. Rome, waar hU onder
leiding v. Gio de Vecchi d. werken v. Rafael,
en vervolgens n. Parma en Bologna, waar hij
d. meesters der Lombardische school bestudeerde. Dank zij d. invloed v. Correggio en
der Caracci on d. leiding v. Passerotti, ontwikkelde zlch zUn talent zeer gelukkig. Weldra koos hU zich meer bepaald Baroccio tot
voorbeeld, dien hij zoo getrouw navolgde, dat
beider werken dikwills met elk. verward zUn.
ZUn koloriet was fraai, maar zijn draperieen
waren onachtzaam behandeld. VANNI vertoefde
langen tijd to Rome, waar hij vele vrienden
en beschermers telde, onder wie d. pausen
Alexander VII en Clemens VIII. Van Rome
begaf htj zich n. Siena, waar hij voor d.
eersten meester v. zip tijd werd gehouden
en in hooge gunst stond bij vorsten en grooten. Behalve d. schilderkunst beoefende hij d.
bouw- en werktuigkunde. Twee v. zijn voorn.
werken vindt men aldaar in d. kerk s. Quirico
en Sta Julia, „Christus op weg naar Golgotha"
on „d. Vlucht naar Egypte" voorstellende. d.
Berk v. 't Educatorio bewaart v. hem een
„HuwelUk v. Sta Catharine", die v. s. Spirito
een fraaien „s. Hyacinthus". Ook in andere
kerken en in 't Palazzo Publico to Siena, in
kerken en kloosters te Pisa, te Pistoja en to
Lucca komt zijn work voor. 't Museum v. 't
Louvre bezit drie schilderUen v. zijn hand;
ook te Manchea, to Weenen en te Dresden
treft men „H. Familien" v. dezen kunstenaar
aan. ZUn teekeningen, meestal met d. pen
omgetrokken en met bistro en wit gekleurd,
zUn beroemd on verraden een nauwgezet en
geestvol kunstenaar. Andreani graveerde naar
zijn teekeningen d. beroemde chiaroscuro's,
tafereelen uit 't leven v. Abraham en Mozes
voorstellende. Voorts hebben verschill. grayears (Sadeler, J. Turpin, J. Callot, P. de Jode,
C. Galle e. a.) naar zUn sehilderUen gewerkt.
Hij zelf heeft drie, zeer zeldzame prenten geetst, besehreven door Bartsch („Peintre Grayour" dl XVII). VANNI was een beminneltjk
en zeergeacht kunstenaar. Hii overt. to Pisa
in 1609. Zen zonen RAFAEL en MI HAEL ANGELO
VANNI beoefenden made d. kunst. Laatstgenoemde is bekend geworden door d. uitvinding v. mozaIekschilderUen op marmot.

