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VOO R B E R J G T.

Ziet hier, geachte landgenooten! het eerfie· deel van ons
aangekondigd Algemeen Woordenboek van Kunsten en We-

tenfchappen voor den befchaafdm Jland, enten' behoeve' óes
gezelligen levens.
Offchoon wij ,in ons berigt van inteekening ,reeds getracht hebben " eeOe korte fchets te geven van deszelfsvo'or-geficlde bedoeling, inhoud, omvang en uitgebreid nut ;acJt,.
ten wij het echter noodig, bij eene onderneming als,.deze.,
'de gemelde hoofdpunten hier wat nader te ontv.ouwen, daar
foortgelijke berigten ., als losfe bladen van den dag., naderhand ligtelijk verloren gaan, of ter beoordeeling van het plan
eens werks, bezwaarlijk ingezien., vecl minder met hetzelve vergeleken worden.

Wij gevoelen ons hiertoe' verpligt,

uit aanmerking van het vereerend vertrouwen, dat., blijkens
de aanzienlijke lijst van inteekenaren, onze Landgenooten in
deze onderneming geileld hebben. Gelijk dezcl ve eene openbare hulde is aan de nationale befchaving, en tevens, bij de
overige volken van Europa, getuigen kan van de belang1l:elling

*
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der Nederlanders in het hoofddoel aller kunsten en wetenfchappen -

bevordering der humaniteit, befchaving en ver-

edeling des geze11igen levens;- zoo is ook deze aanzienlijke lijst, aan wier hoofd het Z. M. onzen geëerbiedigden
koning

WILLEl\I

I, hehaagt heeft, als befchermer van dit

groot maatfchappelijk doel, zich zelven te plaatfen , een fterke fpoor!1ag voor den ijver en de eer des uitgevers, om aan
dat uitftekend vertrouwen te beantwoorden, en, zoo hij al
niet het ideaal der -volmaaktheid zelve kan bereiken, er echter
met alle krachten na te fireven, en geene moeite of kosten
te fparen, om aan hetzelve zoo nabij te komen, als zulks,
in ·den' tegenwoordigen ftaat der volksbefchaving, kunsten en
wetenfchappcn, mogelijk is.
De titel dezes werks wijst reeds deszelfs hoofddoel aan, als
-bepalende zich , inzonderheid, tot den be/chaafrlen -/la/ld, Jen
-behoeve tIJ Ur veredeling des gezelligen levens. Hierdoor

011-

tlerfchcidt zich hetzelve van aUe andere zakelijke woordenhoeken, die hier te lande of elders zijn uitgckomen.
',Eiuyclopidiën., gelijk de Franfchc van
ilER T,

de, Engelfche van

de lIoogduitfche van

DIDEROT

CHAMB~RS, REES

ERSCH

en

G1WBER,

AIge~eene

en

n'ALEM-

en anderen, en

bedoelen eene vol-

iedige, a,lIes -omvattcllLle, bewerking van alle decIen en bij.zoniiere artikels, .:die tot het wijd uitgellrekt gebied aller
menfchelijke kunsten en wetenfchappen behooren.

Zij zijn

dus, uit den aard der zake, zeer groote en kostbare, wer-ken, gefchreven voor allerlei fianden, en over alle voorwerpen van l11enfchelijke kennis en kunst; maar bepalen zich
niet 011zcttelijk tot het door ons opgegeven hoofddoel.

Ons

VOO R 13 E R I G T.

IU

Ons Woordenboek, daarentegen, tracht:
Van het gehede gebied aller menfchelijke kunsten en

I.

wctenfchappen - een gebied, uit dorre en vruchtbare flrekel1~
uit fchadclijk en heilzaam gewas, uit donkere holen, klippen en afgronden zoo wel, als uit vrolijke en veilige landdouwen, zamengef1:eld - f1echts dië deelen, gronden en voortbrengfols te befchr.ijven

~

den befchaafden inensch.
2.

welker kennis vereischt wordt voor
En

Om uit het rijk des lichts, op aarde genicht, federt de

ontluiking der kunsten en wetenfchappen, en uitgebreid tot
op onzen leeftijd; die licht- en \varmtef1:ralen op te vangen 9
welke naar de· zijde des gezellig'en Tevens gekeerd zUn, en,
in de verlichting en veredeling onzer gezellige kringen, weldadig zamenvloeijen als in een brandpunt van volksbefcilaving.
3.

Bovendien is dit Woordenboek bepaaldelijk ingerigt

voor Neder/anders, waardoor derhalve eene bloote vertaling
'van het een of ander buitenlandsch werk, b. v. van het
CiJllvcrfatiom-Le.r:icon, dat, in Dllitsc:h!a!ld, zoo bekend als

beroemd, met alge"tncene goedkeuring ontvangen, en bij de
meeste bcfchaafde huisgezinnen in dágelijb gebruik is

C·),

voor onze landgeno·oten ongepast en onvolledig zoude ge. weest zijn: want, fc!lOon wij ons aanvankelijk hadden voorgenomen, cene Ncdenluitfche vertaling van dit beproefd, uit-

• z

C·)

Het

CONVERSATIONS-LIlXJCON

munoder

Ellcyc!oPiidifc!les Halld-

wörlerbllclz fiïr gebildete Stiillde, uitgegeven te Leipz~~ en Altenburg, in

10

deeJ.:n, werd, in IS J9, t':Il vij fde maal herdrukt, cn

heeft recds een vcrtier gchad vall vcrCchcidcll du:zcnd aCdruld,cn.
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mnntend werk te leveren; begrepen wij echter fpoedig, voorgelicht door onderfcheidene beroemde wderlandfche geleerden,
dat betÇotJwrfations-Lexico1J, als zijnde oorfpronkelijk voor

Duitfchers gefchreven,

voor Neder/(lf/den te breedvoerig

zoude zijn in hetgeen, wat DuitJchland betreft, en tevens te
'Ûllv6lledig in alles, wat hetrekkirig heeft tot de gefieldheid,
natullrlijkelûstorie, aardrijkskunde, gefchiedenis, koophan.del 3 zeevaart, voTI{:sgebruiken en andere bijzonderheden v.an
OOS

vaderland •. Wij verzuimden, uit dien hoofde, geene ge-

legenll-cid ,om ieder vertaald artikel aan des bevoegde Neder..
landfcIl.C .geleefden ter beoordeeling, herziening, en, zulks
noodig .zijnde , ter -omwerking aan te bieden.

Hoe zeer nu

daardoor de uitgave van dit eerfie deel is vertraagd geworden,
en wij deswege om verfcllOoning moeten vragen; ontvingen
wij echter, langs dien weg, aanmerkelijke verbeteringe.n,. en
vele, geheel nieuwe, oorfpronkdijke opflellen van algemeen
bekende en b.croemde vaderlandfche geleerden, voor wier
belangfielling wij 11l1nonzen hartelijken dank betuigen.
Wij hopen, in het vervolg, de vrijheid te zullen verkri.igen, van onder ieder oorfpronkelijk

~

of omgewerkt nuk;,

den naam des fchrijvCfs te mogen plaatfen , of wel, bij ieder volgend deel, ecne naamlijst dier verdienstelijke mannen
te v,oegen, welke aan de bewerking deel genomen, en voor
de onderfcheidene vakken, artikels geleverd hebben.
Wat de [chaal van vergelijking en afmeting betreft, naar
welke de algemeene redactie, overeenkomstig den aanleg en
het hoofddoel des werks, de keus der bijzondere artikels
ontworpen, derzelver verhouding tot elkander, en min of
meer
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meer breedvoerige behandeling, bepaald heeft; fpreekt het
van zelf, dat hier g,eene wiskundige, maar,

ten hoog·

fie, eene gepaste mensch· en oordeelkundige afmeting kan
plaats hebben. Ook aarzelt de redactie geen oogenbIik,. hiflr
openlijk te belijden,. dat bet haar vli!eltijds zeer moeijelijk,
j'a, in fommige gevallen, onmogelijk geweest is, bij de menigvuldige fchakeringen, zachte overgangen en 0nmcrkbue
ineenvloeijingen der bijzondere partijen en landfl:reken van
het gebied der fraaije letteren, kunsten en wetenfchappen,
overal de grenzen duidelijk te onderfcheiden, tusfchen de ei·
gcnlijke gewesten der geleerdheid en kunsten, en het ge1;,ied
der volksbefchaving en gezellige veredeling: - eene zwarigheid, zoo natuurlijk voor den wijsgeer, die over het betrek·

lelijke dezer begrippen heeft nagedacht, als belangrijk voor
den onpartijdigen beoordeelaar van den uitOag onzer onderneming. lntusrchen hebben wij getracht die fchaal ter bepaling
en behandeling der fioffen, te ontwerpen 'uit het begrip
en de vereischten van ware verlichting en befchaving eens
volks; gelijk dezelve nog onlangs door onze verdienstelijke
landgenooten, de heeren Mr. M. C.
WESTERBAEN,

VAN HALL

en C. W.

als voorzitters der algemeene vergaderingen

van de Maatfchappij: Tot Nut "Ian het Algemeen~ in de jaren

1817 en 1818, niet minder naauwkeurig, dan fierlijk , zjjn
ontwikkeld, en waarin verlichting en befchaving, beide, worden voorgeL1:eld, als te berusten op zoodanige kundigheden, die den mensch bekend maken met zich zelven , met
zijne betrekking tot de natuur en de menfchen-wercld, tot
de zinnelijke en bovenzinnelijke orde der dingen; die hem
• 3
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dus kunnen opleiden tot eene volledige en getrouwe volbrenging der pligten van den mensch en christen, van den huisen landgenoot, van den burger en onderdaan, en hem het
meest gefchikt maken tot dat levens genot , waarvoor hij,
in zijnen fland, berekend is. Aldus hopen wij, dat ook dit
Woordenboek, onder zoodanige werken mag gerekend worden te bebooren, waarvan n' ALEJ.\1BER T fchreef:

"Men

" kan niet loochenen, dat, federt de herfielling der we" tenfchappen, de uitbreiding van aJgemeene kundigheden
" in de maatfchappij, ten deele, eene vrucht is van woorn denboeken. (*).

De UITGEVER.

(*) " On l1e peut disco11l'e7Iir, qlle dept/is Ie renotlvel/l'metlt des
" I(!tres, on ne dolve enpartie aux Dictiollllaires /es lumières gé~
" nb'ales, qlli
font répandues dans la focidté."
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A
Aa, (Me.C. P. E. Robidé van der) Procureur bij de Regtbank
van Eersten Aanleg te Leeuwarden.
Aa, (J. van der) R. K. Priester t~ Amsterdam.
Abrahams, (De Gebroeders) Boekhandelaars te Middelburg.
Acker, (M. D. van den) Med. Doctor en Notaris te Joure.
Adriani (M. J.) Pred. en Schoolopziener, voor het SchooI-onderwijzers gezelschap in het zesde distrikt der provincie Groningen ~
te Oud~ Pekel-A.
Adriani, (P.) Chr. en Vroedmeester , te Pekel-A.
Atzema, (A. J.) te Winschoten.
Alder, (J.) Procureur te Bergen op Zoom.
Amerom, (H. J. van) voor het Leesgezelschap: Ier Be,'ordering van
Kunde en goeden Smaak, te Arnhem.
Amez, (H. J.) te Amsterdam.
AmiJot, (A. E.) op den huize Schérpenhof te Rheden, I best pap.
Andrau , (W. H.) Ontvanger te Aalten.
André, (L.) Kostschoolhouder te Zutphen.
Andreson, (J.) te Leijden.
Andriesen , (J. Cz.) te Amsterdam.
Anthing, Majoor Adjudallt ,U! 'sGravenhage.
Arbon en Krap, Boek- en Kaartenhandelaars, te Rotterdam, 6 Exempt.
Arentz, (A. M. A.) Wed. van Essen, te Zutphen.
Arnzenius, (Mr. J. 0.) Hoogleeraar te Harderwijk.
Arriëns ~Capt. Luit. ter zee te , Velp, 1· best pap.

B
Daas, (J. de) Apotheker te 's Glavenhage.
Backer, (Mr. W.) te Amsterdam.
Backer, (W. H.) te Amsterdam.
Badon GhiJb~n 0; (J.) OHtv,angerqer Directe Belastingen en Stedeliike Ontvanger te Zutphen.
Bagman , (J. W.) te Amsterdam.
Bannier , (Mr. Joan) Directel11' der Posterijen te Rotterdam.
Barneveld, (W. van) Lid des koninklijk Nederlandfchen instituuts
van wetenCchappen en mldere geleerde maatfchappijen en Apotheker te Amsterdam, te Hattem.
Bastiaans, CA.) te Amsterdam.
Bauer, (F. C. D.) Hoofd-commies bij het Provinciale Bestuur van
Gelderland, te Arnhem.
Bax, (Corn.) A. Fs. Notaris te Dordrecht.
Beek, (F. G. van) Lid der Provinciale geneeskundige kommissie
van Gelderlaed, en Apotheker te Zutphen.
Beek
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Beek Vollenhoven , (J. van) Geheimraad , Bankier, Conful-generaal
van Z. M. den koning van Pruissen ea Ridder van den rooden
Adelaar, te Amsterdam I best pap.
Becker, (Johann Laurellts) te Amsterdam.
Beeckman, (H. M.) te Utrecht.
13eers, (A. van) Med. Doct. en Vroedmeester , te Helder.
Beets, (J. J.) Boekverkooper te Haarlem.
Beijer, (E.) te Paramaribo. (Suriname)
lleijerinck en Willemsz, Boekverkoopers te Amfierdam, !l ExempT.
B,el, (Pieter) te Amsterdam.
13enthem, (S. van) Boekhandelaar te Midd<:Iburg, 4 Exempl.
Bentinck, (W. R.) Landcommandeur der Duitfche orde enz. te
Schoonheden, 2 beSt pap.
:Qerg van Dussen, (0. W. J.) te Amsterdam.
13ergh, (G. H. van den) Leerlooijer te Zutphen.
Bergbege, (J. H.) te Zutphen.
Berman, Commissaris bij het Departement van Finantie te 's Gr:rvenhage.
Beucker Andrae, (Mr. D. H.) Grifli~r bij de Regtbank van Eersten Aanleg te Leeuwarden.
flibliotheek der Stad Amfl:erdam. (Voor de)
Bijland , (C. L. Gr~vin van) te Arnhem.
Blanckers Pasqué, (U. J.) Secretaris der Stad Geertruidenberg.
Dloemers, (D.) Predikant te Gorssel.
Dlokker, (H.) Chirurgijn en Vroedmeester te Andijk.
Blomkolk , (J. E.) Procureur te Amsterdam.
llIomman, Joh. Zn., (Bs.) Notaris te Amsterdam.
Blussé en van Braam, Boekhandelaars te Dordrecht.
Bode, Generaal Majoor en Directeur der 4de Artillerie Directie te
Breda.
Doelens, (H . .1.) Schout te Aduard.
13oer, (de) Kapt. bij het 4de B:m. Artill. Nat. Militie te Nijmegen.
Bohn, (F.) Boekhandelaar te Haarlem.
Bois, (13. du) Kommis der In- en Uitgaande Regten en Accijnseu
te Zutphen.
Bolongaro Crevenna, (J. 13.) te Amsterdam.
Bombled , (F. W.) Apotheker te Amsterdam.
Bomholf, (D.) Hz. te Zutphen.
Bondam , (Mr. Pieter Christiaan) Ontvanger der Registratie en Domeinen, te Amsterdam.
'
Bonekamp, (Toan Theodorus Anton) Kapelaan te Hervelt.
13onga, (J. v~n) te Amsterdam.
Bonhomme, GelJeraal, re Groningen.
Boon, (E. van der) te Noordwijk.Binnen.
,13001lCIl, (11.) Koopman tc Dordrecht.
Boon.
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Borch, (Generaal van der) op den huize Honsdonck.
norch, (F. W. Baron van der) IIoutvester in het tweede Jagtdisfrict
der PïOvincie Gelderland, op den huize UIenpas.
Bosch, (A. ten) openbaaï onderwijzer te Zutphen.
Bosch v. Bunschoten, (Jufvr.) te Utrecht.
Bosch, (W. D.) Lakmoes-Fabrijkeur te 's Hertogenbosch.
Bossl:ha, (P.) Hoogleeraar te Deventer.
Boswel , (G. E.) te Amsterdam. '
J3'ottema, (0. W.) Landbouwer te Oudkerk.
Bouricius, (R. J.) President Burgemeester te Arnhem, 1 best pap.
voor de Stads Bibliotheek aldaar.
Bousquet, lSte Luit. Ing. te Bergen in Henegouwen.
Bovens, (P. F) Burgemeester van lVIaashees en Overloon.
Braauw, (W. M. de) Direct. der Regist. in Zeeland, te Middelburg.
Braconier, (A. P.) gepensioneerd Officier te Kampen.
Brak, (Arend Hendrik) te AlIlsterdam , I best pap.
Brak, (W. D.) te Amsterdam.
Brakell, (Baron F. C. van) te Druten.
Br:md, (H.) Koopman te Zutphen.
Brandenburg , (C.) Boekverkooper te Zaandijk.
Brandt en Zoon, (J.) Boekverkoopers te Amsterdam.
Brams, (J.) te Zutphen.
Brams, (Geurt iVf enzo) eerste Procureurs Klerk te Amsterdam.
Brants , (M. P.) Lid van de;] Raad te Amsterdam.
Brave, (W.) Boekverkooper te Amsterdmn, 2 Exempl.
Bredero Dions Zn. (C.) te Amsterdam.
Brentano, (losephus Augustinus) te Amsterdam.
Brink, (Willem Jakob) Chirurgijn Majoor bij het regiment Husaren
No. 6 t(! Haarlem.
Bronkhorst, (S. van) Commissaris, van Politie te Arnhem.
Bronckhorst, (van) Pred. te Vierlingsbeek.
Bronstring , (J. P.) Boekverkooper te Purmerende , 2 Exempl.
Brouwer, (lVIr. A.) Advocaat te Heerenveen, I best pap.
Brouwer, (G.) Boekverkooper te Deventer.
Brouwer, (W.) te Zeist.
Drown, (J.) Conrector der Latijnf'che Scholen te Zutphen.
Bruijn, (Arnont WHlem de) me Luit. Adjud. bij het sde Batt. Artillerie Nat. ~VIilitie, te Namen.
Bruijn, (Mr. J. de) Burgemeester en Vrederegter te Zutphen.
Bruyn, Jr. (M. de) op Hulsen, bij Nijmegen.
Bruining, (Dirk) te Amsterdam.
Bruna, (Hendrik) Burgemeester te Veldhuizen , in het Granffchap
lIentheim.
Burgerhoudt, (Mr. J.) Lid van den Raad te Schiedam.
Burg, (D. van der) op de FOllllatie te Utrecht.
Burcht van Lichtenbcr,:, (Willem Frcderik van der) te Bloemendaal.
llusch ,
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TIusch, (J. F.) Pastoor te Eerbeek.
Buteux. (P. J.) te Goes.

c
Calkoen • (H. A. J.) Predikant te Gasselter Nieuwveen, in Drenthe.
Callegoed, (N. van) Fransch-, Hoog- e~l Nederduitsch Schoolonderwijzer te Arnhem, I best pnp.
Carsren, (J.) 2de Luitenant Ingenieur te Zutphen. I best pap.
Casteel • (C. A. van) Burgemeester te Oostburg, Eiland .van C;adsand.
Cnstro, (D. H. de) te Amsterdam.
Ceuterich, (J. F.) R. C. Pastoor te Echt.
Chassot de Florencourt, (F.) te Moergestel, I best pap.
Chevalier, (Rodolphe Ie) te Amsterdam.
Chijs, (P. O. van der) te Delft.
Clarisse, (J.) Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Leijden.
Cleef. (Gebroeders van) Boekhandelaars te Amsterdam.
Cloppenburgh, (W.) te Wijnaldum.
Cluwen, (Herms. Meijer) te Amsterdam.
Coets van Baggen. (J. C.) 2de Luit. bij het lf1:e Regiment Kurassiers, Ridder der Militaire Willemsorde 4de klasse, te Arnhem.
Coeverden, (Jonkheer J. W. van) te Elburg.
Coevorden, (S. J. van) gekwalilic. Collecteur te Groningen.
Cooth, (L. F. W. van) Advocaat te Ravenstein.
Corbelijn, CT • .T.) I30ekhandelaar te Vlissingen.
Cornel, (N.) Boekhandelaar te Rotterdam.
Cors. (J. ç.) te Vreeland.
Costa, (J. da) Advocaat te Amsterdam.
Costa " (MDses Gomez de la Pin ja , da) te lVfaarsen.
Cranendoncq , (A.) Plautfnijder te Gorinchem.
Cras, (H. C.) te Amf1:erdum.
Cremer, (J. C.) Koopman te Arnhem.
Crok , (Pieter) te Hoorn.

D
Daalen, (Mr. H. B. van) Stads Secretaris en Notaris te Wageningen.
I best. pap.
DallJalls, (.J. W.) te Amsterdam op het singel bij het kleereveer.
No. 129.
Dalhuizen , (J.) Instituteur te iutphen.
Dammers, (Pieter J.) te Amsterdam.
Dedel, (G.) te 's Gravenhage.
Deinfe, (Adr. van) Predikant bij de Nederd. en Eng. gemeente te
Ostcndc.
De-
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Delden, Pz. (S. van) te Deventer.
Demmeni. Luitenant bij den trein van het 3de Battaillon VeJ.d-:ll'tille-..,
rie te Maastricht.
Deutz van Assendelfe, CA. A.) Lid van den Raad te Amsterdam.
Dercksen, (G. J.) nJmens het Natuurkundig gezelschap: de Struil'
, wordt einde/iik een Boom ~ te Zutphen.
Derckson , (J. A.) R. K. Pastoor te Arnhem, I best pap.
bibbets , (1..) Propenent bij het Provinciale Kerkbestuur te Utrecht.
Deeriks, (Pierre François) te Middelburg.
Dijk, (G. E. van) L.1ndbouwer te Roodkerk.
Dijk, (J. van) Procureur bij de Regtbank van Eersten Aanleg teZutphen.
Dijk, (W. van) te Utrecht.
Dinckgreve. (J. F.) Emeritus Predik:tnt te Bourtange.
Dirckinck van Holmfeld, (F.) Gep. Kap. ter zee, te Zutphen..
Ditmarsch, (D. W.) te Broek in Waterland.
Doijer, (A.) Predikant te Zwol.
DolI, (Wed. J.) BoekhandeJaresse te Amsterdam.
Donckerman, (F. H. L.) te Leijden.
Donk, (P.) Boekhandelaar te Amsterdam.
Donker, Hz. (Dirk) Schoolhouder te Zaandam.
Doop, (P. R. den) Raad der Stad 's I-Iertogenbosch, } best p!lPO.
Doorn, (S. v.) Onderwijzer te Ottoland en Neder-Blokland.
Dorbeck, (Thomas) te Schagen.
Draaijer, (F.) Boekverkooper te Amsterdam.
Dries, (C. van den) Boekhandelaar te Rotterdam.
Druten, (J. van) A. L. M. Emeritus Rector, en Lands en Gemeente Ontvanger te Sneek, voor het Leesgezelschap ten zinspreuk
vóerende : lol Nut en Genoegen te Sneek.
Dussen, (F. van der) Praeceptor der Ladjnsche Scholen te Zwol.

E
Ebbinga, Wnbben, (F. A.) Scholtus te Stanhorst.
Eeghen , (J. van) te Amsterdam.
EUmaal, Luit. Kol. te Harderwijk, I best pap.
Eijmberts, (L. C.) te Breda.
Eijnde, (van den) Luit. bij de I3de Afdeeling Nat. Infanteriè te
Nijmegen.
Eijs, (A. H. van) te Zutphen.
Ende, (A. van den) Hoofd-Inspecteur van het middelbaar en Jager
Onderwijs te Haarlem, 3 Exempl.
.
EngelbertS, (Mevr. de Wed. A.) te Noordhoorn.
Engels, (R.) Predikant te Nieuwolde.
ElljeltnUll, (J. N.) Stads Chirurgijn cn Vroedmeester te Amsterdam.
En-
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ElltCbedé en Zonen, (Johannes) Boekdrukkers te Haarlem.
(J.) Ontvanger der Direete Belastingen te Vo;'den.
Entink, (W. L.) Predikant te BredeVQOrt.
Ernst, (E.) KalH. te 's Hertogenbosch, I best pap.
Esdré, (Willem Carel) te Amsterd~m.
Essen, (L. van) te 's Gravenbage.
Essen, (W. van) te Nijmegen.
Estoppeij, (G. J.) te Amsterdam.
Everard, (F. F.) te Amsterdam.
Evers, (H. H.) Predikant te Hengelo.

~nsink,

F
F. T. te Groningen.
Fallee, (B. A.) te Amsterdam.
FaIter, CPieter Rlltgardus) Kapt~ bij het sue Batt. ArtilI. Naûonale
Militie ,te Namen.
Febvre, (Ie) Adv.ocaat te Amsterdam.
Feldmann, (D. L.) Predikant te Voorst.
Feuilleteau de nruiJll, (G. G.) te Rotterdam.
Fischer, (P. J.) Kapt. I{wartienu. der l,ste Afdeeling Illfant,ed~"tj!
Leuven.
.
Fock, (C. H.) Lakenlwoper te Utrecht.
Foreerst, (Mr. Cornelis van) Lid der Provinciale Staten van Noord~
Holland, te Heiloo.
.
Forsten , (J. A.) Stads Med•. Doçter en Directeur van het Pos~
kalltoor te Middellmr;{.
.
Fijens, (Mr. G. L.) Advocaat te Leeuwarden.
Frank, (C. F.) Majoor, Plaats-Majoor des Stad en Vesting Nijmegen.

G:
"Gales , (H. A.) Subst. Officier van Justitie, te Amsterdam.
Gaijmans, (Mr. A. A.) Lid der Gedeputeerde Staten van Gelder·
land, te Arnhem, I best pap.
Gaijmans, (D.) Burgemeester te Arnhem.
Geurtsen , Jzoon, (J.) van Baarskamp , te Driel.
Geelhoed , (D.) Onderwijzer der jeugd te Gouda.
Gelder , (A. H. van) Leeraar der Doopsgezinden te Amsterdam.
GeIder, Schouten en Comp. (van) Papier Fabrijkamen te Wormer·
veer, I best pap.
Gerbrandts , (P. F.) Gepensioneerd Kolonel ter zee, te Veghel.
Geus, (A. de) Ingenieur van 's Rijks Waterstaat, te Breda.
Gewin, (Coenrad) Lid der lJ1aatfclJappif Win Wéldadigheid te Leijd.
Gezelfchap (Het) 'ter oefeninlJ van het verstand, en ter verbetering
Vtlll het hart, te Maassluis.
Ge·
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Gezelschap, (het) tot Nut en Uitspanning te Utrecht.
Gheijn, (Mr.E. F. J. van den) Regter ter Instructie bij de
Regtbank van Eersten Aanleg, te Nijmegen.
Gildemeester H. Fzoon, (H. D.) Azijnmaker te Haarlem.
GiIIot, (E.) Majoor te Zutphen.
Glemmcrveen, (J.) te Amsterdam.
Glimmer, (E. E. Burgklij) Vice President van de Regtbank te
Amsterdam.
Glover, (J.) oud Burgemeester van Heeteren , te Driel.
Godefroij, (J. J.) te Amsterdam.
Goede, (W.) Christenleeraar te Rotterdam.
Goetzee, (N. Adr.) voor het Departement öwammerdam en Raclanderveen der Maatschappij: tot Nut van het .Algemeen" .t,e
Zwammerdam.
GoH van Franl~enstein, (P. H.) te Amsterdam.
Goor en Zoon; (C. J. van) Boekhandelaars te Nijmegen, 2 Exemp!.
Goor, (.J. F. van) Pastoor ce Hervelt.
Gordon , (F. C.) Lid van den Raacl der Stad 's Hercogenbosch.
Gorkom , (G. van) Schoolhouder re Bronkhorst.
Graaf, (H. de) Predikant ce Worwershoor.
Grasveld, (C. H. van) te Zutphen;
Greijdanus, (J. P. J.) Notaris ce Heerenveen.
Griethuizen , (0. J. van) Predikant te Wageninger
GröelJel-, (C. P.) te Zwo!.
Groen van Weerdestein.
Zmphen.
-Grönemán, (J. L.) Koopman
Groenenbergh, (R. v.) Boekverkooper te Groningen, 2 Exempl.
Groos, (C.) Onderwijzer te St; MIchiels Gestel.
-eroot, (H. S. J~ de) Boekhandelaar' te 's Gravenhage.
Groothuis , (J. F.) Pastoor te Haaxbergen.
Grunebosch, (J. W.) Luitenant Colonel, kommunderende het DepÓt Bataillol1 der 13de Afdeeling Infanterie, Ridder der ,miUitaire
Willemsorde, te Arnhein, I best pap.
Gude, (Pieter Laurens) te Hoorn.
Gunningh, (J. H.) P:lpier- fabrijkant te Apeldoorn.
Guysi, Kapt. Kwarcierm•. bij het RegÎln. Zwitsers no. 29, ga~
nisoen te 's Hertogenb.osch.

re

H
Haan, (J. H.) Commies -der 2de klasse der In- en uitgaande RegtCll,
te 's Heerenberg•.
Haaselhorsr, (.J.) Schout en Notaris te Obdam.
lIackfort tot de Horst, (0. G. W. J. Baron' van) te Loenen,
I best pap.

Haef-
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Haefkens, (J.) te Amsterdam.
Haeften, (J. van) Lid der R~gtbank te Heerenvecn, I best pap.
Hagcdoorn, (H.) te Devcnter.
Hageman, (W. H.) te Amsterdam.
Hallegraeff, (W.) Apotheker te Zutphen.
Halteren , (A. van) te Ossendrecht.
Happé, (H.) Notaris te Amsterdam, I bcst pap.
Haringman , (A. G.) te LeUden.
Hamen, CP.) te Amsterdam.
Hansink, (H.) Controleur der 1n- en Uitgaande Regtcn, tc AIU~
sterdam.
Hasselt, (Copcs van) Advocant Fiscaal voor de middelen te Lande
in de provincie Gelderland, te Arnhem, I bl'st pap.
Hasselt, (Mr. J. A. van) Secretaris der Stad Zutphen.
Hasselt, (van) Generaal lVIajoor, te Zmphen.
Hazelhoff, Boekverkoopcr te Groningen, 2 Exempl.
Heeckerell, (A. J. H. W. B::ron van) tot NetteJhorst, Heer van
.Batipl?~n, op Batingen in Drenth~.
Heeckercn, (Mr. E. L. Baron van) Officier van Justitie, te Zutphen.
Heeckeren van Molencaten , (E. W. Baron van) Generaal MajoQr
en Komman9ant te Zutphen, I best pap.
Heeckeren, (G. P. C. Baron van) Raad der Stad Zutphen.
Heeckeren, ( W. A; .IJ. Baron van) te Utrecht.
Heeckeren tot WaIien, (W. R. Baron van) te Apeldoorn., I
best pap.
Heeckcren, (W. R. Baron van) te Utrecht.
Heemsdaal , (W. G.. van) Stads-drukker en Bockverkooper te
Schiedam.
Heemskerk, (A.) te Amsterdam.
Heemskerk, (J. J. Bijsterus) te Amsterdam.
Hegelmeijer, (J. S.) te Maassluis.
Heijden van Baak, (Baron van der) op den Huize Baak, I
best pap.
Heldring , Predikant te Zevenaar.
Helmcke, (W. J.) Chirurgijn te Wijk bij Duurstede.
Hemmes , (J.) Kapt. Ingenieur, te Breda.
Hendrix, (J. H.) te Middelburg.
Hengst, (C. lVI. van) te .Utrecht.
Hennij" Kapt. bij de Artillerie te Breda.
Herfst, (L. G.) Ambachtsheer van Alblasserdam, te Albla~serdam,
I best pap.
Herweijer, (B. J.) Kommies 8~n het Postkantoor te Arnhem.
Herwcrden, (C. H. van) Predikant bij de Nederduitsche Hervormde
gemeente, en Leeraar in de Grieksche en Romeinsche Fabelkunde
.en Oostersche Letterkunde, aan het Gymnasium te Zutphen.
Her..
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Hesse! , (F.) Boekhandelaar te l-li~erenveen.
HesseIink, (W. F.) Wijnkooper te Zutphen.
Heutz, (J. J• A.) te Amsterdam.
Heuvel, (A. "an den) Koopman te Arnhem.
Heuvingh, fung. Officier Betaalmeester bij het 3de Eskadron van bet
Regiment Iigte Dragonders No. 4. te Venlo.
Hoeij Schilthouwer van Oostée, (Adr. van) Generaal Majoor der
ArtiIlerie in 's Gravenhage, I best pap.
Hoen, (A.) Kostschoolhouder te Vollenhoven , 1 best pap.
Hoet, (A. ten) Boekverkooper te Nijmegen, 7 Exemplaren.
I-loet, Jz. (C. ten) te Nijmegen.
Hoeulft, (Jac ob Hendrik) te Breda.
Hofman , (J. P.) Predikant der Hervormde Gemeente te Breskell5,
Eilande van Cadsand.
Holfman, (J.) Boekverkooper te Zutphen.
Hogendorp, (W. van) Directeur der Registratie en Domeinen, te
Amsterdem.
Hoijer, (Mr. H. T.) Substitut Officier bij de Regtbank van Eersten Aanlég te Brielle.
Holthuizen , (W. E.) te Amsterdam.'
Holtkamp , (F.) Boekverkooper te Sneek.
Honkoop, (A. en J.) Boekhandelaars te Leijden , 2 Exempl.
Hooft van Vreeland, te Ams('rdam.
Hoop, (A. van der) Lid van den Raad der Stad AmsterdalU.
Hoorn, (P. T. van) te Amsterdam.
Hopbergen , (B. H. van) Majoor te Zutphen.
Houtkoper, (A.) Notaris te Amsterdam.
Hoven, (J. van) Notaris en Bl1l'g~11leestet te Nunen.
Hovins, (L. E.) te Amsterdam, I best pap.
Huber, (J. L.) te Dronrijp.
Huberts, (A. F.) Pastoor te Zutphen.
Huberts, (A. N.) Kapellaan te Zutphen.
Huberts, (H.) Pastoor te Huissen.
Huberts, (H. J.) Koopman te Harderwijk.
Huberts, (J. F.I R. K. Pastoor" te Huissen.
Huberts, (J. T.) Bierbrouwer, te Huissen.
Hugenholtz, (Isaac) Stads en Gasthuis-Apotheker te A lUsterdam.
Hugenpoth, (Mr. J. N. W. A. van) Advocaat en Notaris van het
kwartier Arnhem, te Arnhem, 1 best pap.
Hugenpoth tot Aerdt, (Mr. N. A. W. van) te Zevenaar, 1 best
papier.
Huisingh, (H. V.) Boekhandelaar te Winschoten.
Huijdecoper van Nigtevec ht, te Utrecht, I best pap.
Huijgens, (0. A. D.) te Arnhem.
Huijsman, (Mr. A. E.) Rcctor der Latijnsche Scholcn te Brielle.
Hulst en Zoon, (Wed. L. van) Boekhandelaars te Amsterdam.
Hult-
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Hulernan, (Mr. C. G.) Staatsraad, Gouverneur van N.
's Hertogenbosch , .c best pap.

XVII
Drabnnd,

~e

I
Jakles • (Mr. D.) te Bolsward.
James, (J.) Institmeur te Loenen.
Janssen , (G.) Klerk ten kantore van den Heer J. W. Tijmens J onC4
vanger der Directe Belastingen van Valburg, te Ressen.
Jansz, (A.) te Amsterdllm.
lantzen, CC.) te Amsterc!am.
Janzen , (W. Jz.) Landbouwer te Dongjum.
Joffer, (Pr.) te Amsterdam.
JoIles, (J. A.) te Amsterdam.
Jong van Rodenburgh, (CorneIius de) Schout bij nacht, te'8 Grilvenhage.
Jonge, CM. J. de) Directeur van het postkantoor te Sncek.
Jongh, (A. G. de) Veenbaas te Kortezwaag.
Jongh, CG. T. de) Notaris te Gorredijk , 1 best pap.
Jongh, (R. de) Ondcrwijzer te Stiens.
Jongh, (W. A. de) !2de Kolonel en Chef der I6de AfdeeIing Nut.
Infant. Ridder van de 3de classe der M;Iit. Willemsorde, te Yp::rel1.
Jongstra, (F. A.) Procureur te Heerenveen.
Jordens, (J. C.) Koopman te Arnhem.
Jorissen , (W. C.) Ontvanger te 's Gravendeel.
Immerzeel , Jr. (.J.) Boekhandelaar te Rotterdam, 12 Exempl.
Ising, (H. E.) te Zutphen.
Isselt, (E. H. van Dam van) Heraut van wapenen der Nederlanden,
te Ophemert.

K
l{aldenbach, CA. 1.) Rector der Lat. SCholen te Breda.
Kamps, Kapitein te Nijmegen.
Kanter, (P. de) te Dordrecht.
Karsenbergh , (A. L.) Boekhandelaar te Deventer.
Kasteele , (van de) te 's Graven~Jagc.
Keidel, (C. R.) Koopman te Amsterdam.
Kerkhof, (van den) lste Luit. Ingenieur, ce Bergen Îll It~negQlI1rcl!.
Kerkhoven, (T. J.) te Amsterdam.
Kerkwijk , (J. W. van) te Delfr.
Keth, (de) Iste Luit. Ingeniellr, te Luik.
Keverling, (J.) Chirurgijn te Oldeboom.
Kinsbergen, (J. H. van) Luit. Admiraal te Apeldoorn, 6 best pap.
KI:rlm, (L. B.) te Amsterdam.
Klijn, (H. H.) te Amsterdam.

* *
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Kloots, en C011lp. CA.) Boekhandelaars te 's Gravcnhage, 5 E:templ.
Klover, (R. de) Evang. Luth. Pred. te Breda.
Kluiver, Albz. , (Pieter) Koopman te Koog aan de Zaan.
Knolzer, (F.) Luit. Kol. commanderende het 3de Batt. der 16de
Afdeeling Nationale Infanterie, lid van het Legioen van eer, te
lVIeencn.
Koek, (Pb.) Kapitein Kwartiermoester bij de I3de Afdeeling Nat.
Infanterie, te Arnhem.
Koek Lis, (H, W.) te Bloemendaal.
Kolij, (P. E.) President van het Gemeente Bestuur te Hellevoetsluis;
Kool van Heerens, (W. B.) Notaris te Heerenveen, I best pap.
Koning, (IC) te Oldenmrkr.
Koning, (A. A.) te Amsterdmn.
Koopman, (G.) te Amsterdam •
. Koopman, (Lf.) Mr. Kleedermaker te Zutphen.
Korpelman , CL. IJ.) Onderwijzer te Sneek.
Krnmme, (P. H.) te Rotterdam.
Kram, (C.) te Utrecht.
Kranenburg, (Wib.) Koo!,11lan te Oude Pekel-A.
Kreekcl, (W.) K~pt. Luit. ter zee bij Mn Staf van de Koninklijke
Artillerie en Genie-scholen te Delft.
Kreisig, CF.) Ridder der WiIIemsorde j Kapitein en Plaats majoor te
HaarlC'lll.
Kretschmer, (Hk.) Raad der Stad Zutphen.
Krctschm2r, (H. P.) Leeraar èer Wiskunde te Zutphen.
Kretschmer, (J. I-I.) Wijnkooper te Zutphen.
Kroon, (J. van der) Schoolhouder te 's Hertogenbosch •
.Kroon, (Th.) Apoth eker te Deventer, I best p~p.
Krudop, (J. H.) te Êlburg.
Krun, (E. H.) Procureur te Amsterdam.
Kl'use, (J. P.) op den huize Duinoog bij Arnhem.
Kruyff, (J. de) Boekhandelaar te U,recht.
Kuijper, Gz., (Hendrik) Kontroleur van de lste klasse' der Accijrl.
sen te ZutpheJl.
Kuijtcnbromvcr, (M. A.) Luit. Kol. der Artmerie, Ridder van den
Rooden Adelaar; te Nijmegell.
Kuhn. (C. H.) Procureur te Amsterdam.

L
Laan, (C. J. van der) te Amsterdam.
Laen, (W. A. van der) Ontvanger der Directe Betastingen te Raaltè.
Lamarque, (P.) te Amsterdam.
Lamm, (J. Ui) te Amsterdam.
Lamsweerde , (Jonkh. Mr. T. M. J. A. van) Schout van Warnsveld,

te Zutphen.

Lan-.

NAAMLIJST

DER

INTEEKENAREN.

-XIX

Lange, (J. Ph. de) Boekdrukker te Deventer.
Lankhorst, (A.) te Amsterdam.
Lanoij, Abr. Zn., (Jan de) te Amsterdam.
Laret, (J.) Makelaar te Amsterdam.
Laurens , (P.) te Hoorn.
Laurin Jr., (J.) te Amsterdan1.
.
Leen, (G.) Rector der Latijnsche Scholen te ZWöl.
Leesbibliotheek (De) der onderwijzers gezelfchappen te Sneek.
Leesgezelschap (Het) te Nieuwe Pek~I-A.
Leesgezelschai> (Het) te Dalfsen. ,
LeesgezelsclJap (Het) orider de zinfpreuk : Lees tet' vel'betert'ng VIIIl
het nart, te Leert warden.
leesgezelschap: (Het) Vriendenkring, te Woerden.
Leesgezelschap: (Het) Tot oefening van het verstand en vcrbétèring
van het hart, te Maassluis.
Le!!uw, (P. de) opziener der werken van het hóoge HeertJtàad~
fchap van Rhijnland, op den HUize Zwànénl>urg te Houtrijk en
Polanen.
leeuwen, (Mr. J. van) Vice-President van de Regtbank vlm Eer~
sten Aanleg, te Arnhem; ten behoeve der groote Sodeteit aldaar t
I best pap_
Leeuwen, (J. W. van) Boekverkooper te Leijden.
tennep , (Pieter van) te Amsterdam.
~enting, (J.) ~ector der Latijnsche Scholen te Zutphen.
Lens, (Ct.) te Utrecht.
Lidth de Jeude, (Mr. W. A. van) te Tiel.
lieuwens, (Andr.), te Heerenveen.
Linde, (Andreas Theodorus ter) te Amsteèd:in1 op den l'Vieowelldijk
No. ï4.
Linden, Fz. (Adrianus vàli der) Lid der Regtbank van koophandel
te Dordrecht.
Linden, (J. van der) Predikant bij de Hervormde Geineente, en
, Schoolopzi~ner te Zutphen.
List, Luit. Kolonel der rijdende Artillerie, te Breda.
Lijnden, (J. C. E. grave van) Staatsraad, Gouverneur van Gelder~
land, te Arnhem, 1 best pap.
lijnden, (J. H. van) tot LUnenburg, Staatsraad, te Utrecht.
Lijsen , (D.) Mn Timmerman te Zutphen.
Löben Seis, (E. P. vail) Burgemeester der Stad Zutphen.
Löben Seis, (Mr. M. J. van) A~rondissettieritS en Ordinair Olltvau~
ger der Accijnsen te Zutphell.
~öben Seis, (J. C. J- van) te Zutphen.
Lobrij ~ (A. C. J.) BoekhandeHtresse te Leéuwardell, 2 Exel]lpl.
Loghem , (A. van) te Zutphen.
Loghem, (H. van) Secretaris der Stad Deventer.
Lomall , (Joh.) te Amsterdam.
Loots,
* *2
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(J.) te Vlissingen.

Losccaat, (P. G. A.) te Breda.
Luber, (M. W.) te Amsterdam.
Luchtmans , (S. én J.) Boekhandelaars te Leijden.
Lulofs • (H. F.) Secretaris der Stad Zutphen.

M
Mackaij, (B. J. C. Baron) Kassier Generaal der Nederlandsche Posterijen te 's Gravenhage.
Mackaij, (C. A. Baron) Lid van de Provinciale Staten van Gelderland, te Zutphen.
Maanen, (P. J. van) Med. Doctor en Oud Hoogleeraar te Amsterdam:
Maas, (Gerardt Brandt) te Zwammerdam
.
Maas, (Gerardt Brandt) voor het Leesgezelschap te Zwammerdam.
Maas, CL.) R. K. Pastoor te Va:lssen.
Maatschappij: tot Nut van het Algemeen, te Amsterdam. (Het
Hoofdbestuur der)
Maître, (C. G. Le) Onder-Inspecteur der Iste klass(' over de rr.ilit.
adwin. in het 2de gener. kommando te Deventer, I best pap.
Mak, (F.) te Schiedam.
Manger (H.) Predikant te Haarlem.
lVIareeuw Driessen, (J. van den) geëmploijeerde bij den waterstaat
te Middelburg.
Margadant, Adjunct Directeur der Nederiandsche Drukkerij te 's Gravenhage.
Marle, (H. H. van) Praeceptor der Latijnsche Scholen te Zutphen.
Manini , (A.) Controleur der Directe Belastingen, te 's Hertogenbosch, I best pap.
Martini, (Mr. H. B.) Direc.teur der Directe Belastingen en der Accijnsen in de Provincie N. Braband , te 'g Hertogenbosch.
Mat~ (P. de) lmprimeur de l'acadewie ro.ijale .et de l'université de
Louvain, à Bruxelles, 14 Exempl.
.
Matthes, (H.) Lid van het Hoofdbestuur der Maatschappij: tot
Nu~ van het Algemeen. te Amsterdam, I best pap.
Matches, (J. G.) te Amsterdam.
lVIauritz-Ganderheijden, (Mr. J. F.) Advocaat te 's Hertogenboseb,
I best pa.
Meer, (Pieter van der) Boekhandelaar te Rotterdam.
Meerman; (H. J.) Onderwijzer der jeugd, te '$ Herto~enboscft.
Meeter , (P. A.) Onderwijzer te Huizum.
Meeuwen, (A. van) Schoolho.uder in de WiUemsta.d.
Meijbaum, (Mr. F. G.) Lid der Regtbank V.111 Eers.ten Aanleg te
Arnhem, I best' pap.
Meijer, (H. A. de) te 's Gravenhage.
Meîjer, (J. van) R. K. Pastoor te Zwolle.
MeiJ~
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Meijer, (J.) te Nijmegen.
Meijer, (W.O.) Ontvanger der In- en Uitgaande. regt~1l te
Wehl.
Meijlink, (C.) te 's Gravenhage, z Exempl.
Menalda, (G.) te Groningen.
Menil, (V. E.) Predikant te Schiedam.
Mensen, (W.) Chir. Doctor en Oculist van Z. M. den Koning, te
Amsterdam.
Mensing, en van Westreenen, Boekverkoopers te 'Rotterdam.
MenzeI, (G. C.) Boekhandelaar te Leijden, I best pap.
Merens, (L.) Predikant te Edam.
Mertz, (J. C.) te Schiedam.
Methorst , (J.) te Utrecht.
Mielet van Coehoorn, (Jan iPhiIip de) lste Luit. bij het sde Bat.
Artillerie Nat. Militie, te Namen.
Ministerie voor het Onderwijs, de Nijverheid en de Kolonien, t~
's Gravenhage, 1 beSt en lordin. pap.
Mispelblom Beijer, (J. J.) te Zutphen.
Moes, (Christiaan Leopold) Koopman te AmSterdam.
Mol, (J. B.) R. K. pastoor te Gilze.
Molkenboer , (J. H.) Lid van het koninklijk Nederlandsch Institillli'
te Amsterdam.
Mollerus, (J. F.) Raad der Stad 's Hertogenbosch , 1 best páp.
Moltzberger, Luit. Kol. kommanderende het z4ste Bat. Nat. Militie.
behoorende tot de 3de Afdeeling Infanterie. in gamrsoel1 té Moni~
Moolenijzer, (H.) Boekverkooper te Amsterdam.
'
Moraez, (S, A. de) te Rotterdam.
Morrees , (C.) Ontvanger der Directe Belastingen tê Nijkerk.
Muller, (And.) Late Coll. of Customs of His Great Brit. Maj.a~
the Cape of Good Hope I op den huize Vliet-Capelle, provincie
U~recht, 1 best papier.
Muller, (G.) te Amsterdam.
Mu1lié, (J.) Secretaris van het Gemeen~ebestuur te Axel.

N
Naalnen. (Mr. P. J. van) van Scherpenzeel, Raad en Regeer inde
Regtbank van Amsterdam.
Nahuijs, (Mr. C.) I-leer van Burgst, te Breda.
Nahllis. (C. H. T.) Ontvanger der In- en Uitgaande Regten te
llabberik.
Naminga , (H.) Pelmolenaar te Groningen, I best pap.
Nallwman, van der Roest, (]. Z.) Predikant te Hattem.
Nederburgh, (H. A.) Regter in de Regtbank van Eersten Aanlcg
te Zutphen.
NecJmeijcr, (J. H.) Dockhalldel~~r te Pekel·A.

* * ..
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F. W. van) Advocaat te Zutphen.
~iedek, (J. B.l Kapt. der ArtilI. van het 6de Bat. Nat. Militie,
te 's Hertogenbosch.
Niemalln, (W. F.) V. D. M. bij de Luth. Gemeente te Middelburg.
Nieuwenhllis, (J.) Hoogleeraar te Deventer.
Nieuwveen , (]. H.) Fransch·Kostschoolhouder. te L~ijden.
l'l'ijhoff, (p.) Boekh.ándelaar te Arnhem.
Nijpels , (L. Th.) Boekdrukker en Boekverkooper te Maastricht.
Nouhui.s, (G. van) Schoolopziener te Ossendrecht.
Nolthenius, (W. H.) te Amst.erdatll.
Noordenhout , (W.) voor het Leesgezelschap te Aalsmeer.
Noordink , (J.) Predikant bij de Hervonnde Gemeente te Zutphen.

o
Gevl1erts, (Mr.) Subst. Officier bij de Regtbank va.n :&erste1l
Aanleg te Dordrecht.
Oeffelman, (F. C.) Boekvérkooper te Zutphen.
Oever, (H. H. ten) Em. predikant te 's lfertogenbosch.
Offenberg, (W~) Bierbrouwer te Renkwn.
Offerhaus, (W,) Luit. ~ol. Ingenieur te Utrech~.
Olivier, (W.) Burgemeester te Sneek.
Oomkens, (J.) Boekdrukker te Groningen.
Oosten, (J. van) Bo~lihandelaar te Amsten;!a11l.
Ocisterend, (J. P.) Secretaris bij den Schouç te Pekel.-A.
Oosting, (Mr. J. H.) oud ontvanger Generaal van Dre'lthe, te
Dwingelo, I best pap.
Ophuizen, (J. H. van) Controleur van de In- en lJitgaande Regten
te Aalten.
QP ten Noort, (A.) President van pe Regtbank van Eerstel1 A~m •
.' leg te Zutphen. .
op ten Noort, (H. J.) Controleur der Directe Belastingen, DivisiQ
Zutphen, te Zutphen r
Orden, (G. van) Suppl. Vrederegter, Canton No. 2 der Stad Zaandam.
Ostenoord, (D~) te AmsterdaIl1.
Oudenhoff, (Hendrik) rustend Predikant te Au\sterdam.
Qudheusden, (W.) te WOG.rden.
Overbeek , (Cornelis Loosjes ) Lcer~ar bij de Doopsgezinde ge.
meenre te Zutphen.
Oûj, (Jan Poorte q') Notaris te Zaandam.

()ck~r

p
J.) R. IC Pastoor en llledelid der Jnrij van Onderwijs te
Limbricht •
.ral~ologo, (Stet:1I1o) te Amsterdam.
Pa.
Page. (S.
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Palier en Zoon, (H.) Stads Courantiers en Boekhandelaar te 's Her.
togenbosch.
Pallandt, (E. S. A. A. van) te Arnhemt
Pannekoek , (J.) Papiermaker ~e Caldenhoven~
Pasteur, (Mr. A. A.) Contróleur van d.en Waarborg over de provin •.
cie Gelderland, te Arnhem, I best pap.
Peene, Pz. (M..A. van) Ontvanger van he~ regt van Waarporg,
te Amsterdam.
Perizonius. (A. J.) Med. Doctor te Amsterdalll.
Petersen Nobbe, (H. B.) te Amersfoort.
Piek van Langen, (J.) Stede1ij ke Ontvanger te Schoonhoven.
Pieper en Ipenbuur, Boek. en Kunstplaat-drukkers te Amsterdam.
Plaats, (M. van der) Boekhandelaar te Harlingen, 2 ExempI.
Pluijm, (A.) te Amsterdam.
Plum Stordeur, (J.) te Amsterdam.
Poelien van Nuland, (van) Lid der Staten van Holland, te Dordrecht~
Poelman, (J. C.) te Amsterdam.
Portielje, (G.) Boekverkooper te Amsterdam.
Portielje, (P.) te Amsterdam.
Poutsma, (J.) Secretaris van de GrietC)1Ïj Aengwird~n, te Heerenveen.
P.eijer, (P.) te Amsterdam.
Prins, (A.) Vendumeester te Arnhem.
Prins, (J.) Organist aan de Groote kerk te Zutpllen.,
Pull, (C. C.) voor het Departement Amersfoorç, der Maatschappij;
, tp.! Nutl van het dlgemet'l1.

Q
QU~lck,

(P. C.) te Nijmegen.
Quaestius, (J. W.) Med. Doctor te Leenwarden ,
Quaij, (J. P. J. de) Vrederegter te Ommen.

~

best pap.

R
Raab van Cansteia, (A .. V,l11) Ontvanger der In- en Uitgaande Regten en Accijnsen , te Aalten.
Raadt, (Ph. de) te Rotterdam.
Radink, (I.) Boekverkoop~r te Amsterdam.
Radsma, (1'.) Predikant bij de Hervormde Geme~!lte te Aalten~
Rahusen, (H.) te Amsterdam.
Ram, (P. J. .1.) te Utrecht.
Ras, (Mr. P.) Advocaat, te Utrecht.
R:wckcs, (Hendrik) Algemeene Secretaris der Maatschappij: to~
lVII! y;m het AigcUlcCII, te Amsterdam.

"*4
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en Limpurg, (A. F. L. Grave van) te Ovelaar bij Lo.
chem ~ I best pap.
Reemer , (J. A.) eerste Leermeester in het R. K. Weeshuis J te
Amsterdam.
Reeselaar, CA.) te Nijmegen.
Rees, (R. van) Ontvanger der Directe Belastingen, te Arnhem.
Rees van Tets, Lid van den Raad te Dordrecht.
Reiding , (J. F.) Secretaris van Smallingerland, te Dragten.
Reisig, (J.) Procureur te Amsterdam.
Remmers, (J. D.) Directeur aan het Postkantoor te Amsterdam.
Rengers-, (Jonkheer H. R. van Burmania) Grietman van Gaasterland.
ReI15ing, (B. H.) te Zutphen.
Resler, (Philippus jacobus) Predikant te Maassluis.
Reede, (J. F. Baron van) te Utrecht.
Repeli~s , (J. G.) Med. Doctor te Hoorn.
Reuther , Inspecteur der Mil1taire administratie te 's Gravenbage.
Rhijn, (D. N. van) te 's Gravenhage.
Rhijs, CA. van) Chirurgijn en- Apotheker te Zwammerdam.
Ringer~, (van WeIder en ) te IJsbrechtum.
Rijke, (J. F.) te Amsterdam.
Robijns, (J. W.) Boekverkooper te Deventer, voor G. W.
Rochemont, (Cc. L.) Directeur van het Scads Instituut van Opvoe..
ding, te 's Hertogenbosch , I best pap.
Rocquette, (Ph. Pse.) te Amsterdam.
R.oelants, (H. A.) te Schiedam.
Roelofs, CA. R.) Broeder der orde van den Nederlandrchen Leeuw
en Huisman te Hijum.
Roelofs, (B.) te Amsterdam.
Roelofs, (H.) Koopman te Arnhem.
Roelofsz, (Joost) te Amsterdam.
Roer, CReindert) Schoolonderwijzer te Alblasserdam.
Roessingh, (J. W.) oud Commies-Generaal der ConvoiJen en Li.
centen te Nijmegen.
Rodi de Loo, CW.) Officier van Gezondheid te Zutphen.
Roggen, (J. M. van) Med. Doctor te Nijmegen.
Roghair , (J. J.) Rentenier, te Veenendaal, I best pap.
Romhouts, (Joh.) Koopmail te Dordrecht.
Roskes, (H. T.) S. S. Theol. Cand. te Leijdell.
Rossum, (J. P. van) te Amsterdam.
Rovers, (P. W.) Procureür te Dordrecht.
Ruyter, (J. de) Boekverkooper te Amsterdam, z Exempl.
Recht~ren

s
SageIs, (II. T.) Stads !Ice]. en Vroedmeester te Arnhem,
Salve de: nn!1lcwn, (W. n. de) te NUmcgcll.

I

best pnp.

San.
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Sardra , (J.) te Amsterd:lm.
Sandwijk, (J. G.) te Purmerende.
Sanders, (F. W.) te Rotterdam.
Sanders, (W.) Predikant en Schoolopziener te Vollenhove.
Sandersleben en Lehnkering, Expediteurs te Arnhem.
Snportas, (A. J.) te Amsterdam.
Schaares , (C.) Boekverkooper te Amsterdam.
Schäfer, (D.) Kapt. bij de I3de Afdeeling Nationale Infanterie. te
Arnhem.
Schalekamp en van den Grampel, Boekverk. te Amsterdam 8 Exempl.
Scharlf, (E. C.) te Amsterdam.
Schavenberg , (B.) Horologiemaker te Zutphen.
Scheerder, (H.) Schoolhouder te Amsterdam, I best pap.
Scheers , (P. S.) Med. Doctor te NUmegen.
Scheltus van Kamferbeke, (L. J. H.) Heer tot Campherbeeck, Dj..
recteur der Posterijen te Zaandam.
Scheidius, (G. G. C.) Notaris en Schout van de Schoutambten to
Vollenhove en Blokzijl , I best pap.
Schepeling, te Amsterdam.
Schermerts , (J. D.) te Elburg.
Scherrer, (G. F.) Luit. Kolonel, commanderende het sde Bat. Artil.
Nation. Mil., te Bergen op Zoom.
Schierbeek , (R. J.) Boekhandelaar te Groningen.
Schierling. (J. A.) R. K. Pastoor te Bemmel.
Schlosser, (F. W.) Schout tI! Bodegraven.
Schluiter, (Mr. J. J.) Notaris te Zutphen.
Schol ten , (J. J.) Predikant te Haarlem.
Scholten , (W.) Predikant te Harderwijk.
Schooneveld, (D. C. W.) te 's Gravenhage.
Schoom, (C. G.) te Schiedam.
Schott, (Gerhardus Johannes) Ondermeester te Wijk bij Duurstede.
Schouten, (Jan) Scheepsbouwmeester te Dordrecht.
Schrauwen, (G.) Onderwij zer der Jeugd te Gilze.
Schreuder, (B.) Directeur van het School voor Onderwijzers te Lier,
Schreurs, (T. W.) Leeraar bij de DoopsgezitJden te Tjallibert C. S.Schreijer, (J.) Raad der Gemeente te Emmerik.
Schrier, (J.) Procureur te Cortgeen in N. Beveland.
Schuijlenburg van Bommenede , (W. F. van) te 's Gravenhage,
I best pap.
Schusler, (H. C.) Kostschoolhouder te Utrecht.
Schuurman , (Mej. G.) te Hoorn.
Schween, (H. C.) te Amsterdam.
Serière, ( G. de) Predikant bij de Waalsche Gemeente, cn Leeraar
in de Oude en Nieuwe Geschiedenis en Aardrijkskunde, aan het
Gymuasium te Zutphen.

**5
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Settten, (J. L. van) Schoolonderwijzer te Amsterdam.
Siderius, (J. G.) Generaal-Majoor, Directeur der FortificatÎen te
Zurphen, I best pap.
Sim ons , '(C. J.) te Amsterdam.
Sietert, (D. van) Raad der Stad Zutphen.
Sloet, (Jonkhr. J. A. J.) tot de Bile, te Voorst.
Sloos, (B) Notaris aan de Schragerbrug in de Zijpe.
tllothollwei-, 0.' C.) Conrector der Latijnsche Scholen te Leeuwardcn~
~meding, (P. Kouman ) Papicrkooper en Uitgever der Leeuwarder
, Courant, te Leeuwarden.
Smit, (P.) Procureur te Amsterdam.
Snethlage, (Mr. S. J.) Griffier bij de Regtbank te Zutphen.
Soeters, (L.) Stads openbaar Onderwijzer te Zutphen.
Sondervan, (J.) te Amsterdam~
Spaen, CA. D. Baron van) Raad der Stad Zutphtw.
Spaan, 0.) te Amsterdam.
$pijkerman ~ (G.) Hoofdonderwijzet: in de School van het Depar";'
tement Zwol, der Maatschappij: tot Nut "on het Algemeen te Zwol~
Statius Muller, O. W.) Luth. Predikant tt Amsterdam.
'
Steenbergen van' Goor. Boekverkooper tè Leeuwarden, ~ Exempl
Steendijk~ ~C.) 'Verificateur der Registratie en Domeinen in de
Provincie Noord-Holland en Utrecht, te Amsterdam.
Steenlack, (Mr. k) Regter ter Instructie in de Regtbank van, Eer.,;
sten Aanleg, te Zutphen.
Sterling, (Mr! J. .T. Uijtwerf) Advocaat teAmsterdam~
Stol berg • (W. F. Verweij) Predihnt te HaIIe.
Stook, (T.) Pastoor aan de Goudkade.
Stork, (D. M.) Ontvanger -der Directe Belastingen, te Oldenzaal.
Stork, CF.) Med. Doctór te Zutphen.
Straalman , (P. Baro~) Heer van Dllijten, de Haar en Zevenhuizen,
, 'Ridder der Orde van den Neder!. Leeuw, Kolonel honorair, Lid:
der Provinciale Staten van Gelderland, Burgemeester en Raad der
Stad Nijmegen.
Smart, CM.) 'te Amsterdam.
SlIppes, (C.) te Rotterdam.
Suriugar, CW. H.) te Leeuwarden.
Swaan , (J. G. F.) Kapt. Kwartiermeester bij de 7de Afdeeling Nat.
, Infant. te Deventer, I best pap.
Swaan, (Joh. Sam.) Rector der Lat. Scholen te I-loom, I best pap.
Swarthoff, (J. W.) Organist aan de Groote Kerk te Hoorn.
Swaving, (P. J.) Lid der Provinciale Staten van Gelderland, en Burgemeester te Zutphen.

T
Talma, (T. J. v~n) Verificateur der Reg;matie en Domeinen in de
Provincie Gelderland, te Terborgh.
Teixd
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Ifeixeira Jr., (Lid van de Ridderschap van Holland, te Amsterdam,
1 best pap.
Tengbergen, (H. J.) Kapt. der Artillerie, Ridder var het Legioen
van Eer, te Nijmegen.
Ten Hoopen, (C.) te Zutphen.
Terveen , (J. G. van) Boekhandelaar te Utr~cht, 7 Exempl.
Tesehemaker , (J.) te Amsterdam.
Tets, (Mr. D. A. W. van) Ridder der Orde van den Nederlandsehen
Leeuw, Lid van pe Regtbank van Eersten Aanleg en ván den
Raad 'der Stad Haarlem.
Tetterode, (H. ç.) te Amsterdam.
Te Winkel, (J.) te Rotterdam.
1heben Te1vile" (J.C.) Pirecteur der Posterijen te Zutphen.
Th emmen , (C. J.) Med. Doctor te Deventer.
Thieme, (C • .A.~)Boekverkooper en Uitgever der t\rnhemSi:!heCou.
ram I te Àrnhem, 16 Exempi.
7hieme, CA. C. van Eldik) te Zutphen.
Thin van Keulen, (G. J.) te Doesbuvg.
Thierrij, (Erven J. en C. Mellsing,) Boekverkoop. te ~sGravètiha~
Thoden van VeJ~en, (H. U.) Predikant te Oud en RoÓdkel'K.
Thoir, (J. van) 'Boekhandelaar te Leijden, 3 Exempl.
Thomas, (Johannes) te Amfierdam.
Thomas, (Jan Rudolph) Predikant bij de Evangelisch.Lutherrehe
Gemeente te Utrecht.
Thomeze, (J. w. de) Ingenieur van den Waterstaat en der Publieke
Werken, te Kampen.
Thomkins. (D. J.) Ingenieur van den Waterstaat en der Publielre
Werken, te Zutphen.
Timmer, (H.) Boekhandelaar te Amsterdam.
Titeux, (J. J.) Boekdrukker te Maeseijck.
Toe Water, (H. A.) Inspecteur der Accijnsen te Zutphen.
Trakranen, (J.) voor N. N. te Amsterdam.
Travers, (J. J.) te Amsterdam.
Troost? Jz., (Cornelis) te '8 Gravezande.
Tuinman, (J.) Kwartiermr. bij deI3de Afdeeling Nat. InfaBCerie tè
Nijmegen, I Rest pap.
Tuinzing', (Ph.) Boekhandelaar te Rotterdam.
Twisf, (R.} te BIeijswijk,

u

Uilkens, (J \ A.) Hoogleeranr te Groningen.

V
Vader, (A.) Rentmeester te Kortgicn in N. Beveland.
Vader, (W. L.) 01lt\'fllJb'cr der Directe Belastingen te Wissekerke
jn N. Bcvelalld.
Va.
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Valois, (H. W.) Commis Index111aker bij het Ministerie van den
Waterstaat en der Publieke Werken, te 's Gravenhage.
Valkenburg, (A. van) Apotheker te '8 Gravenhage.
Valter , (J.) lste Luitenant Ingenieur, te Zutphen, I best pap.
Varick, (J. C. van) Notaris te Amsterdam\
Veen, {Mr. J. :N. v. d.) Notaris te Alkmaar.
Veer, (A. A. de) Secretaris van het Departement Middelharnis en
SOl1Jfllelsdijk der Maatschappij: Tot Nut Vlm hel Algemeen, voor
hetzelve Departement, I best papier.
Velden, (J. van) te Utrecht.
Verboon , (G.) Boekhandelaar te Rotterdam, II ExempL
Verboon , (G.) te Schiedam.
VerheIlow, (J.) Stads Aréhitekt te '5 Hertogenboseh, I bést pap.
Verheijen Jz., (H.) te Arnhem.
V-eI'kouteren, (J.) .lloekverkooper te llergen op Zoom, <5 ExempJ.
Vermaat , (P.) te 's Gravenhage.
Vermeer , (H. W. A.) Gedeputeerde van het Ambt UJm«s en
plaatsvervangend Vredereg~er, te Zevenaar.
Vennunt • (A. 'J.) te Elbtlrg.
Vemée,. (J.) Notaris te Delft.
Vernhout, (H. J.) te ·sGravenhage.
Versteegh, (A. D.) Landman te Kapel Avezaath•
.verster , (A. A. J.) Inspecteur der Directe Belastingen te Atl1Mm.
Vethake, (C.) Fransch Kostschoolhouder te Tiel.
Vieweg on Zoon; (Wed. J. C.) Boekh. te Nijmegen.
Viseh, (W. F.) Predikant te Wilsum, Graafschap BentheIn.
Visser, (G. A.} Oud Hoofd-officier van Utrecht en Amsterdam, te
Ameliswaard bij Utrecht.
Visser Dz., (C.) Drogist te Arnhem.
Visser, (N. H. J.) te Arnhem.
Visser, (H.,. W. C. A.) Predilnlnt en Schoolopzièner te. I]sbtechtutn.
Vijver,' (C. van den) te Amsterdam.
Vlielander, (A.) Schout van Nieuwellhoorn, te Roekanje; bij den
Briel.
Vloten, (W. J. van) Predikant te Ophemert.
Vloten, (C. W. van) Directeur der 1n- en Uitgaande Regten en Accijnsen te Arnhem.
Volkom, (W. van) Leeraar der Hervormde Gemeente te Breda.
Voortduin , (J. C.) Litt. Hum. Stud. te Utrecht.
Voorts, (J. C. G. van) te Amsterdam.
Vorst, (H. A.) te Amsterdam.
,
Vos, en Comp. (J. de) Boekhandelaars te Dordrecht, 5 Exempl.
Vosmaer, CT acob) Hoogleeraar te Utrecht.
Vri, (Geertruida de) te Zwol.
Vries, (A. de) Griffier van het Vreclegeregt te Ommen.
Vries, (A. de) Chirurgijn en Vroedmeester te l\1idwoud.
Vries j
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Vries, (D. de) Secretaris van Haskerland, te Jouré, J be$t pap.
Vries, (Hk. Jans de) te Amsterdam.
Vrolik, (G.) Professor te Amsterdam.
Vrolijk, (A. P.) Institutrice te Middelburg.
VuIler, (H. J.) te Amsterdam.
VuIler, (J. J. de) Schout van Gorsel en Dorth, te Zutphen.
Vulté, (von) Officier van Kleeding bij de 7de Afdeeling Infante.
tie te Deventer.

w
Wllardenburg, (E.) Conrector der Lntijnsche scholen te Arnhem.
Walkenhorst , (H.) Predikant bij de Evallgelisch-Luthersche Gemeente te Zutphen.
Walree , (Carl van) te Amsterdam.
Wansleven , (W. C.) Boekverkooper te Zutphen.
Wapperom, (J. J.) te 's Gravellhage.
Warnars, en Zoon (de Wed. G.) Boekh. te Amsterdam.
Wart, (D. A. van de) voor het Departement der Maatschappij: tot
Nut van het Algemeen te Nijmegen.
Weeling, (J.) Conrector der Latijnsche Scholen te Zwol.
Weijerman, (Jacobus) te Amsterdam.
Welter, geb. Busscher, (D. C.) te Zutphen.
Wenning, (C. H.) Hoofdonderwijzer aan de Koninklijke Holland..
sche School te Namen, I best papier.
Wel1tzel, (J.) Kostschoolhouder te EIst.
Wermerskerken, (D. R. van) Boekverkooper te Tiel, 3 Exempl.
Wessels, (Jacobus) me Luit. bij het sde Bat. Anillerie Nat. Mil.
reL~~

.

Wessem, Az., (H. van) Jur. Cand. te Utrecht.
Wessem Jac. Zn., (H. van) te Amsterdam.
West, (C. van) te Amsterdam.
.
Westenberg , (Gerh.) Kapit. Ingenieur, te Warnsveld.
Wester, (H.) voor het Leesgezelschap te Oude Pekel-A.
Westerwijk Forsborgh, (J. P.) Boekhouder en Kassier der Nederlandsche Staats-Courant te 's Gravenhage.
Westreenen, (W. H. van) te Dordrecht.
Wiarda, (P.) Boekverkooper te Leeuwarden.
Wiardi Beekman , (M.) te Amsterdam.
Wijnbergen, (F. F. J. Baron van) I best pap.
Wilbrenninck, (Mr. D. E.) Raad der Stad Zutphen.
Wilde, (J. Bs. de) te Amsterdam.
WiIdervanck Bruins, (A.) Griffier van het Vredegeregt, kanton Pekel-A., te Nieuwe Pekel-A.
Wilgen Jacobsz., (C. van) Boomkweeker en Koopman te Boskoop.
Willemszen, (E.) Lid van den Raad der Stad Dordrecht.
Wil·
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WillIgen, (P. van der) Predikant te Tiel •.
Willink, (Ans;) te Am'sterdam.
Willink, (Hertdrik van Leuveningh) te Amsterdam.
Willink, (Jan) te Amsterdam.
Winkel, (J.) te AmsterHarti.
Winkelman , (H.) te Amsterdam.
Winter, (Jonkvrouwe J. L. van) te Amsterdam, I best pap.
Wiorgens Jr., (C. M.) te '5 Gravenhage.
Wiselius, (Mr; S. J.) te Amsterdam.
W • • • • •• hij dén Boekhandelaar J. W. RobiJns ; te Deventer:
Wijck, (Mr. H. van der) Schoolopziener in de Provincie Overijssel.
Wijk Roelandszoon. (J. van) Directeur van het Instituut van Opvoe.
ding en Onderwijs te Hattem.
Wijnbeek; (H;) Il1spec~eur der Latijns~hè Scholen, te ;5 GravenhageJ
Wijndels , (H. J.) Med. Doctor te Heerenveen, I best pap.
Witten, (B.) schooihouder te Huissen.
W oldringh, (H. J.) te Rozendaal, bij Breda.
WuUen, (D. van) Pred. bij de Hervormde Gemeente té Zutphen,

Yntenia,

Cl. W.) Boekverkooper

te Amsterdam, 2 ExeniplJ

z
Zanders, (B.) Koopman te Gorredijk.
Zeehuisen , (J. L.) Boekverkoopër te Zwol1e.
.'
Zimmermann, (C. C. H. W.) Kostschoolhoucferesse te iutphen.
Zimmerman, (Joannes . Dekker) Predikant bij de Evangelisch-LUther;'
sche Gemeente te Utrecht.
Zoon, (J.) Pastoor te Varik.
Zuijlen van Nijeveldt, (Generaal van) te Utrechti

-*---
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OOST-INDIÉ'.
Abegg, (J, R.) Kommies Expediteur ter algemèene Secretarie te
Batavia.
Axen, (J, C.) Kapitein bij het 22ste Dataillon Infanterie van Ligue
te Samarang.
Bauer, (J. G.) President van de algemeene Rekënkanier te Bataviá.
Beer, (J. H.) te Samarang.
Blonlmestein, (D. C. van) Ommegaande Regter te Samarang.
Bogaardt, (J. A.) Klerk ter algemeene Secl'etatie te Batavia.
Booser, (J. G. de) Boekhouder bij de Wc!eskamer te Batavia.
Bniijn, (Js. de) Resident te Samarallg.
:Bussingh, CA.) Directeur der Landsdrukkerij en Notaris te Batavia;
10 Exempl.
:Busscher, (J. F.) Instructeur bij het Kadetten Instituut te Samarang.
BlIijter, (C. van) ISte Kommies bij den algemeenen Staf te Datavi:t.
Caspersz, (J. A. R.) Adsistent Resident te Samarang.
CorneIins, (H. C.) Direëtcur van het Kadetten Instituut tc Samarang,
2 Exempl.
èrab, (J. van der) Apotheker te Batavia.
Cramer, (C. F.) te Samarang.
Detering, (J. A.) Kapitein Instructeur bij het Kadetten Instituut te
Samarang.
Domis, (H. J.) Inspecteur van FinanCÎen te Samarang.
Doornik, (J. É.) Med. Doctor en Directeur-Generaal der Hospitalen'
te llatavia.
'
Pisser, (C.) lSte KOlll1nies der algemeene itekenkamet te Butavia.
Gaaswijck, (D. A.) te Samarang.
Gezelschap, (H. W.) Postmeester en Notaris te Samarang.
Groot, (H. Cornets de) Secretaris bij den Directeur der Houtbo~
scben te Samarang. '
Hardij , (F. E.) Resident te Kudoe.
HeuvelI, (H. van den) Chirurg\jn, Majoor te Samarang.
Holmberg de Beckfeld, (N. A.) Thèsaurier te Samarang.
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A wordt, bij vele gelegenheden, als een karakter, merkteeken of
verkorting gebruikt. Dus beteekende A, als een cijfer, bij de Grie~
ken I, doch bij de Romcille12 5°0, en A met eene fireep er boven
5°00. Ook gebruikten de laatllen de A voor antiquare, van welk
woord zij zich bedienden, om eene voorgellelde wet te verwerpen,
of ook wanneer zij over beCchuldigde Ilaatsambtenaren fiemden, be~
.teekenende dan deze letter abfolJ'o, dat is: ij: [preek "rij, waarom
die letter litera [dutaris, of geluksletter, heette. In het eerl1:e geval
wilde men daardoor te kennen geven: Antiqua fl'ljuor, lIwa 1101t
plácent, dat is: ik houd mij bij de CIIde wetten, de nieuwe behagm
111ij 11iet. Ook beduid;: de A, op oude legpemtingen, de plaats, waar
dezelve vervaardigd zijn, b. v. Argos, ook Comtijds Athene; doch op
de munten van later tijd is A, op de FranCche geldCpecien, het tee·
ken, dat zij te Parijs, op de OostenrijkCche, dat zij te lFemel!,
.op de PruisfiCche, dat zij te Berlijn, en op de Beijerfche, dat zij in
Amberg gemunt zijn; terwijl AA op de FranCche geldCpecien aallduidt~
dat zij te J11etz zijn geUcmpeld; - Wijders is aa, bij de genees.
heeren, zooveel als an/l, waardoor zij te kennen geven, dat van
verfchilIende ingredienten, in een zeker voorfchrift, even veel moee
genomen worden; terwijl aaa, bij de fcheikundigen, voor Amalga.
ma gebruikt wordt. - Eindelijk beteekent de groote A , in eellen
muzijkalen zin, den zesden diatonifchen klanktrap der eerUe of laagfie oktaaf in de muzijk, en de kleine a hetzelfde in de tweede oktaaf; wordende deze beide oktaven ook wel de groote en de kleine
genoemd, omdat voor de eerfie de groote A en voor de laatfie de
kleine a gebruikt wordt. -ti, met ééne dwarsfireep van boven, be..
teekent den genoemden klanktrap in de derde, en ~ met twee dwars.
firepen, in de vierde oktaaf. De eerfie noemt men de eens., de laatfie de twee-geflreken oktaaf. A dur is die toon in de hedendaagCche
muzijk, waarbij de zesde diatoniCche trap, a, tot den grondtoon van
den harden toon wordt aangenomen, en de wonen J, c, g kruis
moeten gefpeeId worden.
AAL. (MVRENA) is de geflachtsnaam van een niet groot aanta~
Jhngvormige visCchen, waarvan eene fa ort bij ons onder de namen van
Aa! en Paling niet alleen zeer wel bekend is, maar ook in de mees~
te, althans waterrijke, oorden onzes vaderlands, onder verfchilIende
toebereidingen, zeer aangename, wel fmakende, en algemeen veel ge..
zochte, tafelgeregten oplevert. En niet alleen is dit zoo, ten aanzien
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AALMOEZENIER.

-

AANTREKKINGS-KRACHT.

der gezegde foorten, met opzigt tot ons vaderland, maar ook met
opzigt tot andere, ons nabij gelegene landen; zoo als voornamelijk EI;
ge/md, hetwelk voor onze Vnefche Paling-visfchers, met betrekking
tot den handel in dezen vis eh , van zeer groot aanbelang is, vermits
V~ll ll'órlwm , de Gastmeer , en in het bijzonder van Hl'eg, in welker
Oi:,iir·,kca zeer veel Paling wordt gevangen, jaarlijksch vele duizende pond2il van dezen visch, naar Londen, worden overgevoerd;
welke hail.id verfcheidene daartoe gefèhikte fchepen jaarlijks, in'_
mers als deze visch tijdig is, plagt in beweging te houden. Behalve de hier gedachte Paling, (waarvan de bij ons bekende Aal
flechts eene verîcheidenheid is; vallende altijd kleiner, bruiner van vel
en niet zoo vet en malsch) komen in dit geDacht bijzonder opmer.
kenswaardig voor, I. de dus genoemde Moeraal (lVlurel1a He/ma)
onder de oud e Romeinîche lekkerbekken van eene zeer groote ver..
maardheid en 1l:erk gezocht, en 2. de KOl1ger-aal (11ft/relict Conger).
Zie I KONGER-AAL en MOER.AAL.
AALMOEZENIER, uitdeel er van aalmoezen of vrijwillige giften,
aan behoeftigen. Van hier Aalmoezeniershuis ; zijnde een ge11icht 'tot
onderhoud van arme tm gebrekkelijke men[chen, of van kinderen der
armen. In tegenf1:elling van weeshuizen en andere [oortgelijke ge1l:ich, ten, plagt men, hier te lande, onder AalmoezeniershuÎzen ook wel
zoodanige armenge!1ichten te verf1:aan, waarin behoeftigen, zonder onderfcheid van godsdienst, onderhouden werden. Zie ook: AUMONIER.
AANLEG. Dit woord beteekent , in de befchrijving der fraaije
kunsten, het plan of de fchets, vóór de uitvoering van een kuhstfiuk
gemaakt wordende, en waarin alle wezenlijke deelen van hetzelve te
vinden zijn. Zonder zulk eene fchets zou de kunstenaar gevaat 100.
pen, van een f1:uk te leveren, ,hetwelk noch eenheid noch een fchoon
geheel zonde bevatten. - In de zielkunde verf1aat men door Aanleg
eenen zekeren graad van natuurlijke vatbaarheid ten goede of kwade,
en wanneer het eene vatbaarheid is in het leeren of i.1itoefenen eener
kunst, dan beteekem het woord Aanleg zoo veel als talent, doch menigmaal ook alleen eenen gerlngen graad van hetzelve.
AANTREKKING, AANTREKKINGS-KRACHT. Is die eigen~
fchap der ligchamen, waardoor derzelver 1l:ofdeelen elkander aantrekken, en zich onderling trachten te vereenigen, als om één punt, dat
het middelpunt van Aantrekking genoemd wordt. De Aantrekking, of
kracht van aantrekking, - dit houde men wel in het oog ~ [chuilt
niet in de ligchamen ,naar mate van derzelver grootte, maar naar ma.
te van het getal vaste fiofdeeltjes, welke tot dezelve behooren, of
uezelve helpen uitmaken: helpen uitmaken zeggen wij ; want dit doen
ook, wat namelijk den globalell. omtrek derzelve betreft, de porien;,
die zich tusfchcn alle 1l:ofdeeltjes bevinden, en geen ligchaam be.
naat er., waarin zij niet aanwezig zijn. Dus zit de aantrekkingskracht
in ieder vast 1l:ofdeeltje, waaruit de ligchamen, groot of klein, om
het even, een wereldbol, of een knikker, zijn zamengefield. Naar
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màte derhalve een ligcba:î1n minder porien heefc, zijn natuurlijk des_
zelfs vaste deelen meer zamengedrukt, en oefent het, naar die mate.
meerder kracht van aantrekking. Zoo oe[ent een klein fiukje goud
deze kracht in veel grooter mate, dan een fiuk fpons , dat misfchien
20 of 25 maal grootcr van omtrek is, omdat het eerfie veel digter
is, en minder groote porien heeft, dan het laatfie.
AlIe Jigc ;:amen, welke omhoog, of in de lucht; geworpen, of door
kunst opgedreven worden, valIen, zoodra zij het hoogfl:e punt, waartoe zij komen kunnen, bereikt hebben, op de aarde neder; en wel,
naar mate zij IlOoger ~fkomen, met meerdere toenemende fnelheirl : en
wat is de oorzaak van dit vallen anders, dan de aantrekking van dell
Aardbol? Alle ligchamen, levende en levenlooze, die op den aardbol
befiaan, worden, door de aantrekkende kracht der aarde, tegen hare
oppervlakte aangedrukt, en wanneer het dus gebeurt, hettvelk wij
zoo firaks zeiden, dat dezelve, in weerwil van die kracht, omhoog
gevoerd worden boven de oppervlakte of den grond; en zij dáll niet:
onderficund, m~ar los gelaten worden, zoo trekt de aarde dezelve
aanl'tonds weer tot zich door die zelfde genoemde kracht; hetwelk
men vallen noemt. Het vallen der ligchamen is dus niets anders ~
dan de algemeene Aantrekkingskracht j die de Hof de~ aardbols op
de ligchamen en hare deelen onderling oefent, en die ook den naam van
zwaartekracht dra~gt , omdat zij het is, welke alle Iigchamen twaar
maakt. Dit noemt men de algemeene Aantrekkingskracht; de bi.izoJj~
dere is die, welke tllsfchen de onderfcheidene Iigchamen werkt, diè
zich op de aarde bevinden; en in dezen zin zijn er verfchilIende roor~
ten van Aantrekking, als i magnetifche, elektrieke, fcheikundige enz.
AAP. Onder dezen naam begrijpt men, als onder eenen algemeenen
gellachtsnaam , welke op alle ver[chillende [oorteu en verfcheidenheden
past, al die foorten van zoogdieren, welke men, van wege het maak,;,.
fel of de vorming hunner pooten ~ zoowe1 die der achterfre als voor..
ll:e. en het gebruik, dat zij daarvan maken, van alle overigen in
deze klasfen (die der zoogdieren) onder[cheidt, door hen vier-handig
te noemen: en inderdaad, zeer te regt, omda{ alle vier deze hunne
pooten in onvolkomene handen eindigen, en even eens, immers ge-noegzaam bijkans bij allen, als die der menfchen gevormd en ge!vingerd zijn; hebbende ook de meesten op alle derzelvet vingers
,[oortgelijke nagels, als die v~n 's menfchen hand, en alle vier de..
Ize hunne handen van binnen die zachtheid vlill vel, welke aan die der
menfchen eigen is. Door deze vorming hunner pooten zijn dan ook
al die dieren in fiaat, om met dezelve [C grijpen; en alle voorwer"
pen llan te vatten, hetwelk meest ailen, even goed met de achterf!:e.
als met de voorll:e, doen. Daar nu aller bell:emlI1ing is, op de boomen te leven, zoo komen hun dan ook deze vier handen, in het
klimmen en fpringen; uitnemend te ll:ade.
Men verdeelt het zeer uitgebreide geOacht dezer vierhandige dieren ~
bij het befchrijvel1 van deszelfs Natuurlijke Historie; in vier foorten of
A.2
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benden, (*) en dit uit hoofde van zeker kenmerkend verCchii in het
maakfel of de gedaante van den kop, in het al of niet bezitten van
cenen Haart enz.
Aan de eerJle dezer vier foorten of benden, wier maakfel van ligchaam en hoofd het meest naar die van den mens el) zweemt, vooral
zoowel ten aanzien der ooren als handen, geeft men, als bij 'uitzondering, den naam van Aap, en verHaat men daaronder die, welke de
Grieken Pithe/cos, Kynokephalos en Kebos , en de Latijnen SimÎa
noemden. Men onderfeheidt deze in Apen zonder en met Haart en ,
welke laatHe wederom, bij de latere dierbefehrijvers, met den Franfehen naam van GttellOIJS, flIeerkattm beteekenende, worden aangeduid.
Onder de ongeHaane dezer bende begrijpt men de Orailg-olttàngs (de
dns genoemde Boschmemch) , de Troglodyt, de Gibbons, of langgearmde
Apen, de Lar, de IWagots en Si/vane, of gemcene zoogenoemde Turkfelle Apen, die in het noordelijk .dfrika, de Oost-Indiw énz. gevonden
worden; en onder de gelharte den lafJggeneusdw Aap, den Makakko, den
Patas, den Malbroilck, den illo1le, den Kallttriche, de Diana en eene menigte andere. Deze allen hebben wangzakken en eeltaehtigheid aan de billen, welk beide bij de eerstgenoemde (de ongeHaartte) gcene plaats heeft.
De tweede foort of bende draagt den onderfeheidingsnaam van Ba,'iaan of Paplo, (bij de Frallfchm dien van Babouin, bij de EngeIfchen van BaboolJ). Haar kenmerk is een korte geboogde Haart,
geheel kale, met eelt bezette billen, en een kop, welke in niets
naar het menfehelijk aangezigr, maar veel eer naar den kop van het
zwijn, inzonderheid wat den fnoet betreft, gelijkt. Deze foort van
Apen hebben wangzakken, even als de Guenons, wa8rin zij hun eten
verbergen; en tot dezelve bellooren de eigenlijke Bal'ianen, de
ftlalldri!J' s, de OuanderotJs, de 1I1aimol1S enz. - Al de dieren, tot
deze beide foorten of benden behoorende , worden in de oude wereld, in .dfrika en Azie, gevondcn, en velen, inzonderheid, in de
meest heete landHreken dezer beide werclddee)en.
De derde fa ort of bende van Apen bevat die, welke bij ons meer
bepaald 1I1eerkatten (Cercopitl1eci) heeten, en ook bij de Dllitfehers
Jltleerkatze genoemd worden. Van waar deze naam, te weten, die
Deze
van Meerkatten, haren oorfprong ontleent, is Zeer duister. foort is eigcnlijk, als zoodanig , niet zeer talrijk, offchoon er veler~
hande ver[eheidenhedcn in dezelve bellaan ; want zij, die er toe behooren, verfehillen op menigvuldige wijzen, zoo in grootte, gedaante el}
kleur. als geaardheid, van elkander, offehoon zij allen daarin met elkander overeenHemmen , dat zij niet f1eehts geHaart zijn, zoo als de
Bal'ial1t1l ,. maar, gel~jk de Gueno/'ls, lallge fiaarten hebben. Men
onderfeheidt· deze dieren in Sapajous en Sagoins. Alle, die tot de
eerst(.)
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eerstgenoemde behooren, hebben eenen vattenden , of grijpenden •
fraart, dat is, e~nen fiaart, zoodanig gefpierd, dat zij zich daarvan
als van eenen vinger, of vijfde hand, bedienen, om te grijpen en
vast te houden, wat hun behaagt. Deze Haart is doorgaans van OI1~
deren zonder haar, en met een glad vel bedekt. Zij kunnen den.
zelven vouwen, uitf1:rekken. en het einde daarvan naar hunnen wil
op- of omrollen, en bedienen er zich voornamelijk van, 0111 zich
aan de takken der boomen vast te houden, en alzoo van den een en
naar den anderen kant te flingeren, om welke reden zij ook S/in·
ger-apen genoemd wordcn. Onder deze is ecne foort, de Koaita,
de Beëlzebub of BoschduÏl'cl, aldus genoemd naar hare leelijke gedaante), welke zich, inzonderheid in de bosfchen van Surina1lle ~
in grooten getale bij elkander ophoudt, en waarvan men verzekert,
dat zij, wanneer zij zich troepswijze van den eenen boom op eellen
anderen, aan de overzijde van eenig water, eelle beek of een riviertje, mits niet te wiJd, begeven willen, zich aan elk;1l1ders f1:aartell
kettingswijze hangen, en dan zoolang heen en weder flingeren, tot
dat de' 'onderf1:e eenen tak van eenen aan de overzijde fiaanden boom
he~ft bereikt, wanneer de bovenfie loslaat, en de ganfche keten du~
overv liegt.
Wat de SagoiJlS betreft, deze hebben alle, naar evenredigheid, ee.
nen langeren fiaan, dan de SapajoZls, die tevens bij bcn zeer mig ~
flap en regt is, zoodat zij zich daarvan op geenerhande manier beo
dienen kunnen, noch om iets aan te varren, noch om ziçh ergens
aan vast te houçlen, welk duidelijk en blijkbaar verfchil alleen ge·
noegzaam is, om altijd eenen SaN/jou van ecnen Sagoiil te onder·
fcheidcn. Beide foorren zijn ool;: kenmerkend van de Apen, Cue.
flons en Bavianen, daardoor onJerfcheiden, dat zij noch wangzakken in den mond, noch eeltachtigheden aan de billen hebben. Bovendien vcrfchillen zij van alle gezegde drie foorren hierin, dat dez(!
allen een dun fchutfel in dcn ne1,1S hebben, en hunne ne\lsgaten, bijna zoo als die van de menfchen, onder den, neus open zijn; tenvijl ,
bij de Sapajous en Sagoim, dit fchurfel der neusgaten zeer breed en
dik is, en de openingen derzelve bij hen ter zijde, en niet onder
den neus, geplaatst zijn. Het mankeel hunner voeten, of vier handen "is nagenoeg even eens, als bij de dieren van de beide vorige benden i
doch het hoofd of aungezigt is meest langwerpig, en zweemt op
verr~ na niet zoo veel naar dat van den mensch, als bij de Apen.
Allen wonen zij alleen jn de lJieuwe wereld, in Zuid. en NfJord~
Amerika, en geen hunner wordt, natuurlijk, in de oude, in Afrika
en Azia, gevonden, even als ook geene uit de oude in de nieuwe
wereld. In Europa bef1:aan volfhekt geene uit het Apengdlacht natuurlijk. Onder di! eerstgenoemden, de Sflpajous, valt bijzonder onder het
oog de Ouarine, zoo omdat deze A~p de grootfl:e van allen, en zeer
wcfest en wild is, als omdat hij door eene roort van beenachtigeI1
trommel in de keel, een 'zoo verv~arlijk gelllliI maakt, dnt men
A 3
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!.len, wanneer zij met troepen bij élkarider zijn, voor eene partij
vechtende varkens zou houden; en van daar, dat men hen IIui/ers
llOemt. Voorts verdient onder deze Coon van /Jpm eene bijzon,liere opmerking de I{oaita, waarvan wij reeds gewag gemaakG hebben; de S(/jou, de Sa is , de Saemeres enz. wdke geene van all~n,
buiten den {bart, meer dan cellen voet lang zijn. Onder de St/goi12s zijn bijzonder opmerkingsw:mdig de Saki, gemeenUjk den /Jap
7IIet den vosfe/ljiaort benoemd, omdat zijn flaart met zeer lang haar,
gelijk dat der vos{cn, bezet is: deze is de grootae van allen, als
zijnde, buiten den Haart, 17 tot 18 duim lang: ve; ders de Tmnarel1 ..
de Olli/liti, de k/tinne van allen, op zijn hoog!te ter lengte van 5
dnim, van dc:n Jhoettot a:m den !taart gereh;end, welke meer da~
een voet lang is, zoo dat dit diertje in e"ne uitgeholde kokosnoot
een ruim en gemakkelijk verblijf vindt: wijders de 1I1t/rcking, of het
Leeuw-at/he, en vooral de aardige 111iko, welker aa!lgezigt en ooren
fchoOJ;1 vermillioen-rood gekleurd zijn.
Eindelijk dragen diegene, die tot de vierde foort of bende van het
Apen-geDacht behooren, den naum van Spookdieren ( Lemures) , anJers gezegd Bastaard-apen, doch die tegenwoordig, meer algemeen,
Makis genoemd worden. Ten aanzien der handen, en derzelver ge~
bruik, komen deze met de vorigen vrij wel overeen, gelijk ook
hunne levenswijze met dezelve overeenf1:clI1t; alleen zijn hunne ach.
terpooten langer dan de voorae. Hun kop heeft niets van het ronde der Apen, maar loopt uit op een' CpitCen fhoet. Op één na hebben zij lange !taarten, die zij meestal omhoog dragen. Tot deze ben~
de worden geteld de MOKolw, of Eekhoren aap, de ~fongolls, de
Yari en de Loris, of Traaglooper, aldus genoemd van zijnen gang;
een zeer aardig, fraai bee:;tje, Dechts zoo groot als eene vuist,
lang van lij f en ongefl:aart. De opgenocmdcl1 zij n alleen te hui~
in de oude wereld, op Cei!oJj, Madagaskar enz. Tot deze Apen.
foort betrekt LINNEUS een dier, door hem de 'Vliegende Kat Y(m,
Ternate genoemd: v!iegend~, omdat deszelfs voorfie ell achterfie
pooten , gelijk ook de kop en aaart, befpannen zijn ,met een beJlaard vlies, gelijk als bij den vliegenden Eekhoren, en de Po!atouche
uit de noordelijke deelen der oude en nieuwe wereld; welk vlies,
aan het dier eene Coort van vleugelen verCchaft , immers genoegzaam,
om, bij den Cprang naar eenen wijd affiaanden boom, eene poos,
in de lucht te kunnen zweven; ,'Negende Kat., omdat het die!,"
vall achteren eenigzins naar e.ene kat gelijkt, en 1'(1(1 Temate, om
daardoor eenigermate deszelfs vaderland aan te duiden. Het is vrij
waarCchijnlijk hetzelfde dier als de Taguan, of groote vliegende Eekhoren vári de BUFFON en VOS~lAAR, welke op de Philippijllfche
eilandm, op de kust van JrJalaba(Jt" ell andere zuidelijke Indien gevor.den wordt. Daar de pooten uitJoopen in vijfvingerige handen, cn
het wijfje borsten heeft, gelijk de Spookdieren, is het rnisfchien uit
dien hoofde daaronder geplaatst. Het is !log weinig be.kend <!n onderzocht,
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Uitwendige gedaante en bijzonder handige verrigtingen. doen, in de
Natuurlijke Historie, het vicr!landig Apen-ge(]aeht, met regt op den
mens eh volgen, ofièhoon ~an hetzelve dien rang niet zou toekomen,
indien het vernuft denzelven bepalen moest; want de Apen zijn wel
flimme, maar geenszins de [chranderil:e en lcerrijkl1e onder de dieren:
.-ie hond en de olif:mt overtreffen alle Apen daarin grootelijks. Het
is waar, de Aap bootst den mensch in velerhande bedrijven na; maar
hij doet, dit niet, omdat hij het wil, mRar omdat hij het kan doen,
zonder het te willen; daar is niets, dat vrij, niets dat willekeurig is ,
in deze nabootling. De Aap, armen en handen hebbende, gelijk als
wij, bedient er zich van, zoo als wij; doch zonder daarbij te den.
ken. AI zijne verrigdngen loopen in het uiterfie , en gelij ken meer
naar de bewegingen van eenen krankzinnigen, dan naar de bedrijven
van een bedaard mensch, of zelfs dier. Van daar, dat wij hem zoo
onleerzaam vinden, en hij zich bezwaarlijk Cchikt naar de gebruiken a
welke men hem wil doen aannemen. Hij is ongevoelig voor Uefkozingen, en gehoorzaamt alleen aan de kastijding. Men kan hem gevangen houden, maar niet eigenlijk tam maken, of tot een huisCelijk
dier vormen: freeds droevig of weerbar~tig, freeds tC'genl1revende of
knarfetandellde, dwingt men hem meer tot onderwerping, dan dat men
hem temt. Geene der Coorten heeft ook ooit onder de huis- of tam..
me dier~n behoord. (*)
Men beeft elkander nagefchreven, dat de Apen, vooral de grooc;.
fie van hun in al de Coorten, gebnIlk zouden m2ken van verwerings..
middelen tegen den menselI ; als daar zijn fieenen en takken, waarmede zij zouden werpen, afgefcheurde boomtakken, waarmede zij
zicb, als in tweegevecht, tegen den mensch zouden verdedigen enz.
Ook zouden zij, door uitgezette fcbiIdwacbten bewaakt ,in de
vrucht tuinen en graatlVeklen, eene zeer vernuftige plundering aanregten, waarbij zij elkander, op ecne rij geCchaard, h.et geroofde van
hand in hand toewerpen, en de Cchildwaehten, bij het omfiaan van
onraad, zouden waarfchuwen: dnn, in dit alles vertoont zidl zoo
vele, boven het Apen-vernuft fiijgende, Cchranderheid, dat men het
meeste daarvan gerust op de lijst der overdrevene. Cprookjes mag plaat.
fen. Zelfs het Iigchaam van dien Aap, welke het meest van allen
naar den mensch geliJkt, dat van den Orang-of/tang , is geen men..·
fehelijk Iigchaam, deszelfs finnlle heupen, platte lendenen, en bijkans ongevleeschte billen onderfcheiden het, op eene in het oog 100.
pende wijze, van dat van den mensch.
Offchoon ook bi,jna alle Apen, fOll1wijlen, op de achterfiepootell
of handen gaan, zie~ men duidelijk, dat deze gang niet de hun na.
~.nurlijk eigene is, maar tot denzelven alle vier de beenen befiemd
zijn; alhoewel het waar is, dat die gllng. dan niets bevalligs heeft. Op
de achteril:e pooten gaande, zijn dezdve altijd lllet eenen hoek naat
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binnen gebogen, en het zau)enf1:cl der knien veroorlooft geenc van
al deze dieren het zoo regt opflaan , en zoo regt opgaan van den
mensch. Niet een van allen is in f1:aat, om, bij het regt opgaan, de
voeten volkomen plat op den grond neer te zetten, zoo als wij doen.
Hoe is zelfs het regt opgaan en f1:aan bij den meest befaamd en van
allen, den zoo even genoemden Orrmg-O!!t(lIIg, door welken men
het Apen-geDacht' aan dat van mensch heeft willen hechten? De achterf1:e handen zijn altijd neergebogen, en al de. vingers krom 11aar
bignen getrokken, zoodat het gaan op den bnitenkant dier handen gefchiedt , waarbij dit dier nog altijd, bovendien, het een of ander
fteunCèl, eenen frak of iets dergelijks, behoeft. (*)
Sommigen hebben bèweerd, dat de Apen, immers eenige voorna.
lnen onder dezelve, zouden kunnen fpreken; dan, onze met regt
wijd en zijd beroemde landgenoot, wijlen de hooggeleerde P. CAM ...
PER, heeft, zoo in zijn /(ort berigt, 'Wegws de ontleding l'fl/1 l'erfc!uidme Orang-otttangs, /.Imf!. 1778, als in zijne Natuurkundige
'JIcrhlliu!cling . over den Orang-o!ttlmg 'Van Borneo, /.Imf!. ] 782, on·
wederleggelijk aangetoond en bewezen, dat, welke fchijnbare fpraak.
werktuigen zich ook bij dit fchcpfel (Iet wel! het meest naar den
mensch gelijkende) mogcn voordoen, hetzelve echter volf1:rekt builen f1:aat is, om te kunnen fpreken; alsmede, dat herzeive onmogelijk,
zonder hulp of f1:cuu, regt op kan gaan, gelijk de mensch: waar~
l.Jit deze beroemde man eigenaardig heeft afgeleid, dat welke over~
eenkolllStett- er ook rusfèhen d~zen Aap en den mensch mogen opgemerkt worden (§), de laarf1:e \1ogtans, op eene zeer uitf1:ekende wijze, van den Orang-outang, en alle mogelijke Apen, onderfcheiden
is. Zijne· vergelijkende ontleedkunde heeft dus. zonder dat er iets
voor regenCpraak overfchiet, den mensch van de onverdragelijke ver11edering bevrijd, welke zekere Engelschman, Lord MONllODDO, getracht heeft, hem aan te doen, door te beweren (t), dat onweder.
legbare bewijzen den Orang-outang tot het geflacht en den rang van
<len mensch verhieven. Eene buitenCporigheid, voorzeker, van de
eer!le grootte. Wij befluiten derhalve, teregt, met den beroemden J. R.
PORSTER in zijne Waarnar.ingen gedaan' op zijne reize rOIJdom de
wereld, dat hij, die in naat is, om in ernst te be.weren, dat de menselt
en de Orang-olltang led.en van één geflacht, en dus broeders zijn,
voor altijd verdient verbaimen te worden uit den fchoonen kring
der dochteren van Ev o~, en ter f1:raffe verwezen tot een huwelijk met

Orang-ol/tangs.
Bij de Cumons , of langgef1:aarte Apen, gelijk ook bij de Ba'Via'tien, is het eelt, waarmede hunne billen bezet zijn, bij de eigenlijk
gezegde Bavianen bloedrood; doch bij anderen wit of blaauwachtig.
Ook
(*) Zie àt naauwkettrige afheelding lIJ befchrijving 'Van dit dier door Dr.
OS/CAMP, bij Slipp, te Amster(iam uitgegeven.
(§) Tl]SSON telt 48 bijzonderheden op, in welke de Oral1g-outang meer naar
den mensch, dali naar de overige Apen, zonde gelijkenO; maar ook 34 andere,
in welke hij wederom meer van den mensch dan van de overige Apen verlchilt.
(t) Lord Mor;»oDDo of the origi'n .. na pngresf of hmguage. Tomo 10 jJ{lg 145.
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Ook hebben deze beide foorten, zoo als wij reeds opmerkten, te
wccierzijden van den bek, eene foort van beurs , gewoonlijk wangzakken gelloemd, wa:lrin deze dieren, vooral yoedfèl, weten te ber.
gen, dat zij voor eene nadere gelegenheid willen bewaren. Deze
wangzakken beitaan uit vliezen, en fpieren, benevens vele fpiérachd.
ge, vlezige vezelen; zij zijn buiten op de onderkaak tot beneden
derzelfs hoek, onder een gedeelte der fpier, de zeer breede genoemd,
geplaatst, en zeer groot, dat is wijd en lang, naar evenredigheid vall
het dier, dat dezelve fomtijds zeer vol kan proppen, en het verborgene er zeer behendig weet uit te halen.
Alle Aapfoorten leven genoegzaar;; alleen uit het plantenrijk, name~
lijk van vruchten, zoo als: druiven, appelen, inzonderheid noot en
van onder[cheiden aard, en granen, hoewel zij ook verfchilIende [oorten van In[ekten, als zij die ontmoeten, opknappen. Hoe zij van
elkander, en van zich zei ven , het ongedierte behendig weten op te
vangen en te eten, is genoeg bekend.
Hoe lang de wijfjes, in de onderfcheidene foorten , de jongcn dragen, weten wij nog tlechts gebrekkig van enkele; hetwelk ons niet
vrecmd moet voorkomen, daar bijna geen van allen, hoe geil deze
dieren ook mogen zijn, in den gevangenen itaat voortteelt, en hun
verwijderd leven in de bos[chen weinig waarneming toelaat. De klei.
ne Aapjes zitten de moeders doorgaan'S op den" rug, lot dat zij, om
op zich zelve te leven, haar verlaten. Zij weten zich aan de moe.
ders zeer goed vast te houden, en deze fpringen met hare kleinen
zeer gezwind van tak op tak, van boom op boom. Als de jongen
moeten zuigen, leggen haar de moeders aan de borst, of zij zelve
weten er, ter bekoming van deze hare nooddruft, zeer goed aan te
kruipen. De wijfjes van het ongeitaane en gef1:aarte Apengetlacht
(Ctteno11S) , en die der Bqvirmen, hebben maandelijkfche zuiveringen t
gelijk de vrouwen.
~I1e Apen zijn ruigharig en van verrchillende kleur; de meeste zijn
graauw, bruin of zwartachtig; maar er zijn ook, die geheel zwart.
ook die fraai olijfgroen en roodachtig zijn; doch witte zijn zeet
zeldzaam. Sommigen hebben zulke lange haren om den kop, dat zij
pruiken fchijncn op te hebben; terwijl .andere wederom van eenen
baard voorzien zijn. - Wij zullen van eenige voorname onder deze
dieren, inden loop dezes werks, op zijne plaats, nog iets meer bij
zonders zeggen.
AARDAPPELEN. (Solal1um tuberofit111) Dit zoo algemeen be~
kend en nuttig gewas werd het eerst in 1565, door JOH. HAMKINGS, van Sal1ta Fé in Ierla1ld, overgebragt , (*) vanwaar zich hêtzelve verder door Europa ver[preid heeft, en eerst in Engeland, ver.
volgens in Flaauderen, Hot/and, Frmikrijk, Duitschlalld en Zwit:
ftr/and, werd aangekweekt. Doch niet voor het midden der I8de
eeuw (zoo lang werkte ook hierop de magt des vooroordeels) wer.
den
(')
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clen de Aardappelen algemeen, en in alle fl:anden, als een heilzaam
voedfel gebruikt; terwijl lVIARTlNET in zijnen Katechismus der Natuur
getUigt, dat, nog in zijne jeugd, dit weldadig gefchenk des Schep.
pers, door aanzienlijke lieden, met een verfinadend oog aangezien als
eene l1echte kost, op hunne tafels niet geduld, en niet, dan lang daar..
na, Qechts een klein plaatsje daarop aan dezelve ingeruimd werd. Er
zijn twee oorfpronkelijke [oorten van Aardappels, (namelijk, n,tet roo.
de en wit!e kuobbelwortels); benevens vele aangekweekte verfeh eidenheden , welke, naar den tijd van planting, in vroegere en latere,
en, naar de kleur, in witte, gele, roode, gemarmerde en zwarte onder[cheiden worden. Van alle deze zijn reeds meer dan 60 'verfcheidenb~den bekend, waarvan de glllneenfie violetroode, witte, en blaanwachtige bloemen hebben. Zij fchieçen in vele dunne 1l:engels met eepe menigte klc.ine bladen, ter ho,Ogte van twee of drie voet, uit den
grül1d op, en dragen vruchten, ·gelijk groote. vleeschachtige bezien,
ter grootte bijkans als onze kerfen; worden in het rijpen geel, eu
bevatten eene m,enigte ?:agen. Onder den grond zetten zich de AardappeIe1l aan {ie vele zich verfpreidende wortelen, omtrent eelleo
voet diep, en zij zijn zeer ongelijk van grootte. In matige gronden
dragen zij honderd- tot honderdvijftig- voud.
.
De vroeg!1e Aardappel,en worden in Lentemaand gez.et, en zijn omfireeks Hooimaand rijp; de latere legt men op het einde van Gras.
maand, en worden in Wijnmaand en in het begin van Slagtmaand ge ..
rooid. In magere duin- en zandgronden groeijen zij, mits eenigzins
bemest, wel niet zo.o menigvuldig, maar leveren echter eene zeer
lekkere en goede foort op; gelijk diegenen, welke op. de duingron ..
den van Holland geteeld worden, onder de beste hehooren, en door
vele boven de beroemde Zecuwfche A~rdapp,e!en ge!1eltl worden. Inperdaad zijn zij ook minder taai en lijmig, en dus ongetwijfeld ge ..
~onder, dan die in zware kleilanden verbouwd worden. Het Herkst
echter vermenigvuldigen zij zjch op eenen \;gten, gemengden, niet
vochrigen grond, die genoegzaam door de zon befchenen, en nie~
nieuw gemest moet zijn. Ter bevordering van derzelver groei en ver~
menigvuldiging, worden zij gewied; doch dit is minder noodig, dan
het fchoffelen of behakken van den grond. hlzonderheid wint men
'bet beste gewas door het aa1lhoogcn der aarde tegen de fl:engen. en
doet men ook wel, met de bloem af te {hij den , zoodra zich die be ..
gint te openen. (*) Bovenal, echter, bevordert men derzelver groei
Cn vruchtbaarheid, met de. loten der plmlt gebogen in den grond te
leggen, wanneer zij eene hand hoog zijn, waardoor zU veel meer,
dan de Ham ~elf, voortbrengen. Insgelijks worden dezelve v,oQrge..
teekl door het planten van afge[nedene takjes der jonge plant. Als
proeve van verbazende vruchtbaarheid der Aardappelen, herinnere men
zich, dat dezei" e eerst federt dertig of veertig j;tren in Qns vaderland
(l/gemeen verbouwd zijn geworden, en. thans echter reeds zoo over.
vloe·
e) Door aanhoogeu wou
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vloedig ;7.ijn, dat wij ze, in fOlUl11ige jaren, niet kunnen verbrui.
ken, en men, bij voorb. in de lente van 1814, aan fommige oorden,
geld pitloofde voor het weghalen van dezelve, daar zij op mestvaalten gewcxpen, of, anl1 rottende hoopen, langs wegen en çijken waren weggefmeten.
Behalve, dat de Aardappelen een hoogst· wcld~dig voedfel voor
menfchen en dieren oplevé!ren, (onder welke laarlte zij voor runde-.
ren en varkens, vooral gekookt, zeer dieqstig zijn) kan men er ook
een voedzaam en fmakelijk brood van bereiden) genever van fioken,
ftijffel en papier van maken. (*) Ook zijn zij ten uiterae heilzaam voor
den akker. al~oo zij den grond open maken, en dien van onkruid
zuiveren: zelfs wordt in f/ries/elnd hierdoor het braken meermalen
llitgcwonucn. Het planten der Aardappelen dient boven~l, om deq akke! zuiver en op nieuw vruchtbaar te ma4en; aangezien dezelve telkens gewied maeten worden, waardoor het onkruid wordt verwoe~t;
terwijl de grond omgew~rkt en aangehoogd meer aan de lucht wordt
blootgelteld en de plant zelve, op een dorre grond, voorfpoedig
groeijende , weinig voedfel deel en voor de granen, uit dezelve fchijnt
te trekken. Eindelijk gebruikt mell, fedcrr onlangs, met het beste
gevolg, den Aardappel als verwflpf, tot het wit maken va\l muren,
zoo binnen als buiten 's huis, in den trunt der ltaliaanfche gebouwen; zoo dat men, door middel van .'\ardappelen ~ een onkostbaar,
tegen wee~ en wind beiland, midqel verkrijgt tot het witverwen van
gebouwen. Daar hetzelve nog zeer weinig bekend is, achten wij
den lezer eenel) ~rooten dienst te bewijzen, met de volgende opgave
van hetzelve. Meq neme, op een pond Aardappelen, twee pond krijt
en ,'ier. pinten water. De Aardappelen moeten in water gekookt ,
vervolgens gefchild en d;ln fijn gemaakt worden. Nog heet zijnde.
mengt men ze Juet twee pinten kokend water, en laat ze aldus door
eene zeef loope.n, om ze van alle grove deelen te ontdoen. Men
houdt dit aftrekfel eel,l half uur heet, op eenen graad van bijna ko.
kend water, ter bevordering der ontbinding. Het krijt, in de overige
pinten fijn gemaakt zijnde, wordt nu met het Aardappelenn,at gemengd,
en aldus, als witfel , gebruikt.
AARDBEVING. Nog niet genoeg bekend met de werkingen der
ruwe natuur-krachten in het hart der aarde, moet zich des menfchen
onderzoekende geest meer vergenoegen met de uitwerlifeIs van dit
verfchrikke1ijk verü:hijnfel waar te nemen, dan dat hij in naat zou(Ie zijn, om het volkomen te kunnen verklaren. Eene onderaardfche
kracht beweegt de pppervlakte der aarde, en veroorzaakt meer of
minder hevige, elkander langzaam of fpoedig opvolgende, fchokken.
De grond [cheidt zich, dl! bergen verzinken, en eeuwig granit fcheurt.
van een: geheele fireken lands worden door den bruisfenden vloed
overllroomd, en eilanden komen uit de zee te voorfchijn; terwijl an·
de(') 111 dit jaar werd in Frankrijk eene proef met goed gevolg
Aardappelen rapief 'e maken.
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dere in dezelve verzinken; volkrijke 1l:eden worden omgekeerd, el1
bebomvde landll:reken in woestijnen veranderd. Zoo verbazend de
uitwerkCels van dit Ilatuur-verfchijnfel zijn, zoo verfchrikkelijk zijn
ook, gewoonlijk, de voorteekens, die dezelve aankondigen. De lucht
verduistèrt en vertoont een vurig rood, de magneetnaald geraakt in
wanorde, enz. Voorbeelden van de verfchrikkelijke gevolgen van
Aardbevingen vinden wij in de gefchiedeilis. De 1l:eden Hercu/atlUl11 ,
Pompei en Stabia werden, 79 jaren na CHRISTUS geboorte, geheel
omgekeerd; Lisfabon werd in 1755 verwoest, en 20,000 menfchen
werden onder de puinhoopen begraven; terwijl zich deze Aardbeving
van Groen/and tot Afrika uitll:rekte, en men, zelfs in Amerika, ge.
lijktijdig, zwakke of hevige fchuddingen gevoelde. In 1783 trof een
gelijk lot Ca/abt-ie, hetwelk, nog lang daarna, een verfchrikkelijk
beeld der verwoesting vertoonde~ . Bijna jaarlijks heeft men, nu in
deze, dan in gene lalldfheek, zwa~kere verfchijnfels van dien aard, en
110g onlangs werden vele gebouwen te Rome, waaronder de Pieterslurk, door e(lne Aardbeving befchadigd; gelijk ook nog voor weinige
pren, in Zuid-Amerika, daardoor duizenden van menfchen omkwamen~
Ondenusfchen leert de ondervinding , dat bergachtige landen", inzonderheid, die ilJ de nabuurfchap van vuurfpuwende bergen liggen, aan
Aardbevingen zijn blootgell:dd~ . Welke oorfpronkelijke natuur-krach~
~en daarbij echter werkzaam zijn, en hoe zij in beweging worden gebragt, valt moeijelijk te bepalen, zoowel , omdat de daarbij plaats~
hebbende verfchijnfels zoo menigvuldig, onderfcheiden en wonderlijk
zijn, als naardien de verwoestende uitwerkfels ons niet toelaten, om
~tlles van nabij te befchollwen. Waarfchijnlijk wordt dit natuur-verfchijnfel veroorzaakt door eene verbinding der hydrogene, of waterflof , welke, door de warmte in de onderaardfche kanalen, gereed
is, om zich met de zuivere luchtte verbinden, en welke verbinding,
zoodra dezelve, door het indringen der dampkrings-Iucht, wordt daar_
gefl:eld, eene uitbarll:ing doet geboren worden, welke zulk eene uit~
zetting veroorzaakt, dat de korst der da~.rboven liggende aarde dreunt
()f beeft. Of mogelijk vormt de Natuur aldaar mengfelen van !àlpeter, kool en zwavel (hoedanig zich vele in de aarde bevinden), welke, door de warmtell:of aangell:oken, (mits de zuivere lucht er bijkome), ui,tbarfl:ingen, als het buskruid , en daardoor deze dreuning of
Aardbeving te wege brengt~
AARDBOL (De), of AARD.KLOOT, ZOQ als men onze Aarde noemt, heeft eene platronde gedaante, waardoor zij op de eene
pI\1aës dikker, dan op de andere is. Van deze rondheid h~eft men
zich op onderfcheidene wijzen overtuigd (zie: .GEDAANTE DER
AARDE), en tevens ondervonden, dat de oppervlakte der Aarde
()veral bewoonbare deelcn bevat, waar zich menfchen onthouden,
:7:00 dat men dus ook onder, of te~en over zich, aan de andere zijde
van den Aardbol, menfchen kan hebben, die inen tegenvoetcrs noemt.
De :tantrekkings- of zwaartekracht, welke de aarde bezit, trekt alles
naar
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n:!:!r hare oppervlakte, waardoor bij diegenen, die onder ons, .of aan
den anderen km~t wonen, alles even zoo Ilaar den grond valt, als bij
ons. De omtrek der aarde wordt op 5,4°° mijlen gefchat, de
mijl gerekend op 23,664 Rijnlandfche voeten, en hare gehecle op.
pervlakte op mcer dan 9 millioen vierkante mijlen, waarvan naauwe.
Jijks een derde gedeelte vitst land uitmaakt, en de overige twee deel~n uit water be!1aan. Van deze oppervlakte, welke mcn re];cnt,
dat door 800 tot 1000 milliocn menfchen bewoond wordt, benant
Europa omtrent het 54fte, ./Jzie het 14de, ./Jfrika het J7dc, en Ámerika bijna het I6de gedeelte. Bcfchollwen wij voorts onze Aarde, met betrekking tot het zonncflelfel, dan leert ons de fterreknnde, dat zij c'en donker Iigchaam
is, herwelk van de zon zijn licht en warmte ontvangt. Zij draait om
de zon, en legt dezen haren weg in 365 dagen, 5 uren en omtrent
49 minuten af, welke ons gewoon jaar uitmaken. Hare loopbaan is
een elliPS; dat. is een bngwerpig-ronde cirkel, in welks eene brandpnnt zich de zon bevindt, waaruit volgt, dat de Aarde te allen tijde
van het jaar niet even ver van de zon af is; bedragende haar kleinfle
affland ruim 19i en haar groot!l:e bijna 20! millioen mijlen. Op
den· 2 I vall Wintermaand zijn· wij het naast bij de zon, en op de.iJ
2 I van Zomermaand hct verst er van verwijderd; want niet de grootcr of geringer af!l:and van dezelve, maar de meerdere of mindere
fcllllinfche rigting, waarin hare firalen nederfchieten, veroorzaakt het
verfchil der jaarfhizoenen. - De lengte van den loopbaan der Aarde wordt berekend op ] 21 ,504,240 mijlen; en, daar zij dezen verbnenden weg in één jaar afloopt, zoo moet zij in elke feconde
3j mijlen afleggen: eene fnelheid. welke onze verbeelding te bo.ven gaat.
Behalve deze jaarlijktèhe . beweging der Aarde om de zon, heeft
zij nog eene dagelijkfche om hare eigene as, welke zij in 24 uren
-volbren~t, en waardoor dag en nacht veroorzaakt worden. Daar ech.
ter de as, om welke de Aarde dagelijks wentelt, met hare baan om
de zon, eenen hoek vormt van 23f graden, zoo rijst daardoor de
.zon, aan de kant van d'en noordpool, van den 2 I van Lentemaand
[ot den ZI van Zomertnaand, z3~ graden boven den E'1ttat01'; daalt
van laastgenoemd tijd!l:ip tot den 21 van Herfstmaand weder toe op
den Equator, en zakt tot den Z I van Wintermaand naar den zuidpool
toe, 23; graden beneden denzelven , waarna zij coc den 2 I van Lentemaand den Equator weder bereikt. Uit deze inrigting wordt hee
yerfchil der jaargetijden en de ongelijkheid van dag en nacht gebofen, welke in alle landen, buiten de linie van den Equator liggende,
alleen op die beide dagen van het jaar even lang zijn, waarop de Aar.
de, in haren loop om de zon, den Equator doorfnijdc.
Omtrent de inwendige ge!l:eldheid van onzen Aardbol zijn . de nieuwere natllurkundigen van gevoelen, dat de fegenwoordige vaste fieen()f rotsachtige korsc, waarmede dezelve als omgroeid is, zoo diep men
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den Aardbol keilt (en dit is niet een 6ooof1e gedeelte van c1eszelfs
halve middellijn ,) in den beginne vloeibaar moet geweest zijll, en
dat uit deze eeïil:e vloeibare il:of, door elkander opvolgende nederplof·
fingen , de verfchillende foonen van bergen en aanUagcn. die den
vasten grond, of de korst des Aardbols uitmaken, zjjn voortgebragt.
Deze bergen brengt men, naar den tUd hunner wording, tot twee
lJüoièl-afdeelingen, namelijk: die eerst gevormd of oorfpronkelijk
zijn, en aanwezig waren voor er planten of dieren bel1onden, en
die l1:tdcr/land gevormd of oml1aan zijn. Onder de eeril:e foort rangfchikt men de RIJt/lcm- of Grollithergen en de Gang- of Aderber~
geil, eu onder de Iaatil:e de Plotbergen , en de uit het water op elkailder gepakte Aardlagcn. De Grallitbergen houdt men voor het
oorfpronkclijk of gro!'dgebergte, en hier en daar, inzonderheid in
de grootfw en hoogfl:e bergketens, komt de granit zigtbaar voor
den dag. De hierop vol.;ende GOlig- of Aderbergen zijn meestal van
ene fchilferacl:tige zamenvoeging, en liggen aan elkander in dikke,
zware lai"en, in welke zich dikwijls reten en fchcuren vertoonen,
waarin zich de meeste erts bevindt. Deze beide bergfoorten meent
men, dat gevormd zijn, voor er planten en dieren beilonden, omdat
in deze bergen nimmer eenige dierlijke noch plantaardige verfleening
gevonden wordt; gelijk men dan ook dezelve, om deze reden, ond",r de oorfpronkelijke of eerstgevormde rangfchikt. De Flotbergen lig"
gen als de vorigen, doch in meer vlakke en golfvormige lagen, en
wisfclen meer af in verfcheidenheid van il:of. Zij onderfcheiden zich
daardoor van de voorgaande, dat zij opgevuld zijn met verfleende
overblijffels van bewerktuigde ligchamen, als dieren en planten, waar..
van de meeste onbekende voonverpen zijn. Ook vindt men er verfieende fchelpen, oesterbanken, kor1al-rif enz. in, hetwelk doet ver·
moeden, dat ons tegenwoordig vast land eens de bodem der zee geweest zij. Deze Plotbergen olltmoet men fom tijds tot eene aanmerkelijke hoogte, als op de Alpen 1000; doch meest ,ais op de Brok..
ken, .cot het Hartzgebergte behoorende , SiS vademen boven de zee;
makende dus de lage bergruggen en voorgebergten uit. - Eindelijk
zijn de uit liet water op elkander gepakte Aardlagen, of am/geflikte Aartlbedden; die groote il:reken of banken, die hier of daar, doch
alleen op lage landen, fomtijds in zeer groote rijen, gevonden wor.
den, als b. v. het mul of droog zand, zoo als onze duinen en het
leem, de mergelil:of of het mcr~elgruis, waarin men dikwijls vele zee·
fchelpen vindt. Men kan hier nu nog bijvoegen de Pu/kanen of· Puur/lergen, die als eene ·vijfde of laatil:e foort kunnen aangemerkt worden.
AARDBOOR. Eene dikke, flakvormige boor, welker ijzeren fchaft
uit verfcheidene ll:ukken is zamengeil:eld, die van tijd tot tijd er kunnen aangezet worden, wanneer d'3 olld~ril:e reeds in den grond ge.
boord zijn. r.T:n bn er vademen ditp mede in de aarde dringen, en
er de foort vail grond mede o:Jderzo"ken , alzoo dir werktuig zoo..
danig Ïi ingerigt, dat er een gedeelte aarde in blij ft zitten.
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AARDEWERK. (DELFTSCH) Dit wordt vervaardigd uit Door'Iikfche, Rijnland[che, of zwarte, en Delftfche aarde, welke alle
in kleur en vetheid het meest van elkander verfchilIen, en, in evenredigheid van zes; drie en twee, tegen elkander genomen worden.
Om deze zamengef1:elde, taaije , vette, niet door ijzerdeelen befmette
klei te bereiden, wordt dezelve gewasfchen, gezift, g~kneed, en dus
gezuiverd en wel zamenhangend gemaakt, waarna de weldoorwerkte kluiten door den at/rd-trapper naar den draaijer worden gebragt ~
die ze in zulke f1:ukken verdeelt, als hij bekwamèlUk kan bewerken,.
of, zoo als het kunstwoord zegt, kan walkell, dat is nogmaals fierk
met de handen doorltneden. De gewalkte brokken worden nu door
een wiel. gedraaid, en ontvangen de begeerde gedaame, naar eene
maat, ter bepaling der grobtte, die de draaUer voot zich heeft f1:~an.
Verfcheidene nukken der plateelbakkerij kunnen niet gedraaid, maar
moeten uit de hand gearbeid of gevormd worden. De vormen befiaan meestal uit pleister of gips; de gevormde en glad bewerkte
(dit noemt men /tJlrooijen) f1:ukken worden dan, even ;ils de gedraaide, zorgvuldig op zolders gedroogd, en, zoodra zij zulk eene 1l:evigheid ontvangen hebben, dat zij, zonder te gruizelen of te buigen, geifncden kunnen worden, op I1ieuws naar den draaijer, ter befchaving, en
van dMr weder naar den zolder, ter verdere drooging, terug gebrzgr.
Het fchilderen ,,:lU dit Aardewerk, waaraan voorheen meer kuhsi, dan
thans, bef1:eed werd, gefchiedt door penfelen of kwasten, uit het hanf
dat in de ooren der koeijen groeit, gemaakt, en de onderfcheidene ~
fijn gemalen, vcrwf1:otfen worden met [choon water vermengd en er
opgelegd. Van den fchilder gaat het Aardewerk naar den ,'loerU'erker (dus genoemd, omdat hij alles op den grond verrigt), die vooraf reeds op den grond het verglaasfel gelegd heeft, terug, om ge~
/ewaard te worden, dat is, om aan de gefchilderde fl:ukken glans te
geven, waartoe men 36 pond masticot 1 4~ pond goudglid, 4 pond
'pomsch en 7 pond zout neemt, welk alles onder elkander gemengd,
gebakken, gemalen, in 'Water 'ontbonden, in eene hiertoè bijzonder
ingerigtte tobbe gedaan, en IUet een en borstel van kort 1l:ijf haar over
het Aardewerk, fl:uk voor 1l:uk, befproeid wordt. Hierop wordt het
fieengoed gevold, dat is, in ronde f1:eenen kokers, op eenigen affiand
van elkander, ter bakking geplaatst; dienende deze kokers, dievall
eene bijzondere foort van zwarte of gele aarde gemaakt zijn, om
het fijne f1:eengoed in den oven wel te bewaren. De oven is een
vierkant gebouw, met zware muren opgetrokken, en wordt met een
.zacht vuur gef1:ookt; gewoonlijk gaat er van 8 tot 12 vademen hout
toe; en heeft het Aardewerk, meestal, na 28 of 30 uren, de ver.
eischte gaaite gekregen, wanneer men den oven langzaam laat bekoelen, en veelal op den derden dag, na de aff1:oking, het gèbakken Aardewerk uit denzelven . haalt, en ter verkoop naar pakzolders
of pakhuizen brengt. - Weleer werd deze fieen[oort even als te
Delft, in het Italiaansch fiadje Faën:;;r# in bet groot gebakken, en het
heeft
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heefe ,hiervan zijnen naam van fayence of faymca (Uelftsch porcelein),
doch niet zijnen oorfprong bekomen. Ondermsfchen zijn deze 1l:eenbakkerijen, zoowel in Italie, alwaar zij door de fchilderingen van
RAPHAëL, JULIO ROi\IANO, TITlAAN en anderen, zooveel roem vefworven hadden, als ook in ons vaderland, zoowcl dO~)f het Engelsch
Aardewerk als het echt porcelein, grootelijks in verval geraakt. Bel1alve de voortreffelijke fabrijk aan den Overwom[chen weg bij Amflerdam, di,e in 1656 werd opgerigt, telde Delft voorheen ïO plateelbakkerijen, waarvan er, in 1308, nog flechts 6 waren overgebleven, die zich naauwelijks konden 1l:aande' houden.
AARDEWERK. (ENGELsen) De EngeIfche, witte en roomkleurige Aardewerken worden uit eene zeer witte pijpaarde bereid, die
ten llaauwkeurig1l:e wordt bewerkt en gezuiverd, en met water wt eene fijne pap aangemengd. Men doet onder deze narde een vijfde
deel witten vuur1l:een, die in de open lucht zacht gebrand, en vervolgens ineencn molen gemalen is. Nadat het papachtig mengfel behoorlijk is opgeftijfd, wordt het, door middel van houten klosfen •
,doorgewerkt. Het bakken ge[chiedt in kokers, en de verglazing van
het enkel wit 1l:eengoed wordt volbr~gt door eenige handen vol zout
in den oven, in den omtrek der met gaten doorboorde kO!lers. te
werpen; doch men bedient zich tot een waar glazuurfel van ~o pond
loodkalk , 5 pond tinkalk , en zoo veel zand en keukenzout , als
de metaal.kalken wegen. Dit !:Jat men zamen tot glas fine1ten" ver,volgens fijn malen, en met water tot eene pap mengen, om er de
Aardewerken mede te bedekken, die dan in de kokers, op nieuws,
tef vloeijing van het glazen bekleedfel, in den oven geplaatst \vorden.
Het Engelsche Aardewerk wordt voornamelijk bij Worchester , Der.
hy, Barslam en Ncwcàslle gemaakt, en ook in Sakfen , bij Huberts~
hurg en Ifchopau, enz. heeft men het met eenen goeden uitflag beproefd. Sedert eenigen tijd heeft men begonnen dezelfde 1l:offagie van
Aardewerk, inzondcrheid, met helder blaauw, te befchilderen , te
weten met landfchapjes, beeld- en bloemwerk enz. In de laat1l:e jaren werd het Engelsch Aardewerk door het Fralûche zeer nabij ge.
komen, zoo nict overtroffen.
, AARDGORDELS. In het Latijn, zonae 1lJundt', zijn breede krin.
gen op de oppervlakte der aarde, die roet den Equator pararel loopen,
(!n door de keer-krihgen en pool-cirkels worden ingefloten , om daar.
door den aardbol , naar de verfcheidenheid der warmte of koude ~
te verdeeien. Men telt, op hare oppervlakte. vijf zulke kringen
.()f gordels: als de heete., de zuidelijke en noordelijke gematigde,
-en de zuidelijke en noordelijke koude Gordel, welke alle zoo vele Juchtftreken van onzen aardbol uitmaken. De heete -Gordel is
die kring, welke 23~ graden zuidelijk, en even tooveel noordelijk
van den Equator, om de aarde loopt, en onder welke lucht1l:reek
men jaarlijks tweemaal de zon lijnregt boven zijn hoofd heeft. Er
heerscht hier een altijddurende zomer sendag en nacht v,erfchilJen-

A A R, D HAR S.

17

lèn n~.atllVelijks een uur van elklnder. Ondcrtusrchen is de hitte onder
dvzcu H,rde! nie, overal gelijk. In de zal:d\\'o~stijl1en van het zuide-'
lij:, d:cl V'lil AFilw is de hitte het braudendst; op d~ gelukkige eilmld'c'n va;} de Z:tidzec is zij veel gematigder, en de lllciJtf1:reek van
Pelt is w~dl'rom nog zachter. Men vindt hier bergen, op wdker
toPP;::ll d~ lijnregt nederCchietende zonne[rralen de fileeuw niet kUI1llcn·
doen fm~!tell. - De beid,; gematigde Gordds loopen van de keerkringe;J rot aan de pool-cirkels, bevatten bet meest bewoonde hnd
e11 hebben ('ene ongelijke Illchtf1:r~ek. De hitte neemt af, naarmate van
de'J affhnd van chm Ic~erkring, en in ge!U kc evenredigheid vvordt hec.
onder[cheid d~r jJarfaizoenen merl;b2arde~', en lI(~t toer.emcn van dag
en nacht Heeds i!;rooter, tot dat de 1.011, op den konf1:cll dag, zic:h,
in ::'4 men; nict boven den gezigtei!ld~r vertoont, cn op den JangHen dag geheel niet ondergant; zoodat men hier eens 111 het jaar
vblflrekc geeilen' dag, en ee'ilS g(!CilCll nacht hc(!ft. De kring; door
dit ruilt paralel met den Equator en keerkring loopcnde, maakt de
grenzen der gematigde luchLllreek naar de pool toe t!it, cn wordt
de pool ciïkcl genoemd, die in eenen zllidelijken en nood",lijken verdeeld wordt. De amand v:'tn den keer- rot den pool-kring, of de
breedte van den gematigdcn Gordel, zoowel op het zuidelijk als
noordelijk halfrond, bedraagt 43 gr:lt1cn. Alles, wat buiten ti::n poolcirkel, n~ar de pool toé, ligt, vormt den kfludeJl Gordel, onder wclks
noordelUk gedeelte alleen men nog land vindt, dat wel be1Voonba~r
is, doch waar de werktuigelijke l\awur begint te verf1:ijven, en noch
granen noch boomen, maar alleen mos en eenige llrüiken groeijen. De
afHand van den polaar- kri!Jg tot dan de pool bedr:-:agt nog 23t graden,
maar tot de pool is nog nimm'~r iel1la~d doorgedrongen. Co OK is
de zuidpool; dje nog onbewoonbaarder dan de noordelijke is, tOt op
71 graden genackrd, en onder den noordelijken kouden Gordel heefe
men het tot 80 geb ragt. Het kenmerkende van de konden Aardgor·
del is, dat dag en nacht, naar mate men nader a!1n de pool komt;
hoe langer hoe ongelijker worden, en de zon dagen, ja weken lang.
eens vol1hekt niet op-, en eens wede. in het géheel niet ondergaat ;
terwijl het aan de polen zelve genoegzaam een half jaar altijd dab.)
en even zoo lang nacht is.
AARDHARS. (Bitumen) Onder dezen namll worden bcgrcp':lJ al
die vettige delfHoffelJ des aardrijks, welke, of in cene geheel vloeibare gedaante, als olie, of in eene Y3'te, pek of hars, uit hetzclve
voortkomen, of in hetzelve ;jevondcn worden. Zij zijn kenbaar a~,n
dcrzelver ligte en gemakkelijke brandbaarheid, welke daaruit ontf1:aat.
dat zij zich, even gelijk de natuurlijke zwavel, zoo file! met de zuurflof verbinden, dat daarbij de warmtc en lichtfloffen los en vrij
worden. In de eerstgenoemde gedaante is derzelver kleur, meeswl,
geelachtig en doorfchijncnd; en in de lnstgenoemde zwart, of ten
minste bruim:chtig, en cene vrij harde Hof. De reuk van allen, ioo
die zij van zelve van zich ~even, als die bij dezelve door vcrALGl::M. WOORDEN:B. I.
n
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'Warming wordt opgewekt, is !lerk, en meest onaangenaam. De Delt~
ftofkundigen tellen verrcheidene foonen van Aardharren (Bitumina)
op, onder welken de Bergolie of Naphta (B. Naphta) de eerfie
plaats bekleedt; en voorts geteld worden: de Bergteer of Jodenlijm
(B. ftfaltlla) het Bergpek of Jodenpek (B. Asphaltmn) de Steen-olie
(B. Petroleum) de Bergbalfem of het Bergvet (B. MomelJ) de Steenkolen
(B. Litltantrax) en nog andere meer; of[choon eenige [oorten bij fOI11migen flechts als ver[cheidenheden of veranderingen worden aangemetkt.
AARDHARSIG-HOUT, Bitt!1Jtillcus-hout, grgrm'en-hout (Ory,todendron , LiglJlJ1n fusflle bitllmii1o[zl/ll) noemt men zoodanig hout,
dat, uit den grond gegraven zijnde, bevonden wordt, met aardharfige
fiof doordrongen, en daardoor brandbaar te zijn. Somtijds vindt men
dit hout, zelfs in groote brokken, in de hoedanigheid van !leenkolen overgegaan. Meestal komt het voor in vrij dil.ke boomfiammen, fomtijds nog met zware takken bezet, en veclal bij den wortel afgebroken, waarvan men de grootfie en zwaarlle brokken, doorgaans dieper dan de !lammen zelve, aantreft. Men vindt dit hout
veelvuldig in de veengronden van ons vaderland; z~inde vrij blijkbaar Es[en • Elzen- en Wilgcn- frammen; enkele twijfelachtig Eiken.
Allen liggen zij met de kruin of de takken naar het noordoostcn, elJ
de wortels zuidoostelijk of zuidwestelijk: een bewijs 1 dat zij door
zware zuidwesten fiormen zijn geveld geworden. In fommige andere
landen van Europa (want men vindt dit hout in genoegzaam alle bu..
den van dit werelddeel) liggen zij met de toppen naar het zui<}oostcn
en met de wortels naar het noordwesten gekeerd. Vrij zeker is het f
dat de onderdelving dezer boom en ; voor vele eeuwen ,. dool" gezeg.
de fiormen, vergezeld door hooge en geweldige watervloeden, in onze
Noordelijke Nederlanden, en zelfs in de noordelijke deelen van Frank~
l'ijk, door de Noord-zee, en in andere, b. v. in het Ltmell burgfche ,door
de Oost-zee, is veroorzaakt; terwijl daarna gefchieddc bedijkingen die
neergevelde baomen, reeds overflibd., al van tijd tot tijd dieper in
den grond hebben bedolven. Vele zijn, behalve enkele hier en daar,
begonnen opgegraven te worden, bij het dorp Hazardswoude; welks
naam aanleiding geeft, (even gelijk het too gelegen is met andere
plaatfen , wiel' naam in wOlfde of bosc/t eindigt), om te vermoe~
den, dat in vorige eeuwen a!daar wouden of bosch[chadien befiaan hebben; maar zeer vele, en wie weet finds welken tijd! wordcn bij aanhondendheid opgedolven in den /I!blasferwaard. Veelal
liggen ie drie of vier voet diep; doch ook dieper, tOt teven, acht.
ja meer voeten toe. Wanneer deze opgegravene boomfhnnmen bevondcn worden regtdl'aclig te zijn, zaagt men er den wortel en de kruin
af, en [cheurt, vervolgens, den fiam in reep en of dUnne duilllS ofanderhalfduims latten, welke, zeer taai zijnde, voornamelijk gebezigd worden.
om te dwars over of tus[chen de rieten daken te leggen, ten einde het
riet vast te houden, in hetwelk ze met roop, (eene [oort van taai touw,
van in elkander gedraaide' biezen gemaakt ~ welkè uit den Biesóos,h na~
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bij Dordredt gehaald worden), worden vastgebonden. Zijn die {lammen
Warlig en kwastig, dan worden ze enkel tot brandhom gebruikt; en dit
bout bra:ldt, over l1et algemeen, vlug. Dit opgegraven hom is zeer
goed bclbnd teg<~n de lt:cht en alzoo duiJrzaam. De kleur is overal
zwarr of donkerb,uilJ, en de reuk bitumineus of aardharfig-. De zooge!Joemde Surtarlwand, of' zwart!rout, op I.Tsl'lnd voorkomende, is
van deuzelfden aard en oorfpwng, [choon het onbegrijpelijk is, hoe
dit ;1itnminclJs geworden hout de grondilag heeft kunnen worden van
200 zw~re klippen en gebergten, dat men ze gewoonlijk; ter hoogte
van vijf en twintig vademen Doven de oppervlakte der zee, door het
geheele eiland heen j :tltntreCt; hoewel Inen er ook hosger en bger
beddingen van vindt; en; in fommige klippen, alles niet brokken neen
en lava, door elkander gemengd, met blijkbare teekenen van verbranding, voorkomt. Ook is het iets bijzonders, dat in dezen Surtarbrand geene rOlldc boomfbmmén t maar wel eene foort van planksgewijze brokken, worden gevondèn. In het algemcen is dit eene
zwarte, hoornaèhtige Il:or, \velke zidl ten deele laat polijsten; doch
in de lucht niet lang {land houdt. Op zich zelve brandt zij niet gemnk~
kelijk , maar, onder ligt ere brandf10ffen gemengd, geeft zij eenc f1:erke
hittc V:ln zich; latende; uitgebrand zijnde, eene faffraankIcurige ascII naAARDPEK. (Zie BEltGPEK.)
AARD-TOR. (Carabus L.) De genachtsnaam cener fc)ol't \'5:1
'torren, welke dus genoemd werdcn, a~I1gezien zij j dic tot dezelve
behooren, meestal niet kunnen vliegen, en daarom genoegzaam altoos
in of op de aarde worden gevonden. Men zou haar ook wel den
naam van Roof-torrm kunnen geven, omdat zij jagt maken zoo op
andere infekten b. v. de rup[cn van k~pcllen. als op deze en gene
bit haàr eigen geflacht. Zij kunnen verbazend hard 100pel1, en van
daar worden zij van fommigen Loop-torren geheeten. In uitwendige
gedaante verfchillen zij veei van elkander; doch komen genoegzaam
overeen in het voornaamll:e kenmerk, waardoor het ge(]acht bepaald
wordt, te weten: een eenigermate hartvormig bOl'Stftllk cn gezoomde
dék[childen; met geknotte punten. Zij leggen hare eijeren in de a~r.
de; de wormen of maskers, daaruit voorkomende, zijn llleeSt bminach tig-geel van kleur, en aan den kop van f1:erke nijpers voorzien; zij
aze n op velerhande infekten. Onder de tus[chcn de dertig en veertig
[oorten , welke dit geOacht bevat, verdient, behalve hare vervolgers
in hetzelve. zijnde de Rupfen;ager (CartlbUS Inquifltor) en de Sil'rclijke Aard-tor (Cm"ablls SJ'c~p'lrli1ta) die, welke den nnmn draa!;c
van Bombarderr-tol' (Carablts Crepitam) eene bijzondere opmerking.
Zie BOMBARDEER-TOR.
AARDRIJKSBESCHRqVING, AARDRIJKSKUNDE, is die
werenrchap, welke ()ns de geheele oppervlakte der aarde en harè
ver[chillendc deden, naar hare orde en ligging, leert kennen, en z:ch
tevens bepaalt tot derzelver gedaante, hare landen, bewoners, zeeën
en rivieren; de verdeeling der landen in rijken en volken; de !leden
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en dorpen, die zij bewonen; den regeringsvorm 1 waaronder zij
leven; de zeden en gebruiken, welke zij in :lcht nemen, benevens
de voortbrcnglèls der natuur en kunst, die ieder afzonderlijk opleveren. Men verdeelt de AardrijksbeCchrijving gewoonlijk in de Wis-; dil
NHtllur- en Staatkundige. De eerll:e beCcbotnvt de Aarde met betrekking tot den Sterrenhemel, en vertOont ons dus hare gedaante en
hoe hare oppervlakte door punten en cirkels verdeeld wordt; de tweeEle bepaalt zich wt de natuurlijke gel1:eldheid der Aarde, hare ver..
decling in land en water, derzelver onderdeeling, ligging en zamer.hang, benevens den dampkring, die haar omringt; terwijl, eindelijk,
de laatfte de verdeeiing van de oppervlakte der Aarde in landen en
fiat en , met alles, wat daartoe bellOort , in zich bevat, als: derzelver
ligging, grenzen, grootte, verdeeling, ge1teldheid van luch~ en grond,
bergen, bosCchen, zeeën, rivieren, bevolking, voortbrengCelen 7 regeringsvorm, enZ.
AARGAU. Voormaals een gedeelte van het kanton Bern en Zufoich, thans een kanton van Z:vitfer!and. Men vindt er veeteelt en
landbouw, en vervaardigt er goede wollen ll:offen, kouCen, zijden
linten en katoenen. Het heeft eene uitgell:rektheid van 36 vierkante
mijlen, en bevat 1.13,000 inwoners, die in 12 fteden en 210 dorpen
of gehuchten wonen. De kleine, doch welvarende, hoofdffad Ati~
1"fitl telt 2000 ingezetenen.
ABDERA. Eene 1lad in Tl/Facie, of het tegenwoordig RolJttlll;e I
om[1recks KOl1ftantillopel. Van hier den naam van dbderiten; zijnde
perConen, bij welke het ver1l:and het zwakll:e van al. hunne vermogens is. - De wijsgeer DEMOCRITUS was van geboorte een Abdcrit;
maar hoe weinig hij zulks metderdaad geweeH zij, kan men, met
nog meerdere bijzonderheden, /lbdera en de Abderiten betreffende,
in de Abderitm van WlELAND vinden. - De fbd is thans oBder den
naam van Asperofa bekend.
ABEILLARD, (PETER) naar de btijnCche verandering ABEl.;
LARDUS en naar he!: oorCpronkelijke AUEILLARD, in 1079, in het
vlek Palais, 4 mijlen van Nantes, in Opper-Bretagne, geboren.
beoefende, van zijne prilll:c jeugd af, de werenCchappen, Zijn vader heete BERENGER, en was van adelijke afkomst, en zijne moeder LuclA. ABEILLARD, vaar de oud1l:e hunner kinderen gehouden, 1l:ond aan zijne broederen het regt van eerstgeboorte en zijne goederen af, ten einde zich geheel aan de wetenCchappen te kunnen toewijden, en legde zich met een uitftekend goed gevolg op de
redeneerkunst roe, welke hU op verCcheidene plaatlèn ~ en ook in Pt/njs, leerde. In het vervolg van tijd wijdde hij zicT! geheel en al aan
de godgeleerdheid, waarover hij in geilOemde Had lesCen hield, welke
hem te gelijken tijde roem en inkomsten aunbragten. Hier fJoeg hij
zijne oogen op HELoïzE, die zeer CcllOon, toeil 17 jaren oud, en
de nicht van den domheer FULBERT was. Deze, hoe karig ook in andere opzigten, had aan hare opvoeding ~eeue kosten ~eCpaard, en
20
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drong nu bij ABEltLARD aan, om zijne nicht, ter uitbreiding harer reed~
verkregene kundigheden, te onderwijzen. HJj vold~ed gretig aan dij:
verlangen, en won de achting van harell oom zoo g.:heel en al, dat
deze hem eindelijk in zijn huis nam. FlJLEERT verbeeldde zich nu, dat
HELOïzE, onder zulk e~nen meester, grome vorderingen in de we:ellfchappen zoude maken; doch ondervond, dat zij Iliet s leerde, dm
de liefde. Deze was bij bdçicn de il:erki1:e, wr.arv:l11 de gefchiedcnis
een voorbeeld oplevert. ABEILLARD dacht nu aan niets anders, en I-fE.
LOÏZE vergat weldra zoo geheel en al zich zelve, dat zij, in het ge.
waad eener non, n~ar Brett/gne moest vlugten , w~ar zij eenen zoon
,ter wereld bragt, die eçhter fpoedig fiierf. Om nu alles bij dGl} dom.
heer weder goed temakcn, beloofde ASEILLARD, hilar te zullen trouwen; maar HELoïzE kantte er zich ten fierkrle tegen, en was eigen..
2illI~ig genoeg, om liever de minnares, dan de gade, te wezen. Eini1clijl~ fiemde zij toe in een hcimcltik hl!\veli}k, henveIl{ de domheer
beloofde, ook geheim te zullen houden. Dan, deze hield zijn woerd
l1iet; doch HELOÏZE bleef bij :lllnhoudendheid ontkennen, dat zij de
'vrouw van ABEli.LARD was. De (jechte behandeling, welke zij dcslVc,.
.ge van FULBI;:RT moest lijden, deed AIlEILLARD beDuiten , 0111 ha~r
weg te voeren, en naar het nOllnen.klooster te An;e71telJil te brengen.
Hare bloedverwanten, wallende, dat ABEILLAilD hun hierdoor op nicuw
e~ne pots fpeelde, werden over deze vermeende ontrouw zoo gmn:,
fiorig, dat zij lieden afzonden, die des nachts in zijne kamer dïOngen I
~n hem ontmanden. AnuLLARD ging hierop naar de nbdij van St. De.
!zis, en trok het monlliks-gewaad aan; maar ook hier was zijn leven
zeer onrustig. Hij verkoos de landil:reek Nogmt [U,. Seine tot zi~ne
wijkplaats, en rit:tte er eelle kapel op, welke hij aan den hei.
ligcn Geest toewijdèe, eu Paraelet noelil.de. De monniken v~n
he't klooster St. Gi/das de Ruis verkozen bern vervolgens tot hur"
nen prior; maar hij vond hier. even weinig rust. Intusfchen ver·
dreef de abt te St. Denis de nonnen uit Argenteuit, waar HELoïze
priores geworden was, wanneer AnEILLARD, uit medelijden, fan
HELOYZE zijne kapel, Parade!, fchonk. Hier werd zij eerne abdis.
genoot vele vriendfch::p, werd met fchanen overladen, en onder'!'
hield, hare briefwisfeling met AGULURD, wiens overig leven nog
door ecn ketterproçes, met dCll a~rtsbisfchop van SCIJS, merkwaardig
W3S. De abt van C!ugni was zijne laatfie toevlugt.
Dez.e zoo mk..
~ame a!s verlichte godgeleerde verzoende IJem met ûjne vijanden;
doch ABEILLARD beDoot zijcc dagen in afzondering te eindigen. Hq
il:icrf in II 42, in de abtdij v~n St. 1I1arce./, omrtreeks Chatons [UI"
SllolIe, tn den oud"rdom van 63 jnren. HELOïzE liet ~~Un lijl~ in Par",.
elet begraven, met oogmerk, o:n e e1.lln aal mast zijne z\jde te rusten.
zoo als ook in het j~~r 1163 gcfchiedde; doch h 1808 werd beider
i]:olfdijk overfchot naar Parijs, in het mufeum der Franfche gcdcnk~
flt1l~ken, o\'erb·~bragt. D:ch~crs en kunstenaars hebben hunnen arb,cid aan dit g\:rchiedku~Kli/;;' onderwerp te ko~t(!, ".:]cgd; onder de
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eerlle munt inzonderheId POPE uit door zUnc EpistIe of I-IELO~z:'I,
Cd,;( óoor DWK S:lllT, en ll~derhalld door TOLLENS, jn o:,ze taal meesterlijk is overgebragt ; tenvi.il ol1d~r de laatfte ANGELIKA KAUFi\'IAN. dOO,r fraaije, in plaat gcc'ragte teekenÎ\lgt!n,
veel roem verworven heeft.
Al\ERLf. (JOH. LOD.) een zeer beroemd teekenaar , door zijne
Zwi:ft:r[ciJe gezigten vermaard. Hij werd i\1 1723 te ff/imhert!mr
'geboren cn had MEIJER, een middelmatig fchilder, geduré'nde drie
jaren tot leermeester, waarna hij zich naar Bern begaf, en van JOH~
GRIMON een zeer goed onderwijs ontving. Zijne eerll:e Il:ukken waren
beeld~n; doch
zijn fmaak voor laildfchappen verkreeg de overhaná~
In 1759 gi;lg bij, met zijnen leerling ZINGG, naar Parijs, en keer~
çe vervolgens, geacht en bewonderd, naar Bern terug, waar hij
jn 1786 overleed. Zijne gekleurde teekr.:ningen deden hem eenen
grooten naam verwerven, en het is bekend, hoe vele navolger~
hij gehad heeft. felJOon niet een v::n hun hem heeft kunnen even:Iren, veel min overtreffen; beha'Ive mogeliJ.k RlETER en BIEDERMAN ,
waarvan de eerlle tot In 1777 zijn getrouwe vriend bleef.
'
ABILDGAARD. (NICOLAI) in Zomermaand 1810, in den ouder.
ç10m van 66 jaren, te lÎoppcnlJagen overleden, was koninklijk histori2fchilder , lJOoglecrnar aan de kunst-akademie en ridder van de
l)mmcbrog - Orde. Hij beoefende de fchilderkunst op de akade~nie te Koppmhage van 1766 tot 1772, en deed hierop eene reis,
l1aar Italie, enz. Na zUne terugkomst, in 1777, verfchafte hem het
fiuk: Koning SYENDS lcskoopillg, de aanneming bij de fchilder-akade.
~ie. Andere opmerkelijke Il:ukken van' hem zijn: SOCRATES, JUPITER ,.
het menfchelijk lot wegende, volgens ORl'HEUS, en meer anderen.
Behalve ver(cheidene twis,[chriften, heeft hij in 1793 ge[c:lreven eene
Ferklaring lIan de marmeren tafe!, met de bee!dtenis der Z01l, in de
MatthaeÏfche verzanleling in Rome voorhanden, en eenige berigten van,
eene fchilderij van CORREGGlO, in 1798 uitgegeven; welke beide Il:ukken in de D.eenfchc Minerva te vinden zijll. Hij heeft verfcheiden
bekwame leerlingen nagelaten. çmdet: welke zich voora~ de beroemde
1'fJORWALDSCHEN onderfcheidt. '
, AB INTEST ATO. Is eene' regterHjke uitdrukking, aanduidende, dat
iemand zonder testament of uiterll:en wil gcfiorven is, en dus de na":,
Jatenlèhap ar.n de naaste, wettige erfgenamen ten deel valt.
ABOLITIE, Het fchenken vun genade of kwijtfchelding van firaf
wegens eene 11: i~daad.
ABONNEMENT. Eene foort van infchrijving of inteekening, vOOI;
altoos, of eenen hepaalden tijd. Zich abol1lJtrw, is eellen bepaal.
den prijs bedingen van het een of ander.
ABRA. ' Eene zilvere Pool1èhe munt, omtrent U fiuÏ\:ers waardig.
Zij is gangbaar door al de domeinen van den grooten heer, en gaat
voor l!z*' fiuiver HolJandsch in den LeVaiJt door.
AJlR.~ CAD AB RA , of .dbras cadab,"a, is (en magisch of caove;10 ABELARD, welke
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verknnrlig woord, hetwelk bijgeloovige men[chen op een fluk papier
fclJreven, of in een en linnen doek wikkelden, en om den hals hi::gen.
wanneer zij de anderdaagfche koortS hadden. Men fchreef dit woord
in de gedaallte van eenen kegel, zoodat elke regel eene letter minder
bevattede, en de koorts, ten gevolge hiervan, dagelijks van hare
kracht moest verliezen, hetwelk dan ook dikwijls inderdaad van zel~
ve gefchiedde, Ook we~d dit woord den paarden, die zich niet wilden laten beDaan, in de ooren geil:oken. - Een keiileentje zoude,
in deze en foortgelijke gevallen, even veel nut doen. - Men bedient
zich ook wel van dit woord, om wartaal of ol1v~r!laalJb:lren onzin
aan te duiden.
ABRAH{\M à SANTA CLARA. Deze, wegens het oorfpronkeJijlçe van zijne voordragt , zoo beroemde kanfelredenaar van zijnen tijd 11
werd omilreeks lfiJoskirck in Zwaben geboren, en heette eigenlijk ULIUCR MEGERLE. Hij begaf zich in 166'2 in de orde der Augustijnen;
oefende zich te Weenen in de godgeleerdheid en wijsbegeene; werd
vervolgens prediker in het klooster Tappa in Opper-Beijcren , en einlijk keizerlijk hofprediker te lf/eene1J, in welken post hij in 1709,
in den ouderdom van 68 jaren, Hierf. Zijne leerredenen ond~rfcheiden
zich door boenend vernuft, en zijn met de zeldzaamil:e invallen op.
gevuld, waardoor hij zich, als zoo zeer aan den geest van zijnen
tijd voegende, vlijtige en talrijke toehoorders verfchafte. In zij!le
fchriften ontziet hij geenen fland, en legt zeer vele kunde aan den dag.
ABRESCH, (PF.TRVS) finds 1773 hoogleeraar in de godgelecrd~
beid en uitlegkunde des Nicuwen Verbonds :lan 's lands hooge fcl1001
te GrolJil1gm, werd te Middelburg geboren. Reeds vroeg openbaar~
de zich bij hem de lust tOt geleerdheid, inzonderheid tot de oude ~
vooral Griekfche, letterkunde, waarvan hij, door net dagelUksch on.
derwijs van zijnen doorkundigen vader, reeds een en goeden voorraad
had opgedaan, toen hij te Groningm en Utrecht de hooge fcholen
betrad, om zich in die weten[chappen te oefenen, welke eenen vol.
komen en godgeleerden vormen kunnen. De Griekfche taalkennis eu
gewijde uitlegkunde maakte!) echter zijne meest geliefkoosde fiudi~
\lit, bij welke hij. nu ook de Oosterfche letterkunde voegde. Zijne
akademi[che oefeningen volbragt hebbende, bekleedde hij [eden 175&
het leeraarsambt Îll verfcheiden gemeenten, en laatil:elijk [edert 1766
te Groningw, waar hij, bij het veril:andig en tevens godsdienstig den.
kend gedeelte der hervormde gemeente, groot en opgang maakte. 111
1773 tot hoogleeraar in de godgeleerdheid en akademie-prediker, cu,
eenige jaren later tevens in de uitlegkunde des :Niemven Verbollds beroepen zijnde, nam hij ook dien post met zeer veel lof waar. Behalve
dat hij van tijd tot tijd yerfchcidell uitlegkundige lesfeIl hield, waren
ook zijne dogmatifche meest op eelîe goede uitlegkunde gegrond; en
vandaar hadden zij zeer groote verdiensten. Het was ook zijn befielldig gevoelen, dat gezonde uitlegkunde der Heilige Sch.ift den
voornamen grondflag V:11l christelijke ~od.diCJlstleer uitmaakt.
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fchoonffe gcdenkftuk echter ZU11t~r geleerdheid, hetwelk hij heeft
,l1ngclwm, is zUne jJ{)i'{I/,!J.msis et alwotat/om/lIJ in rIJÎsKo!t!lll ad Hehroeos fpCcilllflZ, in drie Hukjes gedl'likt te Leijriw, in de jaren 1786,
l7S? 10'11 1790; ren werk, wr,urill des m~llS lIltgebreide taalgclccrd:lcid,
gezond", 1,il1cgklllJdigc fmaak en (choone gó;est op het, helderst l1il~
blinken. Hoewel hU , :1ij de inri:;LÏng der hooge fchool te (;rOllill'feu ,
tot hoogleeraar in de ieerfl:elEge godgelccrdhèid beroepen werd, llam
eC':1lCr de verzwakte 118ac zjjnET gezondh2id dermate toe, dat hij zij,lJell pose niet langer kon wnal'l1clUen. HIJ werd dus in Sla{;,l11d:md
~ 812 emeritus profesforverkinard; doch fberf reeds in het begin dex
daarop \'olgende ma~!Jd, in den ouderdom van 77 jarcll.
AI3R!.KOZEN-BüOiH. Deze, in genoegzaam alle deel(m van Eu1'opa, welbekende en ~lom aan;;ckweekte, boom, wiens vrucht vrij
<lIgeme:n bemind is, is oorrpronkelijk uit (ene warme llldltfl:reek,
uit dzie, afkomstig. Hij werd het eerst, ten tijde der zegepralen
van AU:X.\ND,ER den Grooten, uit ArmetiÏe naar Griekenland en EpiruJ
gebragt , (;n vervolgens van daar door de ROlileinen n:1ar Italie verplant •.
:Naar zijn vaderland droeg hij den naam van ]lfalum. annmiflcum ,
ook naar d1t, waar in hij voornamelijk eerst werd overgebragt , dien
van Epirijde aNc! (i}1a!ullt EpirotiC{/711). LINNWS heert dezen
llO0111, uit honf,\r: van z;jne blo~zcll1· en geDachtdeelen, tot het
i'ruimen g~l1acht betrokken', en no,:'lIlt denzelven pnmus arm;niac,'1:
dan, deze foort \'an ,'rucht is talrijk, uitgebreid en verCcheiden ge]10e'~, 0111 in de knlidklll1de eelJ a[zçH1dcrlijk en eigen geOacht van,
vrllcl:tboomen uit ce maken.
Dc' Abriko;,:en.boolU groeit hier te lal:de U)11elijk \\'cl, en is vrij
mild in het vrucht drogen. Men kweekt hkr denzelven meest pl~t
aan de fchtltting-en, om dus de koestering der zOllnefl:ralen te bet.:;r
op te v~ngen. !l~ w~rme lauden, waar men hem meer op fl:aIJl,
laae groc~.;:n, fC1Jiet Lij ni ct hoogcr, dan 25 tct3:J voeten op,
en maakt eene nij uitgc:brcide kroon. Deszelfs hout is. licht bree~
baar, en niet tcgen ftormwindcn bef1:and. Vermits de bloemen,
zelfs in Ol1ze noordelijke f1:reken, in Sprokkel1 en Lentemaand',
reer1s voor dCII dag komen, zoo hebben dezelve, en ook vaak de
jong gezette vi'uch,en, van de voorjaars-vorsten veel te lijden, om
welke reden het goed en voorzigtig is, waIiI1ec\ lllen er des avonds
dekens of mattel: voorhangt, en die dan bij dag weder oprolt;
hetgeen met IciholJ!lJen gemakkelijk kan gefdtiedcn. Wanneer koude Cl) vorst gedurende deIl wimer geenc plaats hebben, is dit de~
ken dezer boomcn teG eenemaal mdeelig, <:mdat dCéclve daardoQr
verwend word,cm, en er meer andere gebreken uit onrfiaan. - Beki \'C, dat de vrucht van dezen boom, met mld ere fruiten, onz;e
tafels vcrfierd, is zjj ook, in brandewijn gelegd en gckoufijt, cene
aangename verfnapering en een maag verf1:crkcnd middel.
I\.Icn zie verder over de kwccking, voortteling en verzorging van
den Abrikozè;:-boom. alsmede o\'cr de veelvuldige vcrfchcidcllheden
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cn [oorten "nn deszdCs zoo fchooDe nIs iimkdijke vruchten: J. F.
huitkm!dig Wvortienbock, 1. d, el.
AB~CES. Zie; E'fr1RGE:~\VEr. •
.AB00LLJT. W.tl,LCer ;ets alleen op zich zelf, en zonder hetrekking lOt iets anders, Dcfcl:ollwd wuat. Uet Abfull/tc Haat tegen het
HlmÎl'e ovcr, hct\1!clk .1lÇt:;1 in betrekkiiJg tot, of in vq'gelijkinOg
mct iClS pj~<,[S viL:dt. Dl!S IS, h, v. eene wond, wdke deu dood vo.lfirekL 1l!()Cl ten gevo!gc hebren , Abfoln, onhelftelbanr, of doo(;cl~k,
in tegeuover:,eJlj ti V:lil zl::k een::, wdl,e, eioor bijkomendc omHandi;~htèl1cll of toevallen (h. v. deor eene onvolkomene of vem'~,arIoosde gem~z;ngj, tCrst c:oodc, i,: k \~ OJ\lt.
o AlJSTltArÖ'. Aft:ctrü!:::eIl. Dus noemt men een /lbJirak! dellKbeeld (een. (i/, ('/;:(CII te,!..,.:})) I', v. v~n mel1sch, bvom, ditr enz.
waaronder meerdçrc gdladileü ol luoncn be\loo, en. Zie verder op
DENK U EELD.
ABT. Is celi dur voorna1m!!e geestel.ij];en in d\! ROOlllsch-kathoiijke
kerk, die in rnr,c; (lP d:n biffebop ve':gr. Men vü;d, cr tweederlei
ofoort, namelijk zulke, dil', ge~uren(' e llllll leven, bet beilunr over
een klooster hebben - en dit is de c:i,':enlijke Iwtcekcnis ~ of die al)e~n den titel voeren, zonder bijvoe"il1g van een klooster, en
geene Îi,!;ol1,stcn genic,cn. Van de la~tfle foort waren er eertijds voe.
len in itdie en FralJkrijk; doch d~ ecrfien VOEd men meer i.n
Dl/itsel/md, waar oQk vorstelijke Alten waren, d:e eertijds een volkomen I rl ildsb cfhlllr uitoefenden; echter, redun den vrede van Lun~
,'i/Ie, aal1l11erkcI i.' ke veranderiq2n ondergaan hebben.
A BT (TIIOj\L~S) was een uitmuntend, wijsgeerig fchrijver, ol1d~r
wiel:s wukrn die ovçr de Férdiwstm, en dm Dood "oor het ~'ader
'cwd, bijzonderli.,k U;CnllllitCn: beide werken, die, niet alleen wegells
hunnen inhoud, maar ook uit hoofde van den levcl,ldigen en fiouten
fchrijftrant, in de Duitfche letterkunde, onyergete!iik zullen blij"e~
Nadat bij cellen tijdl~ng te Ji-(illlfort aan de Oder; alsmede te Blnfeln, hooglecraaï geweest was, benoemde hem de graaf WILLEM vim
Schazm:burgo L jJl'e tot zijnen hof-, regerings- en confistoriaal-raad;
doch hij fiierf kort da;lrna, en wel in den jare 1766, in het !:311e jaar
zijns ouderpoms. Hij werd bemind door zijnen vorst, die hem in
. zijne eigene knpel Iie~ begravep; was een vriend der geoefendfte
wannen vaU zijnen tijd, zoo als Vlln ~enen GLElM, LESSING, MENDELSZOON en anderen, en een ijverig leeraar voor zijne tijdgenooten
0 . ,
en de nakomelingfchap.
o ABUKIR. Was, in de middeleeuwen, eene fi!ld; doch is thr.ns fl~.chts
çen (;orp met een fierk /lot, in lVedel'",Egypte, 4. uren van ./1lex(112.
drifl. Het was eertijds ~eer beroemd, en zou in den jongflcn tijd.
al5 nii;ts beduidend, in vergetelheid ger8akt zijn, indien het niet door
den zeefkg, dien de Engelfd:e vioot\'oogd NELSON, in Oogmn:tand
1798, op de Ff'(m;;",~eII won. waarbij de vloot der !narnen genoegzaam geheel vernield werd, op nieuw ware merkwaardig geworden.
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bekend onder den naam van) prins van

lIamall, bijgelloemd de overwinnende ROlling en [telmpilt1ar van den
çod,diclIst, werd te Damasms, in 1273 onzer tijdrekening, geboren.
Dele, als gefchiedfclli"ijver en aardrijkskundige, zoo beroemde Ara~
/;,ier [derf in het jaar 133 I , en wordt door alle latere fchrijvers
eenparig als een vorst gelChetst, die de uitftekendfte hoedan:gheden
bezat, en zoowel in den krijg door moed en dapperheid, als in den
raad door wijsheid, uitblonk. In het midden van verftrooijingen, aan
zijne waardigheid verknodlt, beoefende hij vlijtig de wetenfchappen,
bezat eene grondige kennis van de gefchiedenis. regtsgeleerdheid , gelJeeS-, wis- en [(errekunde, en heeft ons de vruchten zijner langdurige nafporingen, in vcrfcheiden uitmuntende werken, nagelaten, waaronder zijne Gefdiedeni s van het (1le/lfcJze/ijk geJlacht, en zijne aardrijkskunde onder den titel ~an: de ware ligging der Junden , wel de
peroemdfte zijl1~
ABIJDUS. Eenc ftad van !{/e{I1-Azie aan den Hellcspont , tegen
over &stos in Europa. Zij was met toe[ternming val! den Lijdifchen
koning Gtjges door die van llIilete gebouwd, en is tevens, en door de
minnmijen van /lero en Lemuiel', ell door de brug, welke Xerxes
fiaar over den He/fespon! iloeg, beroemd geworden.
ABYSSINIE, Habesck, ook AeJhiopie,' of het JrfoàrenJalld ge{Ioemd, is een koningrijk in .dfrika, 20,000 vierkante mijlen beDaan<Ie. Het was nog voor 300 jaren het grootfte eu magtigfte van dat
werelddeel, en wordi door eenen keizer, dm grootm NF.GRUS gehee.
~en, gereg~erd. Het rijksbefmur is Clfelijk op zijne zonen, doch
zoo, dat de keus onder hen befljst. De krijgsmagt beftaat ten hoogfte uit 40,000 man. De inwoners, eene vo\kpl,\11ting van Arabieren,
hebbcn eene donker bruine kleur, en fpreken oorfpronkclijk Arabisch;
fchoon deze hunne landraai , door de vermengi;-,g met die der Negers.
veel veranderd is. Men vindt onder hen Joden, Mahomedanen en
Heidenen; doch de heerfchende godsdienst is eene Christelijke, meest
al met den katholijken overeenkomende. Het grootfte gedeelte des
lands is bergachtig; doch zeer vruchtbuar. De vee-teelt en akker~
bouw, <Je handel in gm:d, elpenbeen, fpecerijen enz. maken de
voornaamfte middelen van bef~aan uit. Kunsten zijn hier weinig be-.
kendo - De refidentieplaats en hoofdftad des rijks is Con dar.
ACAPAREUR. EeuFransch, en weI een nieuw Fransch woord,
dat eenen opkoop er beteekent. Eertijds bediende men zich van he~
woord flkaplZrer alleen VOOr het opkoopenvan levensmiddelen, .om
die in prijs te dO~ll [tijgen; doch tegenwoordig wordt het ook van
het inwisfelen van baar geld gezegd, en, in eenen figuurlijl\en zin, mede gebezigd, als men van Olnkoopcn fpreekt •.
ACCENT. Een Frnnsch woord, is de Ilmlnk- of klemtoon, door
middel .van welken ecne lettergreep, of een woord, van de andere on.
derfcheiden wordt. Moet het Accent, of de klemtoon, alleet) op
ééne lettergreçp vallen; dan noemt l~CU het een woord, ook wel het
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$ramatl((ld!~acccllt, of de n toon; doch wanneer het een woord moet
onderfchcidcn , dan draagt het den naam van jjmUJk-t!ccent, of fpraak~
toOI;.
In onze Ipraak gefchiedt deze onderfch<:idi:]~;, cv en als bij de
Dui/fchers. wanneer zij op een en klinker valt, door middel eener
lan~ere vertocvmg del fiem, cn, wanneer zij eenen medeklinker be~
~reft, doer middel eener fcherpere \litrpraak van dcnzelvcn. Onder
de uitfiekende eigenichappcn en voortreffelijkheden der Hollandfche
ta~1 beheen: inzondetheid. dat de klemwoli meestal valt 0,p het zakelijk deel der woorden.
ACCEPTANT. Iemand, die een en op hem gett'okkenen wisfel
veor deugdelük erkent, en zich, duor onderteekening, tot betaling
van denzelven verpligt, wnardoor men het wisfclregt tegen hem kan
doen gelden.
N CESSIT. Is de tweede pri}s, bij de beantwoording van prijsvragen, a~n "ic "uhandeling lO:::;ckend, welke, mI;tiit de bekroonde,
voor de bcsle verklrard '.vordt.
ACCIJNS. In de Cios/ar. jI • .dsftfa, van DU GANGE, wordt aangetoo},d, dat dit woord van aJifo, hetwelk; in de middeleeuwen niet
alleen eene vergadering van rijks- en bndfieden, maar ook de doo~
hen llltgl'gcvene belastingen, heteekende , afkomstig is. Het was dus.
oorfpronl:elijk, rene benaming van alle lasten, ctie naóerhand alleen
tot dezulke bepaald werden, welke van den handel, en alle 3ndere
dagel\jks in omloop zijtJde waren, geheven werden. Deze belasting
is uit F;'o17krljk en d'..! Nederlandcn naar DuitseMand overgevoerd,
en is, wanneer zij op eenen billijken en behoorlijken voet geheven
wordt, (lDt is, wanneer de onontbeerlijke levensmiddelen weinig, en
die tot de weelde behooren , integcnèecl, hoog belast zijn, eelle der
beste belastingen, omdat zij door den gemeenen man, die hierbij niet
geheel kan worden vrij gefield , en echter weinig geven kan. O\1gemerkt gedr~gen wordt.
ACCOl\IODA TIE. Eigenlijk de overeenbrenging eener zaak met
cene andere. Men gebruikt dit woord voornamelijk in drie onder.
fcheiden beteekenisCen. I. Ten aanzien van de gezellige verkeering,
wanneer iemand zijll gedrag naar de wenfchen of luimen van eenen al...
çeren inrigt. 2. Met opzigt tot het onderwijs, wanneer men zich daar.,;
in llaar de vooroordeelen of vatb:1urheid Cchikt van hen, die door
{lIJS onderwezen worden; en 3. ten aanzien van de verklaring of I/itlegging, wanneer men (len zin vall een geCchri[[ in dier voege verklaart, als me~ de meening ~n bedoeling van den uitlegger Qvereellkomt. In de godgeleerdheid bezigt men dit woord, inzonderheid, hl
de beide laatfie beteekenisfel1, en velen beweren, dat JEZt!S en de
apostelen llÎet altijd, over Commige zaken, hunne meening ronduit ge,
zegd, maar, om gcenen aanfioot te geven, eenige zaken v('rzwegen,
én andere zoo danig voorgedragell hebben, als, naar hUll oordeel, voor
hunne, deels nog onbefchaafde, deels bevooroordeelde, tijdgellooten.
net ~erfhJallbaarsE en aanneemlijkst was: en dit noemen zij dllll Ac-
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commodntie van de zijde van JEZUS en de apow'len. Wie echter zoodt!.
Jlige Accommodatie ammeemt, verklaart ook v.2le gezegden van Jr:zus en de apostelen in eenen anderen Zl11, dan de letterlijke verklaring
der woorden we! met zich zoude breJl!jen: ei1 dit heet dan accommodatie des uitleggers. Het is dus blijkbaar gellecl iets ~l1ders, wan!It:er men zegt: JEZUS en de apostelen hebben zich naar de denkwijze hunner tijdg.cnooten ge[chikr, dan: een uitlegger heeft de gezegpen van die man!)en. of, over het alg ('meen , de Heilige Schrift, naar
zijne eigene manier van denken verklaard. Het laat!l:e wordt ook wel
.Accommodatie naar pC behpeften van den t~id genoemd.· .
. ACCOMPAGNEREN. Beteeken! , over het algemeen, die mll.:;djkale vOQrdrngt, welke bc:tcmd is, om eene hoofdmelodij te ORderHeunen, en, in het fpelen of zmgen , in de basfo continuo) gel~
gen is.
ACCREDITEREN. Iemand van eenen geloofsLrief, of volmag! ,
voorzien, tot het uitvoeren van eenigen last, in de eene of andcl,ie
plaats. Een geaccrediteerd mi/JÎster is dtb zoodanig iemand, die, in
p1am van zijn hof? bij een a!1d~~r, de belangen van ?ijnen meestçr
moet waarnemen.
ACHAJERS.· Waren e~genlijk de bewoners van het landfchap
.Achaje, in Pdopon~le/lis of 1!1orea ; doch dikwijls wordt die naam ooJc
aan all~ Grieken gegeven, Aq-lM::}US, een zoon van XVTHUS en
CREUSA, ging,· met een aamal volks, naar Thes{a/:e; doch, weldra
11aar Pe/j)pOJ!fle{us mocrende terugkceren , begaf hij :>;ich met hen na;j.r
LacedaemoJZ en Argos, welker inwonds nu AcI;.ajers genoemd werden. Na de verovering vall Toje (\yaar zij, onder de belegerende
. Griekfche volken) de talrijl:!l:e en voornllam!l:e waren), weke!) zij,
door de Doriers verdreven·, n~ar lonÎe, noemden IJU dit land d{;hqja, en vestigden eene rep~lbliek, welke, inzonderheid door het Achajisch ,'erbolld, naderh~nd beroemd werd. Tot dit verbond, eer;;t
flechts tus[chell ecnige !l:cden, ter handhaving vap derzelver veiligheid en
onafhankelijkheid, . geflotl;'Il, tradcn, lr.tcr, alle overig~ fieden van
Ac!laja, zelfs .'itheNe, Megara en;,:. (met uitzondering van Sparja), toe. De Ac!l:ljers werdc,n C.:deft, in verfcheidene opr/ogen,
inzonderheid met de Acto!iers, gewikkeld, en eindelijk werd dit
·verbond, eerst, door d~ Romeinen, verzwakt, en naderhand, bij de
gerezene onlusten met Sparta, en den daaruit voortg:!vloeiden Achajtfclten oorlog, door de verwoesting van Corint/ms in 608 , geheel vernietigd. De vrijheid van Griekenland nam hiermede een einde, en de fiaten van het dckajisch l'erbond werdC:il in een\! Romeinfche provincie, onder den mam van Acltaja herfchape.n.
AC HAAT. (Sile.r Ac/wtcs) Is bij de nieuwere natllurkenners een
gellachtsnaam van alle fijne hoornneencn, welke vt;rfchillende, zOÇl
\vel enkelvoudige als gC'meng-de, kleuren hebben, een fijn polijstfel
aannemen, en ~barom onder dé halve edele gef1eemeu geccld worden.
poorgaans is jaspis, chalcedon, r,ls ook kwan~, met den Achaat
in
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in een gegroeid, en van hier de verfcilillende kleuren en bel1~mingen
v:,n dezen Ileen, ais: C1flkcdOil-Achaat, wanIleer hij melk wit en
een weinig doorfchijnend is, en vooflJameIijk uit chalcedon bellnat i
Rarneool-achtUlt, wanneer hij de raade Id~ur van den karneool of het
kornalijn heeft; S(lrr!onix, wanneer hij ligt rood is met areepen , ell
met dezen fieen te znmen ge;,:roeid is, en even zoo met de volgeiJ"
de, te weten: St. Stephens-flccil , wanneer hij eenen witten grond en
roode flippen heeft; Oil)'x-dchtmt, w~nneer hij uit verlèheidene g".
kleurde lagen en fchichtc'iJ befiaat, die door elkander loopen; Oj)(t1~
Achaat, wanneer hij veelkleurig is, en de kleuren zich bij nfivisr:ling aan het oog vertoonen, en eindelijk Jasp!Jiat, wanneer de OpaImet Jaspis verl1J':llgd is.
Men vindt den Achaat. onder deze en meer andere z:nnenfiellin·
gcn, in bijna alle bnden d::r were!d. De Oostcrfche of IndiCche komt
echter boven alle andere den voorrang toe, zoo van wege de fijnh::id des kerllS , nIs uit hoofde vall deszeifs meerdere gefchiktheid voor
het polijsten. In Siálit: eD D!!itschlal1d komen, nogtans, ook zeer
fchoone foorten voor. In verfcheidene pl~atfen van Dllitsclz!rl11d,
bij voorbeeld te NC1:r(/Jberg en Obrrjlcin, in het Tweebrugfchc;
vindt men daartoe opzettelijk aangelegde Acha~t I1ijpcrijen, wnar men
van denzeiven , onder vele anderen, vuurf1:eenen, inzonderheid voor
jagtgeweren, ve;O\-amligt. BehaJv-e dat, maakt men er allerlei klei.
ne !Imistcrijen van, zoo als: ftukkea voor het fchaakfpel, bchetten"
11eutels, en andere verfierfelen voor horoJogien; mes- en andere heel,.
ten; ook grootere fiukken, zoo als tabako- en fnuifdoozen, monier.
tjes, wrijffi.:enen voor de fchiltlers, en dergelijke voorwerpen meer.
Daar 311e deze kunstwerken te hooger geCchat worden, nallf mate
de menigvuldigheid en verfcheidenhe;d der in elkander vermengde
kleuren, en naar gelang tevens de figuren', welke zich daarin bevirldein, fchooner en zeldzamer zijn, zoo heeft het R1enfchelijk vernnft ~
dat nooit uitgeleerd is in kunstgrepen, vooral, wanneer heE belang
en voordeel betreft, de kunst bedacht, om teekeningen en kleuren,;
nanr welgevallen, zoo in den Achaat, als in andere edele fiecllen,
bij voorb. Jaspis, Chalcedon enz. door zeker vocht te laten inbUten.
Men gebruikt daartoe gewoon!ijk eene zilver-oplosfing, falpeterzuur.
zilver (nitris argenti) in verdund falpeter-zuur, (Acidum nitrict/In
Ji!utu1lt 'i gezegd aqtta fortis). Olldertusfehen valt deze kunstgreep
niet moeijelijk te ontdekken; wam als men den fleen heet maakt,
of met r.-llpeter-geest (Ether tiitrum) bef1:rijkt, zoo verliest hij in
éénen nacht al de daarin gebetene kunstkleuren en figuren.
ACHELOUS. Volgens de fabel was hij de zoon van den Oceaan
en van de Aarde, en fiond met velen naar de hand van Deianira,
om welke te verkrUgen hij met Hercules ftreed. Toen hij zich echter te zwak gevoelde, zoude hij zich eerst in eene Ilang, vervolgeni
in eenen fiier veranderd hebben. Hercules hieuw den fiier een hoorn
af, en fchonk dien aan de Godin des overvloed3; ACHELOUS zelf
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'Ïverd in eene rivier veranderd. D.! waarht>id is, d:lt Hercules den
toop d~zer rivier, die Ep/rus doorll:roomt, vèranderde; en aldus het
land vruchtbaar maakte.
ACHENvVALL. (GOTTFRIED) Werd, hl I7IQ, te Élbil1;'J, Ïll
Pruisfeii, geboren; en verwierf, als fchepper eencr nie1lwe weten~
fcil:!p, de StatistNf, niet weinig rOCias. I-lij l1udccrdc te -"ma, Ha!:.
Ze en L"ipzig, begàf zich, in 1746, llaRf Marpi;;~S; ~m, in 1748 t
naar Gvttillgcn, waar hij, eenige jaren Inter, tot hoogleeraar werd
:lang~i1eld, cn in 1772 fiicrf.
HU reisde, meer dan eens, door
Zé;Jit/i>J'iaml, Frankrijk, !/tJ//amt en Ellg:>ftmd, en heert verfchei~
clene werken, ol1d~r anderen over de Gcfl'ftiedelli, der EUl'opeji:he
jlaten, het Staats:-egt, het Staats!Jcjllltlr cnz., in het licht gegcvcn~
Zijne meeste verdienste is hieriil gelegen, dat hij de wetcn(chap,
waarvan h~t oogmerk is, dcn aard en de mate der werkclUkè
krac;JtI~:1 van e!:nen fiaar, in ecnc gepaste orde, te leereI1 kennen;
e:l d.la:·uit middelen tot natuurlijk en zedelijk geluk af te leiden, tot
eenen be paalden en vasten vorm gebragt , en uit een nieuw en klaar
o0b"PUllt befchol1wd heert: en deze wetenîchap noemde hij Statistiek
(Staatshuishoudkunde), die fommige, te onr~gt, als eenen tak der aard..
tijkskund~ b::b:,en aallg~merkt. 's M~lI1s laati1é werk VOert den
titel van Bcmerkzwgen über die Fillanzen Frankreichs. Zijn Voor..
naaln!1:c leerling, en tevens opvolger aan de hooge fchool te Göttingen, was SCIlLöZ~Il.
ACHERON. Bij de ouden, eene van de rivieren der hel, of
onderaardfche fcroomen, die den erebus omringden, waarover de veerman CHARON de fchimmen, of zielen, der afgeftorvenen, met zijn
bootje voerde, en waarvoor hij eene fooft van vrachtgeld genoot,
hccwelk men den dooden onder de tong plagt te leggen: voor
het overige \vcrd::n :ineen die fdimmen over de rivier gdwagt; welke op dez!: wereid ecnc begrafenis genoten hadde11, of wier ligcha..
men, ten niin(te, ml:t ecn!;;c aarde waren bedekt geweest; doch dè
()verig~n moesten eene g::-hcele eeuw lanfis den oever ronddwalen.
Ook was bij deze rivier het hol van den bekenden CERBERUS (Zie
dit artikel.)
ACllIL L ES. D~z~ uit den Griekfchert heldentijd, en door de ILI~
ADE van HOMERl'S beroemd~ Tizesfalier, was de ZOOI1 van den Tltes{alifchm vorst PlèLEF3, en d';! zeenimf TW'.TIS. Zijne mo:,der; zegt
men, dompelde hem in den Stijx, w~l8rdoor hij onkwetsbaar werd.
uitgenomen aan het beneden achterdeel boven den voet, waarbij zij
bem vast hield, van waar nog dat gedeelte van het been de pees ~'a"
AClIILLES heet. Daar nu bij het uitbarsten van den Trojaanfclzen
krijg door het orakel voor[p.:ld was, dat ACHILLES in dien kdjg fileu"e1ell zoude, maar tevens, dat zonder hem li'oje niet kon worden veroverd, zond zijne moeder hem h~imelijk in vrouwenge\vaad vermomd
ilaar het eiland Scyros bij den koning Lr]CmlEDEs, bij wicn hij in dat
~eWllad onder de ftaatsjulfers werd oppel1om~n. Hier verliefde hij op
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" konings dochter DEIDA;\UA, en verwekte bij hilar PHIjRRUS, die
ook NEOPTOLElIWS genoemd wordt.
IntusFchell wist de fch,andere
ULl]SSUS zijne Cchllilplaats op te fporen, en ontdekte door list zijne
vermomming. Nu kon hij den krijg niet meer omgaan, en trok Hun
het boofd zijner Thesftl/iers met de overige Crieken tegen Troje op.
in welke belegering hU door dapperheid ui muntte, maar tevens zich
op dezelve niet weinig liet voorl1aan, en met den opperbevelhebber
AGAME~INON in gedurige twisten geraakte, zoodat hij zich eindelUk met
de zijnen aan den oorlog onttrok, tot dat de dood van zijnen vrierd
P ATROCLUS hem de wapenen weder deed opvatten, en bij iil een
tweegevecht IIEcroR, Troje's fieun, overwon en doodde. In het la~t..
fie jaJir der belegerin:; verliefd geworden zijnde op POUjXENA, PRlAM'S dochter, werd hij, reeds binnen Troje, om baar te huwen, gekomen zijnde, op eene verradclijke wijze in den tempel van l\lINERVA.
doo~ PARlS in dat gede<:!lte zijns beens, dat kwetsbaar was, met een0
fehicht gewol1Q, aan' welke wonde hij l1ierf. Hij werd niet verre van
Troje te SigeuJil begravrn. De Th~sfalitrs offerden hem jaarlijks
eCllCn wittcn en zwarten PLÎer.
AcHILLES TA THJS. Een Crieksch romanfchtijver, tc Alex.
Imdria geboren. HU leefde wuarfchijnlijk in het batst der derde en
in het begin der vierde eeuw; ging van den Griekfchen tot den Chri~ ..
telijken godsdienst over, en werd tot de waardigheid van bisfchop ver·
heven. nchalve een werk over de Spheren, ziet van hem een reman het licht in 8 deelen, getiteld: de Liefde tllsfchen KLlTHO ..
PIION en LEUClPPP., welke, ten aanzien van deszelfs inhond in fchrijf.
wij?c, belangrijk is, en eenige meesterlijke trekken bevat.
ACHIOTTER. (Zie: ORLEAN.)
ACHlVERS. De oude naam der Ack1('jers, wen zij nog in Pdo~
ponili[us woonden.
ACHMET lIl. De zoon van MAIIOi\<1ET IV. Hij beklom in 1703
den Tnrkfchen troon, in plaats van zijnen afgezetten broeder Mu·,
ST APHA 11, en had zijne verheffing aan de oproerige .T{mitfl/ren te
danken. Zijne hoofdnciging bepaalde zich tot het verzamelen van
fchatten, die hij als de voornaamfie fiennfcls zijner mugt befchouwde.
Hij behandelde KAREL XII, koning van Z:redrm, toen deze, na. den
verloren Dag bij Ptt!tawa, op Turksch gebied week, zeer grootmoedig, en het gelukte dien vorst, het oorlogsvuur tusfchen de
Turken en Rmfen op nienw te ontfiekén, waardo~r PETER de Groofl!
zoo zeer in het naanw geb ragt werd, dat hij, door aanzienlijke gefchenken ~ den vrede kGopen, en de fiad Azo:j,', in welker bezit hij
was, moest temg geven. ACHMET • die ook nog Morea aan de Fe.
netianen .ontrukte, was echter minder gelukkig in zijne veldtogten
tegen de OostetJrijkers. Hij werd, door het verlies van den !lag
bij Petel'wal'adill, en het veroveren van Belgrado en TelJll!swar, gedwongen, om in 1717 den PasfarO\vitzer vrede te teekenen. Zijne
r(;'gerin~ duurde tot in bet jaar 1730, wanneer hij, in een oproer,
van
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van den troon gel1ooce,], en in denzelfden kerker van zijnen órvolger, !\1AHMuD I, gezet werd. HV was een vorSt, die verl1',nd.
een fijn ge\'oel, en veel bekwa:l1lJhC'id voor de regering bezat;
doch hij beminde de pracht en v:::rl!Jakell zoo uitli'ori;, dar hij
daardoor dikwijls de pli,;rcll ksens den Ha::;, vergat. D,larelJ~Uv ~11
was hij een vriclld tkr ,·!(:tenf'::lappen, en onder zUn hutu!!!' w~rd,
in 17°1, dc cerite bCl..'kdmk!;:t.:r~J ti.! Ko:J//:ntinupe! :l1ng('](;gd, welke echter n:.derhauc1 weder vernk~Ld werd; omdar vele duizc,;de
:lfiè hrij vc:rs g'Jrei.: ,'an brood ;laddèn. Ut hoofde van z\Îlle z1c:;te
z~è.e;J ,;:: '.:jn 1:1C;,3chlievcr;d kar.:-c:r, bad bU ecn berer lot \'crèL:d.
lIij (lier;' ilo 1736, in den ol:derdom Vên 74 j;t;'Cil, hl zUnen kerker,
:tau ecne bero.~rce, 5 jaren e'l 3 maand,..''! ',a'.hr hij o!lttroond W'>5.
ACHRO,\L\I liiC il EldJf{ ER. of k!,'ur - j2',iiftiilgfocze {(tjker,
is, wat hd zame,iÎel betrcf" l'en .geWOI:e kUker; doch wr.;,rvan het
vu orwerp-g,hs zoodaui;; I> ingerigt, dat het de kleure,;cle, of bonte
ral1d~:1 der voorwerpen geheel wegneemt, zonder dat men vcrphgt
is, de opening van het glas, gedeeltelUk • te b,dekke:), Door deze
Ï!lrigtlng van het voorwerp gIas Verkrijgt deze KUker ecne helderheid;
welke die van alle andere overtreft, en de voorwerpen buitengewoon
fehcrp en dnid2lijk vertoont. DOLLOND, de oude, was de eer!le ~
die, na~r aanleiding v:tn zeker denkbeeld van Euu:R, zoodanige voorwerp glnz"n vervaardi~cle, zamengel1dd uit 2 of 3 op elkander gefkp.'ne glazen van Grown. eri Hill/g!m. De bêroemdl1e zijn die van
DOLLOND (vader en zoon), RA~!SDEN, PEIJSINGH, GILIlERT enz;
in Eiigel,md; van LC:NOIR, FORTE\! enz. in Frankrijk; van VAN
DI)L (vadcr en zoon), in ons vaderland, waarvan de laatl1e dçze
uitvind:ng, insgelijks met een gelnkkig gevolg, op het mikroskoop
beeft toc~~epast; en eindelijk van BlI.U.I!AN en REICHI':NJlll.CH in Dttitscllland, wier werblli;cn teg-elllvoOl'clig voor de beste gehouden, en
door geene Engelfcrhe over,roftcn wo:'den.
AC[JR00JISCH. Een woord, iu de Herrckuncle gebruikelijk, beteekende het opkomen van eeue !ler, als de zon onder", of het ver.
dwijnen van d~ze!ve, als de zon opgaat; in welk geval de fier ge.
zeg..! wordt, Achro;Ji,eh op- en onder te ga:m.
ACKERMAN. (KoNRAD) Een bero2md fchouwfpeler, dien de
Duitfc,'u!rs als den fehepper van hun vaderlands eh tooneel mogen
aanmerken. Hij werd ilJ het begin der zevemiendeeeuw geboren,
en verwierf, door zijn talent, een aanzlenlijk vermogen, hetwelk
hij aan de volmaking van !-!~t too:lcel, en de opleiding' van fehollw.
fpelers, befieedde. In l;-:67 nam hij bet befluur van den fehouw.
burg in Hamburg op zich, en l1ierf aldaar in J 77 I. ACrUmi'oL\N
fpeelde zijne rollen, inzonderheid in het Ro:nickc, meesterlijk. Ook
zijne vrouw, SOPHIE CII.\RLOTTE 13IEREICIIEL, welke in 1792 over.
leed, was eene nitmuntende fehon wipeelfeer.
ACRE. Zekere land- of grond-maat in Engeland cn de Noord.dmeriktlanfihe [taten , ongeveer eeg half illo:·gen.
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ACRE, ACCON, Sr. JEAN DE ACRE. Ecne llad aan de
Syrifchc kust, die eertUds eene uinnuntende haven had, welke eeh.
ter door zekeren FAKARDIN onbruikbaar gemBnkt werd. Zij was
oudtijds, onder den naam van Ptolomais, en ook naderhand, ten
tijde der kruistogten, onder den tegenwoordigen-l1aam, bloeij end en
vOlkrijk; verloor wel annmerkelijk, federt hare verovering deor de
Saracell('t/, in de dertiende eeuw; doch derzelver gun(1ige liggiI;g
voor den handel heefr, in de vorige, haren bloei wedEr in zoo ver
herfield , dat zij, in her laarsr van die eeuw, reeds 3°,000 inwoners
hevattede. Koren, rijst, kntocn en zijde maken de voornaamf1:e ar·
tikels van den handel uit. Voor het uitbarsten der Fr~nrche oll1wentelieg, bevonden er zich nog 6 Franfche kam oren onder eenen Conlu!t
alsmede een Weèner- en Pctcrsbllil!;er agent, benevens cenen Nedcr. Jû;ld[efJE'l/ en Engelfehen Conful. In de jongf1:e gefchiedenis is Lier!!
dnard00r beroemd geworden, dat de Engeifehe Commodore SIR.
SID". r:lJ ~:j,lIT[{ zich hier 61 dagen lang regen den Franfche!l veldheer !)\jON:\PARTE, nac:at deze, bij zijnen beroemden SyriCchen veld.
togt ,niJl' overige plaat[en veroverd had, fiam,de hield, en hem ein·
delijk tot den afrogt noodz1nkte.
ACfUS1US. Koning van /1l'gos, nadat hij mer zijnen tweelingbroeder FRAE'rUS over dE; hoon getwist had. Zijne echtgenoot.! Er;RYDt.
<:E ba.'rd~ hem eene dochter DANAE, welke hij JIJ verzekerde bewaring
[1:elde, omdat her orakel hem voorfpeld had, dat l1ij door de hand vaa
zijn~n kleinzoon zoude omkomen. Des niettemin bragt DANAfl bij
JGPll'ER cenen zoon ter wereld, PERSWS genaamd. dien AC!tJSIUS te
gelijk met de moeder in ecne boot in zee liet werpen. Deiden wer·
den behouden, en PERS EOS , die zich door dappere daden weldra beroemd maakte, had het ongeluk, bij gelegenheid dat hij zich in het
werpen met den discus oefende, zijnen grootvader, di~n hij niet
kende, te dooden, en aldus de godfpraak te vervuIlcn. Zie verder
DAl\"AE en Pr.RSEUS.
ACROSTICHON. Een geciic:Jt, waarvan de beginletters ván enkele verzen, of regels, eenen bijzonderen naam of zjn vormen.
ACTAEON. Een beroemd jager uit den hddemijd der GricKm.
Men verhaalt van hem, dat hij, DIANA met hare nimfca in het bad
beîpied hebbcl;de, voor deze onvoorzigtigheid door de Godin in eel!
hert verallderd, en door zijne eigen honden verîehenrd werd.
ACTE. Dus noemt men: I. ieder befluit v:m het Engelsch parlement, dat op eelle bill, of voordragt , van eenen v~n deszelfs leden
genomen, en door den koning bekr~chtigd wordt. 2. Elk g€fchrift,
voor notáris en getuigen geteekend. En 3. elke handeling van re-gter.
Iijke en andere v~rgaderingen . . . an burgerlijk befiuur, welke in gc!chrift
wordt geb ragt.
ACTIE. Is I. een îchriftelijk bewijs van een kapitaal, hetwelk
men, op hoop van voordeel, aan een hnnelelg(!l1ootîchap voorge rchotell
heeft, alsmcde V:1l1 zijn regt OP d<: da:1.ruit voorevloeijclJde winsten.
J\LGI'M. WOORDE"'ll. 1.
C
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het ook de ingelegde fom zel"e. Zoodnnige g<!nootfchappcn bepalen zich doorgaans tot zulke ondernemingen, welker ui(\'ocrin~ voor de krachten van enkell: p-erfonen te moeijel~jk valt.
en 1 in dit geval, zijn zij altijd nuttig. Zao'dra zij zich echter met
werlizamnheden ophouden, die beter, of met meer voordeel, door
:tfzonderiijke nijverheid zouden kunnen, of reeds dadelijk verrige
wo:-den, zijn zij fclladeliik. Daar nu deze handelgenootfchappen :1n1l
de d<.'elnemers geene vrijheid laten, om hun kapitMI op te zeggen,
zoo zijn deze Actien ecn \'oorwerpvan handel; en terwijl zij 1 uit
hoofde v:rn het nu eens meer, dan eens minder, twijfelachtig gevolg
van :tUe menfehetijke pO'gingcn, van cene meer wisfelvallige waarde
zijn, dan andere openbare p3pieren, behoorden zij billijker wijze voor
geen ken:nerk van waarde gch01;den, of het k:1pitaa! zelf aldus ge.
~etnd, te worden. In het 1aar '7'20 dreef men in Frankrijk (zie
het art. LA W). en bijna gelijktijdig in Engeland, als ook naderhand in' ons vaderbnd, eenen dollen actie-handel, waardoor zich enkele menféhen boven mate verrijhen , doch duizenden, daaremegen.
tm den bedelfhlf gebragt werden. - Eindelijk 3. verff:tat mE'11 door Accie, in regten, eene klagte of een bezwaar, tegen den gedaagden ingefield en is das iemand actioncrCII zoo veel, als hem geregteEjk aanklagen.
ACTIUlVC. Een gebergte in A,\~arn.11lfc. in Griekmland, beroemd,
wegens den aldaar voorgevallenen veldf1ag, waarin OCTAVL\NUS AuGUSTUS de overwinning op ANToNIVs beh:talde, en daardoor oppergebieder van het Romeinrt:iJe rijk werd.
ACT! VE lIltNOEL. In tC'~cno\'er{l:eIling van fJasfivc. De mees- ,
te fcllfijvers verbinden, bij de verklaring van dit woord, twelt
den 1cbeeldeil, welke niet altijd mee elkander gepaard gaan. r. Dat
('ene natie hare koopwaren zelve aan eene andere eoevacre, en de
Iwopmanfchappen van deze, wederom zelve, van haar terug haJe. ~. Dat zq bit dezell mtndcl, bij !ret flot van rcl,ell?ng, wint.
Daar dit la1tf1:e echter W~en noodz1kelijk gevolg van het eerlte
rs-, zoo bevat dit denkbeeld meer in zich, aan er toe behoort.
. De heer BU.<CH bepa1lt da3r0111 hetzelve, zonder op winst en verlies acht ~e geven, en noemt eenen dctiyen !landel, dien handel van een
volk, dien het door zich zelf drijft, waarin het hij buitenlanders
als; \(noper eu nrkooper verfchijnt, of regtçftreeks zijne waren aan
:l11dére natien zendt, en van deze, op gelijke ,vijze, de hare terug ont.
nngl ~ terwijl een !Jo!h'c handel, bij hem, die handel is, waarbij een
volk 'de vreemde koopers en verkoopers nfwacht. Deze uitmuntende
fchrijver meent, in de opgegevene vermenging van denkbeelden, de reden te moeten zor:kel1, waarom de voorOagen der zulken, die den hancIel • uit eene gebrekkige befchouwing- van denzelven, willen verbeteren, bijna alle daarhenen {hekken, om den pasfivm bandel van een
fund, hetwelk daarbij niet zelden zeer goede rekening vindt-" in eenen
.IIctivm te veranderen, en tOOnt aan, dat de eerstgenoemde, in verfch~jtl~ne gevallen, veel z-:kerdcr en voordel~lig.er, dan de laat[te
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ACTIVE SCHULD. Is eene fc!1Uld, die men te vorderen heeft,
in tegenoverftelJing van eene pasfive fchuld, welke men zelf betalell
moet, of van doode fchuld, die, als loterij kans , eerst bij jaarlijkfch:!
uitloting in actiJ'e of rente gevende [<..:huld verandert.
ACTON. (JOSEPH) Eerfte minister van het koningrijk Nape/i.
werd, in 1737, te Be(ançon geporell, en was de twe::de zoon van
EDUARD ACTON, of Iiev::r llAcToN, welken naam hij iu ACTO~
veranderde. Zijn vader oefende, met een goed gevolg, de geneeskunde, en gaf zijnen zonen eene goede opvoeding, waaraan JoSEPH echter weinig beantwoordde. Hij verkoos eerst den zeedienst;
doch ondervond daarin zoo vele onaangenaamheden. dat hij, na verloop van eenigen tijd, Frrm1.:rijk verliet, en, in zijne meeste ;wJde·Iingen, eenen onverzoenlijken haat tegen hetzelve aan den dag legde.
Hij reisde door een gedeelte van Italie; ontving van LEoPoLD,
groot-hertog van Toskane, het bevel over een fregat-fchip; en naderhand, toen KAREL lIl, koning van Spanje, cenen zeetogt tegen
de Barbarijfche mogendheden ondernam, dat over de vereenigde Spaanfche en Toskaanfche vloten, wanneer het hem gelukte tllsfchen de 3 el)
4,000 Spanjaarden te redden.
HIerdoor gera·akte hij in de gunst
van den koning van Napels, die hem eerst tot minister van Iwt
zee-wezen, kort daarna tot dien van oorlog, en naderhand tot eerCten
ftaatsdienaar aanftelde. Toen Napels, in 1792, door een Fransch finaideel bedreigd werd, moest hij· de aangebodene voorwaarden aannemen,
nam voor, zich te wreken, bragt het in 1793 zoo ver, dat de Franfche gezant bij het Turkfche hof geweigerd werd, en liet, onder
voorwendfel van ver!l:andhouding met Frankrijk, zijne vijanden ban.
nen, in den kerker zetten, of ombrengen. Zich hierdoor den haat
op den hals geladen hebbende, nam hij in 1795 zUn ontflag; doch
bleef inzonderheid de gunst der koningin genieten, bewerkte, door
haar, op nieuws den oorlog tegen Frankrijk, en geleidde den koning
in dezen veldtogt, die, door de nederlaag van MACK, zoo beroemd
geworden is. ACToN, die den geheelen !laat regeerde, liet zich door
zijne onderhoorigen behcerfchen, en door veroordeel en be!luren.
Van allen gehaat, oordeelde hij zich nergens veilig. Hij verzamelde
op allerlei wijzen, aanzienlijke fchmen, en kocht in Engeland
landgoederen. Toen hij in 1803, op aandrang van den Franfchen gezant, voor Jlet laatst zijn ontflag verkreeg, ging hij naar Sicilie~
waar hij redect ge!lorven is.
ADAGIO. Is een toonkunstig woord. Er zijn vijf hoofdgraden
van l11uzijkale beweging of fnelheid, welke, van het langzame tot
het fchielijke, in deze orde volgen: largo, ndagio, tIndalIte,
n!!rgro en presto. Van dez,~n is Adagio de tweede graad; doch on.
der dit woord verfiaat men ook gcheele tlrema's of mllzijkfiukken,
welke in dezen graad van beweging, en \\'('1 op een!> t~edere, a~n.
C 2
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doenlijke wijze gefpeeld of gezongen worden. - Adagio is een tra..
woord.
ADAlVIS. Drie broeders van dezen naam hebben, als beeldhou.
1\'ers roem verworven. De oudlle, LAl\lBERT SIGISBERT, in 1700
te Nm:cy geboren, waar zijn vader dezelfde kunst oefende, ging,
13 j:cren oud, naar l11etz, en kon daarop naar Poïijs, behaalde hier
den eerllen prUs, cn vertrok vervolgens naar Rome, waar hij 10 ja.
ren bieC'f, en de k~rdinaal v~n POLWNAC de twaalf marmeren f1:andbeel.
den, onder den mam van het geJkcht 'Van tIGO~IEDES bekend, en
die men in her paleis van l\'l,\RlUS gevonden had, door hem liet het..
Hellell. II.;:tzelfde deed hij met meer andere antieke beelden, welke naderh:md door den koning van Pru;,[en gekocht werden. Toen men
in Rome tot de oprigring van het groote gedenklluk, onder den naam
van de Fo/lteineiJ 'Vilil Trevi bekend, belloot, was ADAl\lS een van de
Z'C.~riCll beeldhouwers, wier teekening door CLEMENS XII gekozen.
doch w.13l'valr de uitvoerÎl1ti door de Italiaanfcbe kunstenaar~ zoo lang
vcrtl'a~gd werd, dat hij, op de voordeeligfl:e aanbiedingen, naar Frank.
t'ijk terug keerde. Hier was zijn eerlle werk eene groep van de
Sdne en lWarne, voor de fomeinen van St. Cloud, en werd hij, ill
li37 , lid van de akademie, el1 naderhand hoogleeraar bij· dezelve. Zijn
proeft1uk was NEl'TVNVS, die de goh'e!1 flitt, en ~ellen Triton athi
zUlle 1'oefetz heeft, Hij bel1eedde vUf jaren ~an de groep van NEP·
TUNUS en APHlTRlTE. voor de kom van NÊPTUNUS te Per[ailles,
waarvoor hij , behalve den prijs, nog' eene jaarwedde van 500 livres
fJnrving. Het flandbeeld van HIERONli\Il.iS, hetwelk thans te St. Roeit
Haar, wordt voor een van zijne beste fiukkCll geb ouden; Van zijne
.,'ori!ie wer\c.cn bevinden zich twee in groepen van brons, de .lagt
f l i Pisfohél'ij verbecfdende, te Berlijn.
Hij rtierf in 1795. - Zijn
broeder, NI!~OLAAS SEMSTIAI>N, leerde de beeldhouwkunst bij zijnen
vader re Pfmjs, en g;ng in 1726 mlllr Rome, w~ar hij, 2 jaren 1alel', bij de ~kademie van St. Lucas den prijs behaalde, en, na 9 jaren
toevens, van dnar nMr Parijs terug keerde. [-lier werd hij lid van de
;:kademie 2 en bearl7eidde, tot een proentuk, PiW3IETHEUS, wien de gier
verfr:hclIrt; doel! hem-elk lmer door hem voltooid werd. Zijn voorl1aam!1e fl:uk is de graftombe van de koningin van Poren, gemalin van
S1'ANISLAUS. Hij fl:ierf in het Jaar 1778, in den ouderdom van 73 j:l.
ren. - De derd':! broeder, FRANCO IS G\SPl'R.D, werd in 1710 te Nan·
ey l;eboren, en W:lS almede een leerling van zijnen vader. Hij begaf
zich in 1728 naar Rome; leerde hier, van zijne broeders, de behande-ling van het marmer; li:eerde vervolgens naar Parijs terog, waar hij
~ij de akademie den eerflen prijs bebaaide, en in 1742 naar Rom~.
Van daar vertrok hij, in plaats vnn zijnen broeder NIiWLA.\S SEBASTIJI.~N, die door FREDERI!{ 1I was uitgcl1oodigd, naar Berlijn, arbeid·
ge ardaar verfcheidencinc'a, en merf te Pal'lJs in 1759.
ADAlVlS. OOH~) Voorzitter· der vereen:gde fl:aten wn Noortf.
dmcrikn" en een der eerfl:e llaatsdien.1fcn van zijn vaderland, fprovt uit
lb~llscll
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eene der aanzienlijk/le fml1ilien, welke in 1608 den grondflag hielp leggen tot de kolonie van 1I1asfachttjet-b/lai, in welke bij in 1735 geboren werd. Voor de omwenteling in zijn vaderland, muntte hij als
regt~geleerde uit, en verdedigde, bij het uitbarsten der 0~11usten, de
regten V:1n zijn land, in welgefchrevene l'ériifwde/il1gen over het kanonijk- en feodaal-regt. Zijne CefcJtiedmis Mil def) j/rijd tusfdll:;z
Amerika en het moederland maakte eenen l1erken ilJ(:ruk op zijne
medeburgers. Alhoewel afkeerig van geweldige maatregelen, verde.
digde hij echter kapitein PRESTON , toen deze, bij een oproer te BOl10/1, zijne foldaten op het volk liet vuren, waardoor hij Lij fommige
in verdenking geraakte. Hij werd nograns in 17ï4 en 1775 tot lid
van her congres verkozen, en bevorderde her gedenk waardig befluit
van den 4 van Hooimaand 1776. w~arbij de Amerikaanfche kololiicn
,'oor vrije, olJ(!jhalikeJijke en fouvcreine JlatCil }'crkfaard !VerdC11.
Hij weid met FltAl'\KLIN naar het Franfche hof gezonden, om mee

hetzelve, als gevolmagtigd minister, eeu verdrag van vriendfchap en
koophar.del te fluiten; vcrtrok, na zijne terugkomst, in dezelfde hoe·danigheid, naar HoJltllld, waar hij de algemeene Ilaten bewoog, 0111
aan den oorlog nlet Engeland deel te nemen; en begaf zich vervol .
gens naar Parijs, waar hU den vrede mct Croot-Britttlflje, waarbij
de onafhankelijkheid der vereenigde fiaten erkend werd, tot flund
br~gt. Ziende, dat de centrale regering niet magdg genoeg was, en
:tan andere aaten" geen vertrouwen konde inboezemen, was h~i de eer·
fle, die, in vereeniging met \VASHINGTON, HA~IlLTON en anderen ~
vemnderingen voordroegen, waaruit de il:aatsregeling van 1781 ge00ren
werd. WASHINGTON werd nu eer/le. en ADAMS tweede voorzitter;
doch nadat de eerlle zijnen post had nedergelegd , werd hij in diens
plaats verkozen, ble,ef een flerke /leun voor de regering, onder all~
omllandighcden, en werd door JEfFERSON opgevolgd. ADAMS.
thans ecnen IJOogcn ouderdom bereikt hebbende, verkoos het l1il1e
:lfgezondtrd leven, en fiierf te l\'e!i'}ol'k, in 1803. Hij was niet flechts
eell gr()ot /l:JiltSl1l3n, maar ook ecn voortreffelijk fchrijver, en gnf.
gcdurclide zijn vcrblijf in Europa, zijn beroemd werk over de
le/i/:'dij;illg der l'rgerÎllgs-vOI'1lJ enz. ill 3 deelen, 8°. in het licht.
Ook heeft men van hem eelle Gefchiedenis dfr repub!iekm.
AIBNSON. (MICIIEI.) Een beroemd kruidkundige, in 17z7 tI!
Aix in PrfJvcilce geboren. In zijne prilile jeugd kwam hij reeds [(l
Pari's, en \I'caJ hier al vroeg een voorWerp van algemeene be~
wond,rinp:. De nOllullrlijke historie was zijn meest geliefkoosde vak.
zonder echtl:r d:lfirbiJ zijne andere /ludicIl te ver.vaarloozen. REAU.
MVR en BE!\;\lL'>RD Dl! JUSSIEU, waren zijne voornanmil:e leermeeS6
ters. Het Helle! van LINNEliS, hetwelk toen opgang begon t~'
maken, wekte zijEe naUver op. Hij vond andere, die hem meer
zeker coefchenen, cn, 14 jaren oud, had bij er reeds vier ontworpen. Zijne fierke zucht voor de bevordering der wetenfchappen deed hem beJIuiten, om onbezochte landen te doorreizen. 11"
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nog geen 21 jaren oud zijnde, nam hij de rcis aan naar SeW:lar~~n hij I,cc grootC-c del!! van zijn vermogen befl:ecddc.
en gedurende welke hij oI;lioemelijke lèlJauen iu al de dr:e rijken
der Natuur verzamelde. lIet gebrekkige der tot hiertoe plaats hebbende wijze van verdeeJÏI!b inziende, poogde hij eene nieuwe, algcmeene, en alles bcv~tte);de, daar te Hellen. Bovendien vervaardigde hij van de door hem bezocilte landen nnanwkcmige k3arten, en
ftelde wocrdeeboeken zamen van de taal der ondcrfeheidene volkeil; welke hij leerde kennen. Na een verblijf van vijf jaren in eene
ioo heete en ongezonde luchtfireek , keerde hij naar zijn vaderland
u.r:l!g, waal' hij, in 1757 zijne Histoire tJatt/relle dil Senegal in het
Jicht gaf, en, twee jaren b:er, door eenige meesterlijke verhandelingen
tot lid der akademie verkozen werd. In 1763 verfcheen zijn groot
kruidkundig werk, onder den titel: Families des p/a1itcs; doch hij
miste daarmede zijn doel, om aan de kruidkunde eene nieuwe en alldère gedaante, dan LINNEUS, te geven. Ook vond men er eenige
om,aallwkeurigheden· in, welke hij zelf erkende. en hem, vijf jareil
daarna, deden beOuiten , eerst, om het op nituw, en naderhand, om
eene volledige EncycloPédie, uit te geven. Hopende op de begunstiging van LODEWljK XV, bragt hij het, door onvermoeide vlijt, zoo
vcr, dat hij in 1775 aan de akademie een zeer uitgebreid plan overlegde, hetwelk aan een nader ol:der;:oek onderworpen werd, \vr;arv:m de
llÎtllag aan de verwachting van den fteller niet beantwoordde. Hij
bleef imusfchen aan de voltooijing van zijn werk arbeiden, waarnan
hij alles te koste legde; doch de om wemeling bragt hem eensklaps
in zulk eenen droevigen toeCtand, dat hij, bij de oprigtillg van het
nationnal inCcituut, tot lid van hetzelve verzocht wordende, ten antwoord gaf: " dat hij deze uitnoodiging niet kon aannemen, omdat
"bij geene Cchoellen had." De miniseer van binnenlandfehe zaken
bezorgde hem een jaargeld, en federt werkte hij onvermoeid aan de
uitvoering vim zijn groot ontwerp, tot aan zijnen dood, die in 1806
vóorviel. Er zijn weinig werken van hem gedrukt, in vergelijking
van zijne menigvuldige nagelaten handfchrifcen, waarvan men de uitgave te gemoet ziet.
A DDER. (Colilher) Is de onderCcheidingsnaam van het uitgebreidfte of talrii k[ce der acht geil achten van Slangen, waarin de
llaauwkeurig fchif1:ende Natuurlijke f1istorie de groote menigte de.
zer kruipende dieren, over den geheelen aardbol verfpreid, van
we~e zekere kenmerken, aan ieder dier gellachten eigen, heeft afgedeeld. Die kenmerken b c!laan, ten aanzien van dit geOacht, hier.
1'1, dat al de [oorten , die er in begrepen worru:n, fclJilden ~an
(Jen bnik en fchubben onder den ftaart hebben; daar b. v. andere
d~ eerstgenoemde zoo wel orlder den ftnart . als aan den buik hebben
enz. Men telt tegenwoordig tusCchen honderd.dertig en veertig bijzondere Coorten en verfcheidenheden in dit gellacht , waarvan een
ttûot t!:mt:tl met venijn is gewapend, hetwelk van [ommigen dec.
t 748,
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zelve, voor mCllsch en dier, van hen gebeten, al îpocdig doodc~
lUk is, zelfs ongeacht oogenblikkelijk toegdmgte hulp; (;veiJ ge~
Iijk her zoo is lllet die van' ecn anuer geHacht, dar der zoo gc~
dm:lJte RateWangen.
De loorten van het Addcr-gct1acht zjjn ongelijk van .(;rootte; want
mc!! ontmoet ze van eene iran, tot dne, vier en zes YOct lang. Zij
verl"cbillen ook, gelijk niemand vreemd zal dunken, Z\!"l' veel ten aaazien van kleur en teekening, en men vindt er onder, die, inder~
~had, met opzigt OOt beide, uitltekend fra~i zijn. De voortteling
dtr Adderîoorten gel"cbiedt, gelijk bij alle overige {langen, door
cijeren, weike bij ~I1e in eene vliesachtige en l:aar eenen darm gelij.
keEde Duis zijn benoten, welke achter ieder ei is tOegeknepen,
jlivoege deze buis als ccne aaneengefcbake;de lh'eng van cljereu
uitmaakt. Die üreng is (bij alIe flangen) in twee deeltll van een ge~
Ccheiden: wam, aan ied'ère zijde 'V:ln de ingewanden der !lang, is
e":l1 afzonderlijke eijerftok, van dewelke de eelle, doorgaans, meer
eijeren bevat dan de andere. Deze eijeren zijn min of meer van
grootte als eene olijf. of een duiven-ei (maar die grootte verlChilt,
geliik men ligt begrijpt, n:lar mate de grootte is vall het dier);
doch zij zwellen, door broeijing, overeenkomstig met het aanbroei.
jen VGn het daarin bevatte l1allgetje; want deze eijeren zijn uitwen~
ciig niet van eene kalkachtige geaardheid, zoo als die der vogelen;
maar vliezig, niet ongelijk aan geweekt parkament. In leder ei
ligt een l1angetjc: opg("rold, of wel als een geknoopt tollwtj e, met
eene navelftreng aan de moederkoek (Placenta), een klein geel, ge.
leiachtig Iigchaam, vast gehecht. Meest aUe {langen werpen hare
~ijeren in opeengepakte ruigte, mestvaalten enz. waar dezelve door
de warmte der zOIlnefcralell enz. kUllnen uitgebroeid worden. De ge.
meene of EuroPijc'ie Adder lllHaln, ten :>.anzien der wijze van voort.
teling, eene uitzondering, als barend.: le\'el:de jongen.
De Adders ::zen, even gelijk :llle overige Dangen , ; op allerlei
foorten van levende (lieren. wo als rort.en, muizen, eekhoorntjes,
kikvorfchen, vogeltjes, torren enz. Die venijnig zijn, deelen kaar
vergif mede, niet gelijk men oudtijds waande. door de tong of
den ftaart, maar door tanden, ter wederzijde in de bovenkaak ge.
plaatst (zoo is het ook gelegen met de Ratelllang) , die bij de meesteil twee, hij fommigen drie, ook wel vier, in getal zijn. Bijzol:.
dere opmcrldng waardig zijn in dit {langen (Add~rell-) gel1acht.
de navolgende: 1. de Egyptiièl:{'. 2. de EuropeJèltc. 3 de Zwce<l'~
[che. 4' de Zal/d-mMer. 5. de Aspik of /ispis. 6. ,ü Br//-/lallg.
7. d~ RiJ1g-j!m!:;. 8. de .T1I{fer-Jlt1T7g. 9. de Iluis-fltmg. 10 de Eskfl.'~.'('p.
flang. I I. de gcl/oor/u!e flang. en 12. de Zwerp-Jlmlg.
ADDISON. (]05[l.'H) \Vi;> een beroemd Erogelsch fchrij\'cr. Hii
werd in het jaar 1672 ed)(lrel1, en ollnvikki:;de al Hueg zijnen aanleg tot de dichtkunst. In 1699 ontving hij een jaargeld. om d~arvoop
te kunnen ,reizen, en ging na,,;' ;';'ankr ";J: en \'p.n dnar u~·~r !IQ/ie.
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N~ zijne !erngkomst werd Ilij, onder de regering van koning GEOR_
GC, in 1717, rot den.gcwigticien post van fiams.tecret~ris verheven;
doch welken hij weder liet V:lrelJ, omdat hij meer oelecrde, dan
fbatsman, meer fèhrijver, da'l ;-edt'lJaar was. Hij is de fchrijver van
hl:t beroemde rremCpel Cato, hetwelk, uit hoofde van de toenmali~
ge fiemming der EngelCc1Je Imie, zeer veel opzicns baarde. Ondert~!$rchen heeft hij zich ook als proz:llck rchrijver gekenmerkt, en is,
:lIs zoodanig , ook bei ten 's lalJds, ilJzonderheid wegens zijnen [pee/a.
tor en Reize door Ifc/He, bekelJd. Toen zijn einde naderde, het hij
lor~ WARW1CI{, een jong, losbandig man, over wien hU voogd geweest was, en wiens moeder hij gehuwd had, bij zich komen, c'n
fprak hem dus pan: ,,- Ik heb ti laten roepen, om u te doen zien,
" hoe een Christcn fiern." Hij overleed in het ja~r 1719, in den
ouderdom vun 48 jaren, en werd in de abtdij van Wcstmunfler bij ..
gezet. Als mensch was ADDISSON van een onberispelijk gedrag, en
een opregt vooritander van waren godsdienst; ill de zamenleving
was hij ernfiig en afgetrokken, en fprak weinig met perfoneu, die
hij niet genoeg kende.
ADE L. (Hoofdtrekkm ?'tIn de gefohiedenis des tege;zwoordi~
grn Ellrorfchen Adds). De tegenwoordige EUfopefche Adel.
die zoowel van deu Adel der overige deelen van de wereld,
als van dat geen, wat, in oude fiaten, Add genoemd kan worden, a~nl1lcrkelUk verCchilr, rekent zijnen oorrprong vall de oprig.
ting van het leenfielfel af, hctwc~lk, Van langzamerhand, op de verovering van Eul'opo, door vrijheid-ademende, en hunne koningeu
als legerhoofden alleen gehoorzamende menrchen, volgde. De veroveraars hadden land en volk fluks wijze onder zich verdeeIO, en
ele overige landbewoners , om zoo te fpreken, van alle mellfèhelijke voorregten b~roofd. Terwijl nu het onderdrukte deel der land.
zaten, zelfs ond"r begunfiiging van die regenten, welke hen al$
een evenwigt tegen de willekeHrige. aanmatigingen van gene be~
fchouwdell. zich beijverden, om eene burgerlijke vrijheid danr te
nellen, wisten de regenten de landbezitters, door de invoering van het
leenfielrel, Il:lat1\Ver om den fiaat te verbinden; en, lniddelerwijl zij
hun zekere voorregten gaven, maakten zij dl.! onroerende go~dcre!J,
die den landbezitteren voorheen in vollen en vrijen eigendom toC~
behoorden, onder d.;n naam van een leen, voor hunne mannelijke l~a!;c.
melingen, in zeker opzi-gt, tot een eigendom van den Haat. Zelfs
fionden de regenten l:Elderijen, aan hen toebehoorende , onder deze voorwaarden, als leengoederen, aan de onderdanen af; en, op
deze wijze, ontfiond het leenfielrel en de Europefche Adel.
.
In Duitsch/and benaat een hooge en een lage Adel, en dat niet
111 een in naam, maar ook inderdaad. Oorfpronkelijk echter was
er flechts eene foort van Adel. De hertogen, grnven enz. die
thans den hoogen Adel uitmaken, bekleedden toenmaals alleen per.
foonlijke, maar geene erfelijke, waardigheden, eu het was eer~t
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11a de volkomen daarJl:elling van het leenfielCel, dat eenîge aan.
zienlijke krijgs- en andere ambten voor erfelijk verklaard werden;
op deze wijze werd het ollderCcheid tusCchen eenen heerCchendell
en beheerschten , of eenen 110ogen en lageren Adel, geboren. De
voormalige gefieldheid van het luijgswezen, en de dar,rbij omfiano
ridder-orden - in haar fchitterendst tijdperk het hoogfle toppnnt
waren de oor~
van eer, waartoe een krijgsman geraken konde fprong der voorregten van den lagen Adel. Tot op den tUd van
keizer fREDERIK 1I, konde ieder vrijgeborene, zoo hij genoegzaam
gegoed was, zich op deze loopbaan wagen, en leerJing worden;
lIlaar , volgens eene verordening van dien vorst, moest hij vooraf
aantoonen. dat hij van ridderlijkQ aflwmst was.
Wat nu het J/aatkundig l1/1t van den Adel betreft; hierover is ma..
gelijk nimmer zoo veel voor en tegen gezegd geworden, als in onze dagen. Het gevoelen van MONfESQU IEU, hetwelk eenen gcrui.
men tijd als onbetwistbaar zeker werd aangenomen, dat, namelijk,
de Adel tusCchen de regenten en het volk het evenwigt houdt, en
lIan het luatJl:e tot eenen fchursmuur tegen de willekeur van de heerfcher dient - dit gevoelen wordt door I-IENNING tegengefproken,
die van oordeel is, dat de gefchiedenis der volken het tegendeel leert,
en den Adel als eenen fcheidsrnuuf tlTsCehen de regering en het volk
aanmerkt (Zie Z~jll werk: zïber die U'ahrm Q[lelleII des Na!ionatWO/l~('tal1des). Beide febrijvers fehijnen uit enkele gevallen te fpoedig
algemeene grond!lellillgen getrokken te hebben. Het is den Adel.
fland even zoo min eigen, de voormuur, als de fcheidsmuur, tn~
fehen de regering en het volk te zijn, waarvan de gefchiedenis,
in beide gevallen, voorbeelden oplevert. Ieder !land kan, ter bewaring van het evenwigt, tusfchen andere Jl:anden dieneJ; alleen komt
het er op aan, tusfchen welken het evenwigt verbroken wordt; en
de vorsten hebben zich, in de middeleeuwen, van het volk, tegen
de inbreuken van dell Add, bediend.
In Fra/lkrijk werd, gedurende de omwenteling, gelijk bekend is.
de AdcJil:md vernietigd. Reeds den 4 van Oogstmaand 1789 werden al ,ieszelfs voorregten , ten aanzien van het betalen van belastingen, alle leenrcgtcn, heerendiensten, tienden, en alle voordeelcn van
den geestelijken fiand, Ilfgefchaft; doch den 19 van Zomermaand
des volgenden jaars, omving de adel in j?muk/'ijk den lamflen doode.
lijken nag. Het bekende gezamfchap van buitenlanders, met CLoon
flan het hoofd, zich op dien dag in de nationale vergadering begeven
hebbende, werden, op voordragt van LAMBEI.S, door LA F,IYETTE.
LAMEl'H en anderen onderflcund, alle tee/(encn van onderfcheiding,
benevens den gelieeleu Adel, vernietigd, alle· wapens verbrijzeld.
alle adelbrieven, oorkonden en llamboOlllcn verbrand, en het dragen
van liverei , voor het vervolg, veïboden. Sedert het jaar 1808 werden in Frankrijk wel àe titcls van vorsten of prinCen, hertogen,
~raven, baronneu en ridders dCll rijks we~lcr ltJgevoerd; doch deze
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gewettigde nieuwe Add befiaat l1echts in eertitels, bezit noch eeni.
ge voorregten , noch bevrijding van fiaatslasten, en is alleen erfelij k
op de oud He zonen; doch moeten aan den erfgenaam van den
prins 200,00;), van den graaf 3°,000, van den baron 15,000, en van
den ridder 3,000 franken jaarlijkfche inkomsten, door een tlltdrukkclijk
contract, verzekerd worden. Behalve dezen Adel, door keizer NA.POLEON ingevoerd, werden in Frankrijk gene, hoe oud ook, erkend;
en het is van hier, dat ook in het koningrijk Hetn/rie de oude Adel
aldaar, met al deszelfs voorregten en lecnregten, bij een uitdrukke~
lijk decreet, vernietigd werd, en men, in het koningrijk lta/ie, me.
de zulk eenen nieuwen Adel heeft ingevoerd.
Ook in de f/ereenigde Nederlandlll heeft de oude Adel weinig of
niets van deszelfs oude voorregten behouden, en heeft men ook al<laar, in 1806, feden dat land een kOllingrijk geworden is, eene foort
van confiüutionelen Add, onder den tItel van ridders, ingevoerd ~
welke nog aldaar gevonden wordt.
ADELAAR. Dit woord; in onze taal aldus ge[chreven, is ge.
vonnd uit het HoogduitCcbe /ldler; zijnde de naum van dat vogelgellacht, of die [oort, hetwelk wij ondcr dien van AREND kennen. In de allegorie der beeldende kunsten kOlllt de Arend , ond~r den naam
van Adelaar, veelmalen en in velerhande zin voor. In de oude Griekfehe en Latijnfèhe godenleer was hij de vogel vall Zws, of JUPITER,
en, omdat men oudtijds dezen vogel den konillg der vogelen noemde, ver11:rekce hij, ten aanzien van JUPITER, tot een zinnebeeld van
opperheerièlwpp:j, of alleenheerfching. Hij zat of Hond naast zijnen
troon; houdende diens blikfem in den bek. .lL'PITER reed ook op
zijDen Adelaar, die met hem het luchtruim doorvloog, om ginds en
elders d~szelrs donders te doen hooren, en zijne blikfems te doen
zien•. De Adelaar was mede het llieroglyphiseh zinnebeeld der fieden
He!iopolis, ElIIejlls, /1ntiochie en TrJl'tIS. Onder de rijksfleraden,
welke de IJetruriers, op zekeren tijd, aan de Romeillel/, ten teekea
van vriendfch~p zonden, was mede ecn fchepter, met eenen Adelaar
van elpenbeen; en federt bleef hij het eerUe zinnebeeld der Repu.
bliek, hetwelk, later, ook door de keizers werd a:mgenomen.
l\Ien ontmoet den Adelaar als een leger-weken, het eerst bij de Perzel1 ,
bij welke hij \'8n goud was. Bij de RomeilJe!1 was hij in den aanvang l1echts
van hout, naderhrrnd van zilver met eenClJ gouden blik(cmHraal, doch
onder CESAR en zijne opvolgers geheel van goud, zonder blJkfemliranl.
De tweehoofdige, of dubbele, Adc:laar, werd het cerst bij de keizers
van het oosten gebruikt, die {~a~rdoor hunne aanfpraak op het ooster·
fche en westcrfchc rijk aanduidden. De westerfciJe keizers lJamen naderhand denzelvell over; zoo als ook Oostmri;lé, uit zijn ver!;rcgcn
oostersch erfdeel, dit zinnc,,::e!d behouden heeft. Bovendien voeren
de koninben van Prui;(en, Po!en, /lollganj'e, Siei/ie, Spanje, Sardi'JÏt, de keizer van Rus/and, en bijna alle vorsten, graV'en en baronllen
van het Duitfche rijk, den Adel"-;:r in hun \v:tPClJ, en zijn er fedm, in
het
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het Imufte en elders, verkheidellc orden Vlm den Adelaar ingevo:rd._
De Adcl::ar, wr.armcde de Franfche regimenten en het legioen van
eer, ftdert de regering van NAPOLEON, pronkten, is genoeg bekend.
ADELAARS-HOUT. Dezen naam en meer andere - zoo als dien
van Ptimdijs-hollt, (.dga/kdlUlIt) /Jgai·hout, Aloë- cn Bastaard-Aloëhout - geeft men aan meer dan eene foort van kostbaar Oost-Indisch
hout, welks oorlprollg, kruidkundige eigtnfchap en gedaante, immers
vau allen, nog niet juist en volkomen bekend zijn. Meest al die
houten zijn zeer geurig, en [omnllgen welriekend, vooral, zoo zij
cp het vuur geworpen worden. Derzelver kleur is in den grond
rood; doch men neemt er verkheidene aardige fchakeringen in waar ~
welke tot in het zwarte uitloopen, doortrokken met aschkleurige en
gele fu"epen. De echte Adelaar-hom.boom, (E::rcoecaria AgaJlû,ha), groeit bijzonder op de Molukfche eilanden, en bevat ~en zeer
fcherp, bijtend, melkachtig fap, ten aanzien waarvan men, bij het
behandelen van dit hout, tot het een of ander einde, zeel' voorzigtig
DlOet zij n , dat daarvan niets in de oogen fpat. Dit echte Adelaarshout draagt in Japan, Sifi1l1, Cochi1ichiufI en China zelve, den naam
van Ka/amba- of Ka/a1flbakhout, terwijl 'de a'chting voor hetzelve
bij de grooten van die landen zoo verre gaat, dat bij hen geen gastmaal van eenig belang gehouden wordt, of men verkwist, ter tentoonfpreiding van pracht en lèaatfie, veel geld aan het bewierooken
dtr vcrtrel,ken met deszdfs geur. Men brandt het in geheel lndie,
in de pagoden en tempels.
ADELAARSTEEN. Zoo noemt men zekere foore van neen, 011geiijk van grootte, dat is van een duivenei tot eene vuist toe, ell
meerder, binnen welke, in eene genoegzame ruimte of holligheid,
zich een andere fteen, eene kern, even als eene pit in eene noot.
of dus genoemde fceenvruchç, bevindt. Den fceen fchuddende, hoort
men de kern tegen zijne wanden klapperen, waarom men ook deze
fLeenen j(fûpper- fleenen noemt. Deze neen, (AeNtes aquiliam) ,
flemd1"ag{lIde Adciuarsfleen, is zijnen naam verfchuldigd aan de verbeelcling, dat de Arenden zulke fteenen in hunne nesten bragten, om
h<:t eijerkggen te bevorderen; en van hier, dat het bijgeloof, in vroe·
gere tijden, dezelve ook zeer in àchting bij de vrouwen bragt, die ze
bij zich droegen, om het kinderbarell gemakkelijk te maken.
De figuur der Adelaarfteenen is meest ovaal; doch ook wel geheel
rond, en fomtijds plat en <lriehoekig. Men vindt deze üeenen in·
overvloed in Enge/and, op I.1;/and, en ook op onze Gooifche Hei.
de, bij N(/(J1"deu; Ollcltijds haalde men dezelve uit Oost-fm/ie, /Jfri/ril, A1"(Jbic enz. Het fteentje der klapperfteellen, callimus of ca/Ii1I11S genoemd, verCchilt lll!Ud van het buuenfte van tJen lèeen zei ven ;
zijnde okerachtig of pyritisch, met kleideeItjes velmengd, of zandig,
k~lk- of krijtachtig.
lIet is w!l~rCchijnlijk, dat deze fteencn hunnen
oorfprong aan een geweldig onder~ardsch vuur, door een duurzaam
cf Iaqs verwijl val] tijd, verfchlJldig-d zijn.
A-
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ADELUNG.

(JOHANN CHRISTOPH)

-

ADEMEN.

ADELUNG. (JOH!\.NN CHRISTOPH) Keurvorstelijk Sakfisch hof.
raad, en opper-boekbewaarder te Dresden, was de oudil:<! zoon eens
dorps-predikants te SptiJ1tekow, in PommeJ'elJ, waar hij in 1734 geboren werd.
Van de dorps-fchool ging hij naar de beroemde
fcllDol bij Mdogdenburg, waar hij een tijdgenoot van W1ELAND was;
voltooide vervolgens zijne il:LJdien in Halle, en werd eindelijk hoog.
leeraar aan het gyf/1/Jaflum te Erft/rt. Zijn fober inkomen noodzaakte
hem, bij gelegenheid van den zevcnjarigen oorlog, tor het fchrij ..
ven vIn de SchaubtïhtJI! der Kriegshiindel, en het weekblad: der
Schiltióiiger, welk laatHe hem echter duur te !taan kwam, alzoo hij
gevat en over de grenzen gebragt werd. Hij begaf zich nu naar het
hof van Gotha; doch ging van daar naar Leipzig, waar hij eerlang
fchrijver van verfcheidene dag- en weekbladen, werd, daarbij vlijtig
nit het Fransch en Engelsch vertaalde, en bovendien nog veel fchreef.
Eindelijk verwierf hij, daar hij opper-boekbewaarder te Dresden werd,
een vaster inkomen; en hier was het, waar hij , behalve zijne ver.
bazende verzamelingen tot de oude Duitfche gefchiedenis (waartoe
hij omtrent 2,000 oorkonden leverde), de aardrijkskundige befchrijving van Sa,{:fon bijeen bragr, en, inzonderheid in de laatil:e 10 jaren, de moeijelijke en kostbare grondflagen tot eene algemeene fpraakkun~t legde. Het I e. deel derzelve , alle de Aziatifche talen bevat.
tende, is, onder den ritel van Mitlzridates, nog bij zijn leven in
het licht ver[chencn, en voor de overige (op zijn verzoek, door
den Hoogleeraar VATER, aamnerkelijk door den beroemden HUMBOLD onderlteulld, vervolgd wordende) was VRn hem een genoegza.
me voorraad van il:of voorhanden. Zijn GrommatischJ,ritisc!zcs
Wi;'rterbucl1 der Hoogduitfche taal, waarin. met veel oordeel en
b<indigheid, de beteekeilis, het gebruik en de oorfprong der DlIÎtfche
woorden wordt opgegeven, zal, ongetwijfeld, altijd bij de nulwme·
lingfchap in een dankbnar aandenken blijven. - Hij fcierf drn Joden
van Herfstmaand .806 te Drcsdm, in den ouderdom van 75 jaren,
en werd, door vele braven , harte:Uk betreurd. Onder z~jne talrijke
nagelatene handfchriften, bevond zich eene bijna geheel voltooide
gefchiedenis van den markgraaf van Meisze1J, benevens eene andere
van SakfCll en de Sakfifche landen, van het jaar 300 tot 1505, benevens eene zeer volledige verzameling van oorkonden.
ADEMEN. Is die verrigting van het dierlijk, en dus ook val'! het
menfchelijk ligchaam, welke in eene afwisfcIende venvUding cn ver- '
naamving der borst, gelegen is. De ademhaling maakt, met den 0111loop van het bloed, waarmede zij in een naanw verband !laar, het
dierlijk leven uit. Het hoofdwer&tl1ig derzclve is de long, welker
bloedvaten, door de beurcelingfche uitzetting en inkrimping der longblaasjes, nu eens opgefpannen, dan Weer ver!!apt worden. Door de.
ze voortdurende beweging wordt het bloed fijner bem'beid, en worden aah hetzelve zekere heilzame deel en , door het inademen der lucht,
medegedeeld, en andere fchadelijke, of niet meej: bruikbare, door het
uit
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Uitademen afgeleid. Er heeft namelijk, bij het inademen, eene ver:lndering van de dampkringslucht plaats: het zllllrflof-gas, wordt naar
lIet bloed, of, over het algemeen, naar het IigchaalU toegevoerd; ter~
wijl, d2arentegen, de fiiki1:of onveranderd, doch het koolzuur-gas in
grooter hoevl.!elheid ; wordt uitgeademd. Een volwasfen mensch
adem., bij ieder ndemtogt. 40 kubik-duimen luche in, cn herhaalt dit
ongeveer 18 maal in ééne milll1Ut, zoo dat hij in dien tUd 720 kubikduimen lucht inademt, waarvan cr 36 in koolzuur-gas verandercn. Een
gedeelte van het zuurflof-gas der dampkringslucht verandert bij het
inademen in water; en gaat in waterachtige dampen, die bij ecue
temperamur van 40 graden van REAUMUR zigtbaar zijn, uit het lig.
chaam. He, blijkt uit alle waarnemingen teil volle, dat het zuurllof.
gas tot het dierlijk leven voll1:rekt noodzakelijk is; doch hoe dit, nIL
het inademen, in het ligchaam werkt, hieromtrent heerfchen nog verfcbillende gevoelens. Sommigen beweren, dat zich dit baS werkelijk
met het bloed in de bloedaders, of "ellae, vereenigt, en daaraan zijne
roode kleur geeft; doch anderen tïekken dit in twWel, en zijn van
oordeel, dat zich ~it het bloed der ~'e1Jal! alleen gekooId waterllof-g2!l
bij het Ademen, afzondert, en iich met het zl1urfiof·gas verbindt, eu
dat daardoor het Iwolzuur.gas, bU het uitademen, oritfiaat. Uit de
verbinding van het waterftof-gas met het zuurfl:of·gaq van de damp~
kringslucht ontltonden waterdampen, welke uitgeademd werden, en
het veranderen van het bloed, van eene zwarte in eene roode kleur,
werd alleen door het verlies van gekooId zuurfiof-gas veroorzaakt.Met het Ademen l1aat ook de dierlijke warmte in verband, welke.
àlthans bij de zoogdieren en vogelen, grooter is, dan de temperatuur
der lucht, die hen omringt, hetwelk, volgens de theorie van GIRTANER, daaraan is toe te fchrijven, dat de zuurflof, met het bloed der
'Venae verbonden, door middel van den omloop in de arterirle (pols.
aders), door alle deelen deS' ligchaams verfpreidt wordt, zich 111et
dezelve vereenigt, en van de zich daarin bevindende Warmte vrij maakt.
AD EPTUS. Is iemand, die in de geheimen eener wetcnfcnap of
fekte is ingewijd, als ook een bezitter van den zoogenoemden fieen
der wijzen (zie ook ALCHYlVIIE).
ADEQUA.'\T. Een /ldequflot denkbeeld beteekent 1 in de redekunst, den hoogflell trap van :1l1alitifche volkomenheid van algemee!ie denkbeelden. Ik'!: vetfland vormt zich, namelij(t, dellkbeelden~
door de kenmerken, die dezelve bezitcell. Zijn deze weder uit
kenmerken zamengefleld. d?n ontleedt men die op nieuw, tot dat
er enkel eenvoudige kenmi:rktm overblijven, die men niet verder
oll.twikkelen kan; en deze "crrigting van het verfland noemt men de
ontwikkeling , het uitvoerlijk maken , of de adeqtltltie dcr denkheelden, en het denkbeeld zelf, hetwelk op deze wijze is omwikkeld geworden, een /ldcqZJafit denkbeeld. Ook gcbrl1ikt men dit
woord bij gc\"onden verkbingcn, of zoogenoemde definities, welke denkber;ldell zijn, waardoor m~n het redekundig wez:en ecncr
zn~
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zaak uitdrukt, ten eillde te bepro:!ven, of de zank, welke door
de definitie had moeten verklaard worden, o9k weder in deze verklaring ingeflopen is, waardoor dan een cirkel ootfl:aat; want door
.eder kenUlerk op nieuw te ontwikkelen, moet h~t blijken, of meH
Weder op het punt terug komt, waar men begonnen is. Eene
Adequate definitie is cene z.oodanige, welke noch te mauw noch
te ruim is, en daarom noch op meer" noch op mind~r zaken past,
dan het definitum. Adaequatio komt van adaequal'e, vereffenenol
gelijk maken.
'ADERS. ZUn die kamlel1, In het menCchelijke ligchaam, welke het bloèd, uit het hart; door 'alle deel en van hetzelve voeren, en
weder naar het hart terug brengen. Uit her hart., hec middelpunt van
den, voor het leven önontbeerlijkell, omloop des bloeds, komen zes
hoófd-aders voort, welke zich in verCcheidene takken verdeelel1 7 en
zich door het geheele Iigchaam, in onderCcheidene fijnere takjes, tot
in deszelfs uiterfle deelen, verfpreiden. Deze zes hoofd-aders befiaan uit twee pols- of' fhg-aders, namelijk de long-Ilagader, en de
groClte aorta, en uit twee IOllg- en twee holle rtders, waarvan mel1
de eert1e arter/ae en de laatt1e venae noemt. Uit ieder der bei.
de kamers van het haft komt van elke Co art eene te voorCchij n ;
doch beide [oorren ZijIl merkelijk van elkander onderCcheiden. De
pols-aders voeren, bU eiken flag van het hart, het daarin voorhan-den zijnde bloed, uit hetzelve, even als de overige Aders, bij iedere
daarop volgende opening van het hart, het weder vullen. Deze zamentrekkeude en uitzettende beweging 'l2n het hart d~elt zich aan
de pols-aders mede • die daarom ook flag-aders genoemd worden.
Door deze onrt(!.\'ebrokene voortgaande beweging, wordt het, bloed
door aIle takken der pols-aders vooregefl:uwd, Wt dat Ttet einde~
lijk, uit de fijnfle takjes derzelve , in de bloedvaten van het vleesch
overgaat, waaruit het wed~ro;n daar de, niet minder fijne, uiter.
fie takjes der venae opgenomen, en in twee hoofdtakken naar
l1et hart terng gevoerd wordt. De V('11t1e hebben geenen flag, en
het bloed, hetwelk door de pols-aders wordt vooregetlllwd, vloeit
door dezelve gelijkmatig en bedaard naar het hart terug; en van hier.
dat eelle kwetling der laatfle gemakkelijk te genezen, terwijl die der
pols-adcrs, met uitzondering van enkele gevallen, onheelbaar is. Een ander wezenlijk onderCcheid tllsCchen de venae cn arter;ae
(bloed- en pols-aders) is hierin gelegen, dat de eerfJe in hare hoJlig.
heden halve.maanvormige klepjes hebben, die het terugkeerell van het
hloed verhinderen. en waarvan twee derzelve tevens beletten, dat er,
bij elke nag van het hart, eenig bloed in de beide 1100 fdtakken der
hloed-aders vloeije. De pols-ader, uit de regt er k:uner van het hart
oncCpringende, en die zich in ontelbare kleine takjes door de long
verCpreidt, noemt men de long-pols-ader (arteria pulmollalil') , en
die uit de linker kamer van het hart voortkomt, en hee bloed door
het geheele, overige Iigchaam voert, de grootc pols-ader (t1l'teria (111--
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to). Zoo ook noemt men de bloed-ader, die het bloed naar de regter k3mer van het hart leidt, de long-bloed-ader (vena pu/mono/is),
en de 2ndcre; die het bloed naar de linker I!a~ner van het hart voere,
de holle ader, ( vena capa). Hiemit blijin, dat er. in het menIeheiijk
ligcha~m, een en dubbelen omloop van hetNocd plaats. heeft: de een(!
door d'2 long, en de andere door het geheele overige g~deelte van hee
ligchaam. - Het is bekend. dat men, uit hoofde van het gelijkaardige. ook zekere kanalen In bladeren, en andere deelen van ge'va~fell.
zoo als ook Zekere draden en ll:repen in edele gell:eenten, met den
naam van Aders befiempelt.
ADES of HADES. (Zie: PLUTO.)
ADHESIE.
Aanldeving, aanklcving"skracht. Door dit woord
wordt dat uitwerkfel van de aamrekJdn!,slmcht der ligchamen uitgedmkt, waardoor zij zich, door middel van aanraking, zoo naauw
vereenigen , dat men dezelve niet, dan met veel moeite. kan van el.
kanl1,2r Icheiden. Over de aanklcl"Îl1gskracht der vaste Iigchamen ell
vloei1l:otfen, hebben de heercll Li\ PLi\CE en GUITON DE MORVEAU ~
de beste verldaringen en keurigfie proeven geleverd.
A DJUSTER EN. Iets gelijk of elfen maken. Een gcwigt tldjflsteren is, hetzelfde met het Hnds-g<:wigt gelUk maken. Ook gebruikt
men dit woord, in het muntwezen, omtrent bet bereiden en befhijdcn
der geldfpecien, eer zij geCtempeld worden; als ook bij de lettergieters.
ADMIRAAL. Een vlootvoogd, die, ah er geen hooger boven
hem is, het bevel en opperwe-zigt ove-r het gchecle zeewezen des lands,
zoo wel in de zee-haveils als op de werven, in de binnenwaterea
nls in z?e, he-eft. en alleen aan de hooglee magt of die hare plaati
hekleeden , verantwoarding fchuldig is. In zee zijnde hiischt h~j zijne
vlag aan den top van den grooren m:lst op. Op hem volgt in rang de
Vice admimal. of Onder-l'lootl'oo!!;d, die de vlag aan de voorfteng:
voert. Hii bekleedt, hij afwezigheid \"an den Admiraal, z~jne plaats en
fraat, behalve onder de verantwoording van den zeeraad , ond~r Zijll
oppergeï:~g. Naa;t den vice-admiraal volgr de /cTzQ/tt bij 1l!lclrt, die ·wederom onder dezen fraat. Hij voert zUne vlag aan de bezaansii:eng.
en heert, wanneer er geen Admiraal aanwezig is, in zee of op de
rede, het bevel over de vloot, of, bij zijne tegenwoordig"heid, over
een gedeelte derzelve , het zij over de voor- of achterhoede.
ADONIS. Volgens de fabelleer. een zoon van M!JRRIIA, en eC"T1
zeer fchooniongeling, zoo dat hij ook de lieveling van VENUS werd.
Deze geleidde hem zelve op de jagt, en waarfchllwde hem, uit teederheid en liefde, voor de gevaren, waaraan hij, door dit zijn bedrijf
bloot Hond; maar noch hare waarfchuwingell, noch hare t~edere
liefde, waren in fmat, om zijne geliefkoosde neiging te onderdrukken.
Op zekeren tijd ftiet hij op een grimmig zwijn, en werd door het.
zelve, daar zijn pUl miste, gedood. VENUS vond hem, wentelende
in zijn bloed; was troosteloos oyer het verlies eens geUetäen jongelin~1.
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lings, en Ikt uit zijne asch de fierlijke anemO!1e te voorfchijn komen.
De oorfprong dezer 17Jj titliS moet men in het Oosten, en wel bepaaldelijk in Syrie zoeken, waarom ook, volgens HESIODIJS, bij ApOLLODORUS aangehaald, ADONIS gezegd wordt, de zoon te zijn van ee4
nen Oostcrfchen koning •. Vervolgens werd deze fabel naar Egypte
en Cyprm, en van d:lar tot de Griekelt overgebragt. ADONIS wa$
bet zinnebeeld van de zon, die, w~nneer zij haren hoogfl:en fiand
naar het noorden van OIrzen bol bereikt heeft, naar het zuiden terugkeert, en dus Van den kreeftskeerkring tot dien vall den fl:eenbok;
het zinnebeeld dus van den zomer en den winter, bUzonder ten aanziell der planten, kruiden en zaden, in den fchoot der aarde verborgen. VENUS derhalve, d. i. de Aarde zelve, welke ailes voortbrengt 1
treurt over het vertrek der zon, en verliest, bij het afzijn van !woNIS, hare gewone vrolijkheid. Ter eere van AnoNls nu werden er
feesten ingefl:eld, Adonia geheeten, tot welke alleen vrouwen werden toegelaten, en waarbij het beeld van eenen jon;;cling gewasfchen
.werd, en als Van eenen dooden betreurd: maar, des anderen daags.
werd deze droefheid in bltdfchap veranderd, als ware ADONIS in het
levén terug gekeerd. Daar llU deze feesten in de lente gevierd wer<len, begrijpt men ligtclijk, dat hiermede de winter en de Ieme wer.
<len gekenceekend. De Grieken namen deze feesten van de Ooster/i:l-gen over; doch, door verloop van tijd, vcrgarmcn derzelver oor{prong, en verfierden de àichrers deze fabel mct zoo vele bijvoegfds, dat zij flechts een flaauwe gel~ikenis met de vroegere overhielden.
ADONISCHE VERZEN. Eene [oort van kone verzen, allereerst gemaakt op den dood van ADONIS. Zij beftaan uit eenen dac.
tylus, (eene voetmaat van ééne lange en twee korte lettergrepen)
en eenen trochaeus Ceene gelijke maat van ééne lange en é':ne korte
lertergrcep), en zijn, uit hoofde van hunnen levendigen gang, zeer
geCchikt voor opbeurende en vervrolijkC'llCle liederen.
ADOPTEREN. Iemand als kind aannemen, Dij de Romeinen deed
de wettige vader, op eelle plegtige, geregtelijke wijze, van zijn kind
amand, en fl:ond daardoor toe, dat een ander vaderlijke mast over
hetzelve oefende. Bij het Code Napoleon is de adoptie niet geoorloofd beneden den ouderdom van 50 jaren; men mag noch kinderen,
noch wdrigenakomelingen hebben, en tnoet ten minfl:e 15 jarea onder zijn, dan de per[oon , dien men WIl adoPteretl. De magt hiertoe
Kan alleen geoefend worden, ten aanzien v~n ietnand, aan \vien men,
gedurende zijne minderjari.~h~d, en ten minfl:e zes ,inren 13JJg onaf..
ge0roken, bijft:md verfchafc hee."t, of ten opzigte van zood;;n;,ç een,
die in den fuijd, bij brand of ov,:rftroomin~. het lev~lJ va;l deiJ adop.
[;lnt heeft gered. In her laatlte geval is het voldoend.:) J:1~ de ndop.
tatlt meerderjarig en ouder dan di;! geadopteerde is, q;eene wmise
kinderen of afkomelil1g'e'l heefr, en dat zijne echtgenoote, indien hij
gehuwd is, in de adopti ~ rodtemt_ De ad oIJtie kan ;n ::;een geval
g~rchieden voor de meerderjarigheid van deq geadopteerden, die daartoe
1
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toe de toefl:emming zijner beide ouders, of van den langst levenden
van !Jun, noodig heeft, en, ouder dan 2') jaren zijnde, hen moet
raadplegen. Elke adoptie moet door het geregtsnof va n eeraen aanleg onderzocht en bevestigd, en vervolgens in het burgerlijk register
van den adoptam ingefchreven worden, zonder welk een en ander
van gee;l(' krncht is.
ADRA STUS. Koning van Argos, tot wien POLlJNTCES vlugtte,
diei] bU in de belegering van T,'1Cbe bijfiond. (Zie: ETEOCLES.)
ADRES. Noemt men: I. In E:1gclalld bet antwoord, he=welk,door
tjee parlement, aan den konÎng, op zijne aanfpraak, overhandigd wordt,
en, over het algemeen, alle verzoekfcbriften, welke aan den koning,
of aan het parlement, worden g-edaan. 2. In Frankrijk be!l:ond, gedurende de omwenteling, een Adres aan dl! natie in een gef~hrilt, hetwelk de wetgevende vergadering, in gewi,~eige gevallen, aan haar deed.
ADRES-KANTOOR. Is eene beftelpIaats , in de vootnaamfte Duicîche fiedcn, wan I' alle openbare berigten , ter bekendmaking, heen gezonden worden. Doorgaans bezorgt zulk een kantoor ook nog al;der.!
boodfchnppen. In HalNbttrg wordt, federe ettelijke jaren, een tijdfchrift, dat twee malen ter week het licht ziet, onder den titel van
Adre{s - Comptoir Nadl'ichten, uitgegevcn. Ook hier te lande heeft
men, in de voornaamf1:e fieden, fooregclijke inrigtingcn.
ADRIANOPEL. Eene groote cnbelangrijke flnd Ï11 Eutopisch Tu,..
Irije. in Ruwe/ie. Zij werd eertijds l;,'kadflma genoenld; dodJ ont..
ving naderhand, door keizer ADlUA1WS, haren tweeden !l:ichter, den
naam van Adr/anope!. Sultan MUllAD, die, in 1360, de flad door list
innam; benoemde hier eenen fl:adhouder van RlJlnelie. Naderhand werd
zij, van SOLIMAN II af, de reÎldemie van den Tllrkfchen keizer, tot
dat MAHO~1ED II, in 1453, KOilftalltinope! tot den zetel des. rijks ver~
hief. De aad heeft eene f'choone, alhoewel ongezonde liggIng. 'drijfe
eellen aanzi~nlijken handel en heef't uitmuntende J/lloskeën; terwijl .de
omliggendelalld!l:reek, Mn wijn en andere vruchten, zeer vruchtbaar is.
ADRIATISCHE ZEE. (Golf van Penetie) Is die grooce 'inham van de lIlidde!andfche zee, aan welks eindt) de !l:ad l'énetie ligt.
(Zie: DOGE VAN VENETIE.)
AEACUS. I. Zoon van JUPITER en AEGINA, koning van Oenopiti~
welk eiland hij, naar zijne moeder, AEGINA noemde. Volgens de'fabel her!l:elde JUPITER, op zijn gebod, de bevolking van het 'eiland,
welke door eene pest omgekomen was; door alle mieren in· Ihèllfchen
te veranderen, welke van daar Mijr111idonen genoemd werder. !h
Een der onderaardfche regters van PLUTO, Aan hem, als ook aan
MINOS en RADAMANoTUS, werd, volgens de Heidenfche fàbelleer.
uit hoofde van hunn.e liefde voor de regtvaardigheid , het regterlijk
ambt over de afgellorvenen opgedragen. Hij wordt, op eenen reg~
terfl:oel zittende, met eene kroon en een en [chepter afgebeeld, en
draagt, als een eigenaardig kenmerk. den neutel der hel J hem door
PLUTO tOevertrouwd.
ALGElII. WOORDf.Nll. I.
D
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AEDILES. Waren, bij de Romeine/Z , oVllrheids"perfonen, die het
opzigt over de openbare fcholllVfpelen en gebouwen hadden, en aan
welke het bel1isfen van gefcbillen, over het bouwen ontaaande, gelijk
ook het befluur over de markten, was toevertrouwd. Eerst wer.
den er twee zulke Aedi/es, of bouwmeesters, uit het gemeene volk,
verkozen; doch, op het einde der vierde eeuw, na de herbouwing
van Rome, werden er nog twee, uit de patridi, bijgevoegd, aan
welke de elpenbeenen magil1:raats-l1:ocl vergund werd, en die zelf~
Aediles cm"u/es genoemd werden; terwijl de eerl1:e, daarentegen, den
naam van Aediles p!ebis droegen. JULIUS CESAR voegde er naderhand
nog eene derde foort bij, aan welke de openbare magazijnen werden
toevertrouwd.
AEGEISCHE ZEE. Dus noemden de ouden den Griek[chen Ar.
,kipd.
AEGERIA. Eene nimf, welke bij de Romeinen hoog vereerd
werd. Men verhaalt er van J dat zij de magt zoude bezeten heb.
ben, om het verlosfen der vrouwen te verligten. NUlIIA POMPILlUS •
tweede koning van Rome, gaf voor, dikwijls met haar te raadplegen,
en alle wetten en verordeningen, welke hij den Romeinen gaf, uit
haren mond ontvangen te hebben.
AEGEUS. Koning van Atl~ene, vader van THESEV~, dien hij
verwekte bij AETHRA , dochter van PITTHEUS, koning van Proez(w>
rze. Naderhand huWde hij MEDEA, door JASON verlaten. Toen THJ~~
$EUS, na het ombrengen van den Minotaurus, naar Atltene terugkeerde, vergat hij, om volgens affpraak, zijne zwarte zeilert
met witte te verwisfelen, hetwelk AEGEUS, meenende dat zijn zoon
was omgekomen, tot befluir bragt, om zich van eene rots in zee
te l1:orten.
AEGIDE. (In het Grieltsch Aegis.) Het fchild van JUPITER,
en ook - en in dezen zin wordt het nog meer gebruikt - het
fchild van ·P,\LT.AS, van de huid eens wangedrogts gemaakt, hetwelk
zij nedervelde. In eenen figuurlijken zin gebruikt men dit woord
va'l allen re hutsweer •
AEGINA. Een eiland in de Aegei[che zee. (Zie: AEACUS)
Deszelfs inwoners waren uitfickende zeelieden, en hielden het met den
Perfifchen koning DARIUS tegen Grieken/and. Onder PERICLU werden zij aan de Athenienfers onderworpen.
AEGISTHUS. De gefchiedenis van dezen m:ln en deszelfs bloed~
verwanten is eene aaneel1fchakelin~ van gruwelen en ongelukken uit
den heldentijd der Grieken. Zijn vader was TBIJESTES, koning van
Argos, en zijne moeder PELOPEA, tevens zijne zuster. Toen er
namelijk: tusfchen THIJESTES en zijnen broeder ATREUS hevige ge.
fchiIlen gerezen waren, voorfpelde het orakel, dat dezelve niet ko~
den bijgelegd worden, dan indien THlJESTES bij zijne eigene dochter
tenen zoon verwekte. Deze hiervan eenen affchrik hebbende ~ heiligde
zijne dochter PRLOI'EA aan MINERVA ; doch hierna haar in een bosch
OlJt..
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ontmoetende zonder haar te kennen, werd zij door hem bezw~nge,d.
Een zwaard, dat hij bij deze gelegenheid achterliet, ontdekte aan
PELOPEA den geweldenaar, en naderhand aan THiJESTES zijnen zoon
AEGISTHUS; want, tn verloop van deze droevige gebeurtenis, huwde
de ongelukkige aan ATRW', die tevens haren zoon bij zich nam.
Toen echter THljESTES ook de vorige echtgenoore van ATREUS Cchond,
zond deze Jaatfie At:GISTHUS af • om THljESTES om te brengen. H~t
zwaard echter deed den zoon, aan den vader herkennen, die nu , zie·
dende van wraak, ATRlWS, met behulp van zijnen zoon, het leven beo
nam, deszelfs zonen AGAMEMNON en MENELA.US verdreef, en zich
van den troon verzekerde. AGAME~INON en MENELAUS begaven zich
. naar OENEUS, koning vnn AETOLIE, en heroverden, na met de dochters van PIJNDARUS~ koning van Sparta, gehuwd te Zijll, het rijk
van ARGOS, hetwelk AGAi\lEillNON voor zich hield, terwijl MENELA. us zijnen Cchoonvader in het SparttJtlnfde rijk opvolgde. AWISTIICS
verzoende zich met de Zonen van AT REUS , maar toen deze tegcn
Troje waren opgetrokken, leefde hij in eeneonwettige lie;de met
CLIJTHIN~STRA, de huisvrouw van AGaMEMNON, en, bij deszelfs tc·
rllgkomst. bragt hij hem, op haar aandrijven. van kant. ORESTES,
AG,UIEMNON'S zoon. met medewerking van zijne zuster ELECTRA.
(leed beiden regtvaardige [1:raf ondervinden, en maakte, door beider
dood; een einde aan dezen fchnndeJijkcn hn·adel.
AEGOS POTAl\10S. Eene rivier en [bd van Thracie, beroemd
geworden door de overwinning, welke LIJSANDER daar op de vloot
der Athenie,JZel's' behaalde, waardoor de Lacedcmoniers, in het z7fic
jaar van den Petoponnefl[chen oorlog, weldra meester werden van
Athene zelve.
AEMILIUS PAULUS. (Zie PAULUS).
AENEAE. (I-IENliJCUS) Werd te Oldemardum, in Prieslantl,
in 1743 geboren. Zijn vader. hem tot het leeraars-ambt, hetwelk hij
zelf alduar, bij de hervormde gemeente, bekleedde, willende opleiden, liet hem. tot dat einde. de Latijnrche fcholen te Leeuwarden
bezoek~n, en zond hem vervolgens naar de hooge fchoo! te Frt/11ekeI', waar hij zich eenige jaren, onder de beroemde hoogleeraren
N. IJrE!J en A. BRUGMANS , in de wis. en natuurkundige wetenfcharpen oefende, met dat ~volg, dat hij van zijne befiemming, als godgeleerde, afzag. Inmiddels gehuwd zijnde, moest hij naar middelen
van befiaan omzien. Zijn bijzondere lust voor de gezigtkunde eo ha.
re werktuigen brugt hem in de gelegenheid, om zich in het maken
van kijkers en telescopen te oefenen. waartoe de wijdberoemde
J. VAN DER BILDT, toen ook te Franeker wonende, de WI]l'3E
FOPPES, te Dangju11J, niet ver van die fiad, hem aanleiding geg~·
ven hadden. In 1767 vertrok hij naar Amflerdam, en begon aldaar, door afzonderlijke lesCen in de wis- en natuurkunde, zijn befinan te zoeken; liet zich, twee jaren daarna te Leijden, tot meester der vrije kunsten en doctor in de wijroegeerte bevorderen,
D 2
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en deed, bij die gelegenheid, eene Latijnfche verhandeling over ik
Bevriezing, waarin hij de eert1e opelllijke blijken gaf van zijn heldèr
en doorziend verftand , en het gevoelen van MVSSCIIENIlROEK befireed. De aanzienlijkfien namen hem tot hunnen onderwljzer in de
wiskunde, en zelfs konde hij onder zijne leerlingen den grooten
NJEUWPOORT tellen; terwijl de heeren DOORNIK en EBELING hem
gelegenheid verfchafren, om de natuurkunde in collegien, te hunnen
huize gehouden wordende, te onderwijzen.
AENEAE maakte zich l1Ïet alleen beroemd door zijne groote vorderingen in natuur- en wiskundige wetenfchappen, inzonderheid in de gezigt- en werktuigkunde, maar vooral door zijne manier van onderwijs,
waarin hij hoven allen lof verheven was. Zijn veel bevattend v&"fiand wa3 niet opgevuld met de gevoelens van ànderen, maar bevatlede de helderile denkbeelden van natuur- en wiskunde ~ die over alles een eigendommelijk licht verfpreidden. Hij was aangenaam in zijnen omgang, en altijd leerrijk en vrolijk in zijne gefprekken; terwijl, in al zijn doen en laten, eene bijzondere braaflleid en naauwgezette eerlijkheid doorfiraalden. Offchoon er geene werken van grooten omvang van hem voorhanden zijn, tlraalt echter zijn helder 6n
doorkneed verfrand genoeg door in zijne Befchrijvingm van het Scheprad van ECKHARD, van de Molenwieken vall VAN DIJL, de verkla~
ri ug ,'all dm Nonius-wijzer en het Tellurium Van ADAi\1S, zijn Re.
kenhoek voor de maot[chappij, tot Nut van 't algemeen, vervaardigd.
en in eenige kleine frukjes, over, verfchilfende onderwerpen hande1end~.
Hij was lid van het Zeeuwsch en provinciaal Utrechtsch genootfchap,
van de Maatfchappij der wetenfchappen te Haarlein fvan het genootfchap der Proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdtlm; van het
koninklijk inftituut van kunsten en. wetenrèhappen, van het Haagscll
genootrchap der proefondervindelijke natuurkunde, en van de Maarfchappij: felix miritis. In 1795 werd hU naar 's Hoge geroepen.
om zijne talenten aan het vaderland te wijden, waarop hem eerlal1g
lUet den hoogleeraal' VAN SWIl'lDEN, de vereertmlle zendtng naar Part'js werd opgedragen, om alda~r, met de aanzienlijkfte geleerden VlIn
Frankrijk en andere landen, over de eenheid van maten en gewigren
te handelen. In de Iaatfce jaren zijns levens bew~es hij het vader.
land de grootfte diensten door zijne voortreffelijke berigten , welke
hij, als Adv/feur in ZIJken van wis-, natuur-, [chei- en werktuigkunJe, aan 's lands regering, van tijd tot tijd, inleverde, en in welke
betrekking; gelijk mede in die van Ir.fpecteur der malm en gewigten,
benevem lid van het committé generaal der Marine, het vaderlan~
van zijne verhevene kundigheden, tot aan zijnen dood, de gewensc·h.
ce vruchten plukte. Deze verdienstelijke man ftierf op den J van
Slagtmaand des jaars 1810, tot groot verlies voor het vaderland, zijne
vrienden en de natuurkundige wecenfchappen, ten aanzien van welke
laatfte een fchat van kundigheden en nieuwe denkbeelden, met h~lD,
~nder de grafzerk bedolven werden.
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AENEAS. Een Trojaan, zoon \'U11 ANCHISES en VENUS. Hij
Md HELEN A aan PARIS helpen omvoeren, en fireed naderhand met
veel dapperheid voor dezen roof, in den oorlog, die daaruit tUs[chell
de Trojanen en Grieken ont!l:onçl. Toen echter Troje, ten laat!l:e.
niet meer gered konde worden, nam hij çles nacht, met zijnen aan.,
hang, de vlugt, en droeg zijnen vader ANCHISES op zijne [chouders. Hij ging naar verfcheidene plant[en, zelfs naar Afrika, waar
VIRGILlUS hem Dmo deed ontmoeten. [c!lOon de laatfie eerst 30 C)
jaren na qe verwoesting van Trçje in Afrika gekomen is. Eindelijlç
kwam hij in I/a/ie, waar hij door LATINUS , koning der Aboriginen.
zoo wel ontvangen werd, qat hij zelfs aan zijne dochter huwde.
Hier zoude hij de Ilad Lavinium gefticht, en VEtlUS hem onder de
goden geplaam hebben.
AENEI S. Een beroemd IIelJendicht' vlln den Latijn[chen didt~_
t~r VIRGILIUS, behelzende d~ merkwa:1rdige lotgevallen van den Tro ..
jaanfchen held AENEAS. op zijnen tog't naar Ita/fe, en voordat hij
daar het nieuwe rijk, h~m door de Çodfpraken toegezegd, ge!l:ich~
had. Daar, in de geheele gefchiedenis van den Mythi[chen tijd,
~een voorval zoo veel geruchts heeft gemaakt, als de Troj::anfche
oorlog, voornamelijk lUldat dezelve door de gezangen van HOMERlJ~
vereeuwigd was, wekten ook de lotgevallen dergenell, die na den onderg~ng van Trojt: qvergebleven waren, zoo Trojanen als Grieken_
a.lgemeene deelneming, en, llit dien hoofde, moest reegs het onderwerp van de A~Nllls, ten tijde van VIRGILIUS , belangrijk geacht wocden. Hetzelve werd zulks bovenal voor de Romeine1l daarom, dewijl zij in den held, door den dichter gekozen, den fiamvader van
hUIl volk herkenden, en zijne lotgevalLen tevens de grol1df]~gen val\
den Romeinfchen fiaat bevattedell. De meening van fommige geleerden, als of dit dichtClllk geheel eene zinfpeling zou zijn, en dat,
met het beeld van AENMS, de perfoon van AUGUSTUS bedoeld wierd.
wiens heerfchappij d,e dichter op die wijze aan de Romeinen heef~
willen aanprijl\en, is, ~oor den beroemt;len HEIJNE en :tllderen, reed$.
meer dan geno.cg wederIegd. Daar het den dichter niet heeft mogeR
gebeuren de laatfl:e hand aan dit zijn voortreffelijk werk te leggen •.
zijn niel; al de. deelen van hetzelve even naauwkeu~jg bewerkt;
en algemeen. wordt aan c;le zes eeril:e boeken graoeer lof dan aaa
(Ie zes laae!1e toegekend; waarvan gedeeltelijk ook de onderwerpen, welke in èje laatfte boeken meestal oorlogen en gevechten bevatten, die echter me~ groçHe kUI1S.t befchreveI;t worc;len, de oorzaak fchij-.
11~n, te wezen. Over het geheel genOl11en, ~orden voor de best~ en
'\'olkomenfle boeken gehouden het Eerfl:e, Tweede, Vierde, Zesde,
Zev~·Jlde. ~chtl1:e en Twaalfde. De jongfie Nederlandfche vertaling
is. van MevrO\lw VJ\N STREl::,K. Zie verder het art. VIR(i.ILlUS.
AENESLDEMUS. Een Sceptisch wijsgeer, ten tijde van CIGF..RO,
die te A/exallr!ri:: leeraarde, ~ll het ScepticiwIlts weder dee4 blo~ijen.
fchr~cf een werl~ over de Sceptifèhe k\lDst. \li~ acht boeken be~.
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fiaande, waarin hU de onbegrijpelijkheid van alles beweerde, wat
voorwerp der gewaarding en des verl1:ands is. De leerfL~llige wijsgee.
ren frelde hij ten toon, als onwetende menfchen, die hunne krachten
verteren, vruchteloos befieden en uitputten , in het opfporen der
w~arheid, terw~l zij meenen het onbegrijpelijke begrepen te hebben.
AEOLlA OF AEOLIS
Was oe ne Landfrreek in I<lein-.dzie aan
de /lege/ft:he ze: tusfchen Troas en [onim. Door Giekfche volkplnn.
tingen bewoond, was dit land in eenen aanzienlijken bloei, en had
Heden, van welke Cttmae en Lesbos de voornaamfren waren.
AEOLUS. In de fabelleer, volgens fOllll11igen de Zoon van JuPITER en ALCESTE, en volgens anderen van NEPTUNUS. HU was de
Willl1god, en hield op de Lipari[r:1te eilanden zijn verblijf. Mell
fchildert hem met eene dubbele trompet in den mond, en eenen
fchepter in de hand. Ondër den naam van .deo/us is ook nog bekend een luc1mnolen, naar d~szelfs uitvinder, FlDo's AEOLl'S aldus
genoemd; zijnde een werktuig, om de bedorven luçht tlÏç een ver·
trek te drijven, en er verfche ip te brengeil,
. AEOLUS-HARP. (Zie: HARP.)
AEQUATOR •. Een Latijnsch woord, beteekenende den Eve.
naar, dat is: dien grooten cirkel , welken men (denkbeeldig)
rondom den aardbol, en wel zoodanig trekt, dat deze /Jequator •
of linie, even ver van be:de polen, namelijk 90 graden, verwijderd
is. Men zie hierover BREEDTE (Geogrnphifche). Trekt men
van de noord- tot aan de zuidpool eelJe regte lijn, dan noemt men
deze lijn de as, of fpil, om welke de aarde draait; en daar deze
blijkbaar ook de as van den .dequCltor is, zoo gefchiedt ook de dagelijkfche beweging der aarde, rondom hare as, volgens de rigting
van den .dequator. Op gelijke wijze gefchiedr de dagelijldche beweging der fierren , rondom hare as, naar de rigting van dezen cirkel.
AEQUILIBRIUM. Een Latijnsch woord. her evenwigt beccekenende. Van bier de benaming van Cleqttilibrist, iemand , die het
evenwigt weet te h(mden; en daar dit op de koord noodzakelijk is l
zoo geven zich koorddanfers, en andere foortgelijke kunstenaars,
doorgaans dien naam.
AEQUINOCTIUM. Een Latijnsch woord, beteekenende dien
tijd van het jaar. waarop dag en nacht even lang, dat is van 1!3
uren, zijn.
AEQUIVALENT. Hetgeen wat eene gelijke waarde met iets anders heeft; ook eene fehadcvergoeding voor eenig verlies enz.
AERA. Is dat tijdfiip, waarmede eene tijdrel;ening aanvangt. De
Aera bij de Romcinm was de grondlegging der fiat! Rome, dat is te
zeggen: zij begonnen van dien tijd af hunne jaartelling. vnze .dei-a
is de geboorte van onzen Zaligmaker. In Frankrijk werd in lï93
e~!Ue dergelijke tijdrekening, welke van de oprigcing der republiek,
met 2~ September, begon, ingevoerd; doch, reeds met d211 :lau vang
van 1306, weder afgefchaft.
AE-
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AERODIJNAMIEK. De leer van de drukking der lucht.
AEROLOGIE. :Oefchrijving der lucht.
AEROMANTIE. De voorgewende kunst, 0111, uit luchtverfchijll[els, toekomende dingen te voorzeggen.
AEROMETRIE. Luchtkunde ,luchtweging; bevattfnde de wetten der beweging, zwaartel~racbt. perfing, veerkracht I verdunning,
verdikking enz. der lucht.
AERONAUT. Luchtfchipper, of reiziger, die met eenen luchtbol in de hoogte il:ijgt.
AERONAUTIEK. De kunst, om in de lucht te zweven; een~
juistere uitdrukking, dan het woord aeroflatiek, hetwelk l1).en. ia
cenen oneigenlijken zin, voor die kunst heeft a:mgenomen.
AEROSTAT. Aerostatisch werktuig. (Zie: LUCHTHOL.)
AEROSTATIEK. Door dit woord wordt eigenlijk de leer \'all
het evenwigt der lucht uitgedrukt, zoowel op zich zelve, als in vereenjging met andere ligchamen; doch, feden de uitvinding der luchr"
bollen, hebben fommigen dit woord in eenen meer bepaalden zin gewmen, en, enkel omtrent de leer van deze gebruikt.
AESCHIJLUS, De oudLle onder de Griekfche treurfpel-dichters.
van wien ons geheele (tukken zijn overgebleven. Hij werd in het
jaar 52), voor de kom~t van CHRIS1'US. in Attica geboren, en
il:reed bij Marathon, als ~en dapper krijgsheld. voor zijn vaderland.
In zijne treurrpelen heersclu , volgens het eenparige getuigenis vall
alle kunstregters , eene buitengewone verhevenheid van fchrijnrant en
denkbeelden, en hij komt, onder alle Grieken, in il:ome uitdrukkingen, het naas~ aan de Oosterlingen. Welk een (tout (tuk is nict
zijn PROMETHEUS in hoeijen , waarvan SCHLOSSER een.c meesterlijke.
vertaling ge,leverd heeft.
AESCHINES. Onde~ de~en naam kent men twee oude Grieken.
I! Den redenaar AESCIH NES, den. zoon van behoeftige ouders, die In
het eerst met het gemeene volk rondliep., en onder de goochelfpeJen, welke men, inzonderheid op de Bacchus-feesten, vertoonde"
opmerk~aamheid verwekte; vervolgens fchouwfpeler I en naderh:ll1ti
fchrijver bij een luag g~regtshof werd, en eerlang, als redenaar, met.
DEMosTHtNES begon te wedijveren, dien hij , inzonderheid door
eene gelukl'.ige keus van woorden, en d.oor rijkheid en duidelijkheid
van àenkheeldcn, overtrof; doch voor wie~ hij, in kracht en nadruk
moest wijken. z. Den wijsgeer AESCHINES, een leerling van Sa,.
CRATES, en, in onderfcheiding van den eerilen" SaCRATICYS genoemd, " Ik ben arm," zcideAn] tegen zijnen leerm~ester, toen hij
verzQcht door hem onderwezen te worden;.,. maar ik geef mij ge~
» he;l aan u over I, en dit is alles, wat ik u kan aaijbieden.""Gij kent de waarde van dit gefchçnk niet ,ft wns b et antwoord,
waarmede SOCRATES hem aanf10nds als leerling aannam, in welke.
betrekking hij zijllen leermeestet, inzonderheid door zV.1e u~fleken~
de deugdell, zeer veel eer aandeed-.
D~
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AESKULAAP, of AESCULAPIUS. Was, volgens de fabelleer.
een zoon van ApOLLO. D(! wijze CInRcN, in wiens hol hij went
opgevoed. onderwees hem inzonderheid in de kruidkunde, waarin hij,
gelijk ook, over het algemeen, in de heelkunde, zeer groote vor..
deringen maakte, en daardoor de weldoener dl!s menschdoms en het
hoofd der gcnees!zeeren werd. Volgens de fabelleer bragt hij zelfs
verfcheidene malen dood en in het leven terug, waarover PLUTO hem
bij lEUS (JUPITER) aanklaagde, die hem dan oQk hierom, met PRO~
fl1t:THEUS, doodde. Na zijnen dood !lichtte men, te zijner eer ~
tempels en altaren, en wordt hij gewooillijk met eene {hilg, of ook
wel met een klein knaapje, dat eene muts op het hoofd heeft, en
geheel in eenen mantel geWikkeld is, afgebeeld.
AESON. De vader van ]ASON. (Zie dit artikel en op ARGONAUTEN.)
AESO PUS.

Een beroemd Grieksch fabeldichter, die te CoN.
in Phrijgie, geboren werd. en, ten tijde van SaLON en de
overige Griekrche wijsgeeren, omfireeks 3412 na de fchepping-der
wereld, leefde. Hij was in den flavenfbnd opgevoed; doch zijn
fchrander oordeel, waarin hU uitmunte , verfchafte hem zijne vrijheid. Zijne gefchiedenis is, over het algemeen, twijfelachtig. Zijne
fabelen !londen bij de Grieken in groot aanzien, hetwelk zij nu feden twintig eeuwen, bU alle befchaafde volken, behouden hebben.
Atlw1e vereerde zijne nagedachtenis door de oprigting van een !landbeeld, door LYSIPPUS vervaardigd, en waarvan wij nog een epigramma van AÇATHIAS bezitten.
.
AESTHETIEK. Dit woord, van het Gricksch ontleend, toont
de wijsbegeerte der fchoone kunsten, of van die wctenCchap aan, die
zich opzettelijk tot de werken der fchoone kunsten (toon-, dicht-.
fchilder- en beeldhouwkunst, nevens die der gebaarmaking), zoo
wel in het algemeen, als in het bijzonder, met opzigt op elke afzonderlijke kunst, bepaalt. Men kan der nieuwe wijsbegeerte den
l'oem niet betwisten, dat zij getracht heeft, een algemeen leerfiel~
fel der fchoone kunsten, op beginCelen rustende. daar' te fiellen;
hebbende de ouden onS daartoe fleclus enkl:le bijdragen geleverd.
KANT, die, in onze dagen zich te dezen opzigte, eenen bijzonderen naam verworven heeft, doer imusfchen aan de mogelijkheid
van zulk eene wetenfchap grootelijks twijfelen, fchoon zijn gevoe.
len.. door al zijne leerlingen zelfs niet overtuigend genoeg geoor.
qeeld wordt. EEERHARDS en ESCHENBURGS kul'z{,s Lchrgebäude der
fchönen IFisfenfchaften, SULZERS The01"ie der ji:hÖl1eT1 KlÏmte ( 4- decJen), KANTS Kritik der UJ'theilskraft, en het beknopte llandwó"rterbuçh fiber die fchön~n KÜ1JSte, door een gezeUchap van geleerden
(te Leipzig, bij VOSS" en comp.), waarin KANTS grondbeginfelen
,vorden in het oog g!!houden, zijn leerrijke boeken over deze we.
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voorwerp van het gevoel, en dus gefchikt wordt, om bij kunstmatige
gewrochten te worcjen gebezigd. In het dagelijksch leven beteekent dit woord ((èhoon· dit mogelijk niet zeer juist is), over het
al!;~lUeen, jè!zOQ12, ')!o! fn1f1ak,
.AE T_\. Koning van to/dos, zoon van de zon ~ en vad~r van
Meden. Zie verder ARGONAUTEN.
AETHER. I. De ouden ver(1onden onder den naam van Aether,
gedeehehjk de fiof des hemels en der fierren , en gedeeltelijk den
hemel zelven ; en van hicr aetherisch (hemelsch). 2. In de nieuwere
natuurleer beteekl'11C dit woord de hemellncht, of die fijne fiof, die
zich door het ge:Leelc weretdruim uitbreid: een Ilaam, die de natuur-onderzoekPrs aan eene (bij hen aangenomene), çen niterfl:e fijne,
veerkrachtige, vloeibare Hof geven, die de gc:heele ruimte van den
aardbol zo\1de nrvt:llcn, en door de tnsîchenruimte der Iigchamen
henen dringen. 3. In de fC~leikunde is Aecher een vocht, hetwelk Ollt.
fiam uit de onderlinge werking van aikohol, of zuiveren brandewijngeest , en een of alldt:r fterk zuur, in het bijzonder zwavel-, [alpeter-.
zout-, of azijr:zuur. De Aether verfchilt dan ook, naar het zuur,
hetwelk men heeft aangewend. De zuiverl1:e is de Zwavel-aether,
welk' uit gdijke deelen frerk zwavelzuur of vitrioololie , en a\lvo.
hol, door een~ zachte overhaling bereid, en naderba,nd nog, door
onderfcheidene bewerkingen, wicr kennis meer bepaaldelijk tot de
Apothekerskl1nst behoort, gezuivcrd wordt. Onderttisfchen bevat deze Aether geen zwavelzuur, maar dient alleen, om den alkohol van c~n gedeelte zijner koolftof en van zijne waterdeelen te
berooven, waardoor hij veel geestiger en vlugtiger wordt. Goede
Aether moet een' aangenamen, of eenigzins wijnachtigen, reuk hebben,
en zoo vlt1gtig zijn, dat hij, op eenigen afftand, op de hand gedroppeld, bijna gehecl vervliegt, eer hij danrop valt; de hand niet nat
maakt, en ecn gevoel van koude verwekt. . Hij ontvlamt reeds op
eenen aff1:and. Men gebruikt den zuiveren zwavel-aether, in de genees.
kunst, als een opwekkend, kramp-, en zelfs, in grooter gaven, pijn[tillend en verdoovend middel, en in de fcheikullde tot de affcheiding
van de caoutchouc of veerkrachtige hars, de harfen , harsachtige, en
~!ieachtige beftanddeelen. In de kunsten bedient men er ziçh van,
om aan de veerkrachtige hars allerlei gedaanten te geven, en er dus
onderfcheidene heelkundige en andere werktuigen, b. v. Catheters,
van te maken.
De overige Aethers bevatten altUd iets van het zuur, 'Ivaarvlln
zij bereid worden, en dus ook in den reuk, den finank en in de
werking op het dierlijk gertel, iets van de eigenfchappen dier zuren.
AETHIOLOGIE. De leer van de oorzaken eener zaak, of eens
verlèhijnfels, . b. v. in de geneeskunde, de leer van de oorzakel)
der· ziekten.
AETHIOPIERS. Eer. onbepaalde naam, waarmede men oudti~d$
alle volken van crne donkere, of zwarte, kleur, zoo wel in Azie
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als Afrika, verfiond; doch later gaf men dien aan de bewoners van
Abysfinie, hetwelk voormaals Aethiopie g~noemd werd.
AE TN A. Een der drie grooti1e vuurfpuwende bergen, in Sicilie •
welks Iijnreg~e hoogte tllsfchen de 1 z en 13,000 voeten bedraagt.
De SicilianelJ verdeelen denzelven in drie l1reken, of gewesten. De·
cerf1:e draagt den naam van bebouwde landlheek, L'> van fl:eden, dorpen en kloosters voorzien, en wordt door kleine bérgen. of lava..
lleenen, gEvormd. De tweede is de hout of boschnreek, en de der~e de woesre, of dprre, f1:reek. welke met ijs en fneeuw bedekt is.
De Inatf1:e is voor de daaraan grenzeilde landen eene volf1:rekte be~
hoefte voor verkoelende dfàilken, waartoe dezelve beter dan ijs is;
terwijl de .1etntl niet alleen een groot gedeelte van ltalie ,maar zelfs.
11et eiland 1I1altlta, daarvan v00rziet. Het is zeer waarfchijnlijk,
dat de Fe/lil'ius, bij M:pe!s, en de Aetna flechtB verfchillende dee~
len van ecne bergketen z ija, die onder de 2;ee en de Lipartfch~
ei/flndm voortloopt; wam men heeft opgemerkt, dat, wanneer eeu
dezer bergcn eene geweL;ige uitbraJ(ing do~t, de andere, gelijk ook
pe vuurberg van Lipari, fierker da;l ge'Yoonlijk' brandt: ook de
Ae/na en FéfuI'ius hebben dikwijls gelijktijdig vuur uitgeworpen. De
e,erfte woe~ge he~ hevigfie in dçn jare 1693, wanneer er eenige dui.
zende menfchenbij omkwamen; ook de uitbarsting in 1809 was al.
iervcrfchrikkelijkst. Voor het overige verdient nog ~e worden aan"
gemcrkt, dat men uit den Aetlla den hoogen ouderqom der wereld,
,He onze tijdrekening overtreft, heeft willen bewijzen, of liever aan~
(ODnen, dat voor de fçhepping, door lVIOZES verhaald, eelle, zoo niet
lUeer, vroegere moet voorafgeg;lan zijn: eene onderfielling, welke
ook door meer ander~ geolDgifche verfchijnfeloi llUe waarfchijnlijk"
hei>! wordt bijgezet.
AETOLIERS. f,en, in de oude tijden, zeer vermaard volk ~
welks eerfie fia\11Vaders Hellmen waren. In verfcheidene volksfiam,
men verdeeld, hadden zij geene gemeenfchappelijke hoofdfl:ad; maar
hielden zich met jagen en rooven bezig. Reeds vroeg rigtten zij
een uitgef1:rekt Aetolisch bOIJdgcnootfchap op,. hetwelk jaarlijks te
ThtlrllltJ vergaderde, doch eerst ten tijde van het /1c!zajisch verbond
merkwaardig werd. ln den beginne verzetteden zich de Aetoliers 'vereenigd met de Romeille;;, tegen hetzelve; doch naderhand kozen,
zij de zijde der Macedoniers, en werden ten battle, met dezen.
onder het Romeinfche juk gebragt.
AFDALENDE LINIE. Noemt men eene reeks van perfonen ,
die van elkander lIffiammen, in de opvdlging van vader op· zoon,
Ideinzoon, enz. Omgekeerd noemt men dezelve opgaande liIJi~.
.
AFFINITEIT. (Zie : VERWANTSCHAP.)
AFFRIJ. (LODEIVIlK ApGUSTINVS PHILIP, graaf van) Eerlle land•.
amman, zoo als ook zijn vader was, van Z:l'itferJant!. Hij werd,
ill 174-3, te Freiburg, geboren. Al vroeg voor den krijgsdienst befremd ,
verzeIde hij zijnen vader bij een gezill1tfchnp naar '~ lJagt; werd ver-,
vol-
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volgens adjudant hij de Zwitferfche garde, en eindelij k luitenantgeneraal. In het begin der Franfche omwenteling voerde hij het beo
vel over het leger aan den BO'J!fII-Rijn; doch keerde, na het ontflag der Zwitferfche troepen, naar zijn v:lder!und t"rug. In Iï9 3 •
wanneer Zwitferlond door eenen aanval en eene o1Ilwenteling bedreigd
werd, tr:;chtte hij, zoo veel mogelijk, de r;1mpen Vall beide voor
te komen; werd, na de inneming van FreibUl'g door de Fral'tfchw
lid der provlfionele r(!gerillg, en vervolgens afgevaardigde naar Parijs" waar hij ~ door NAPOLEON, met blijkbare onderfcheiding beo
handeld werd ~ en uit zijne handen, in Sprokkelmaand 1805, de acte
van bemIddeling ontving! AFFRIJ, voor dat jaar) tot eerfl:en land.
amman benoemd, en voorzien van eene bui,engewone magt, voor
de bije'.:n:wmst van eenen algemeenen landdag, poogde de oogmerken des bemiddelaars te bevorderen, en bleef tot aan zijnen dood,
in zijllén post. Hij bekleedde verfcheidene aanzienlijke gez~,:]tfchap
p<,n, en i1ierf, juist toen er in Bern een lan~d:lg zOL,de bijeenkomep,
in Zomermaand J 810, aan eene "eroerte.
AFGETROKKEN DENKLEELD~ (Zie DENKBEELD.)
AFGIETSEL. Is eene nalJootfing van werken der beeldende kunst,
welke door het uitgieten ~eller vloeibare, doch naderhand zich verhardellde, nof gefchiedc, Men overdekt, namelijk, het oorfpronkelijk fiuk met was, leem ~ lood enz., doch het best met gips, en
neemt de fpecie, wnarvnn men zich bediend heeft, zoodra die is
hard geworden, er voorzigtig af, wanneer men daardoor den vorm
van het oQrfpronkelijk afbeeldfel verkrijgt. In dezen vorm nu giet
men eeue vloeibnre fiof, en op deze wijze verkrijgt men het zeer
nnauwkeurig gelijkend afbeeldfel van het oOrfprOl]kelijke. Groote
voorwerpen moeten fiukswijze worden afgegoten; en, hoewel geen
;lfgietfel het oorfpronkelijke volkomen evenaart, worden er echter gevonden, die hetzelve al zeer nabij komen. De Rostifèhe afgietfel~
in Lcipzig zijn bekend. en ook in fOl"ijs worç!en zeer goed~ ver~~~.

.

AFGODSLANG. (Zie: BOA,)
AFLAAT. (Indulgentie) is, in de Roomfche kerk, eene kwijt~
fçhelding van verdiende firaffen. De magt, van afbten te verleenen,
is dikwerf misbruikt. Zoo was het eene der voornamnfie befchuldigingen der kerkelijke vergaderingen van CONSTANS tegen paus JOANNES
:XXIn, in het jaar 1415, dat hij zijne legatien magt gnf, den2;boetelingen, tegen geldbetalingen , all!lrlei misdaden kwijt te [chelden.
Zoodanig misbruik der aflaten gaf aanleiding tot de kerkhervorming in
Duitschland en Zwitftrlond.
AFLEIDER. Is e·:>n werktuig, dat de gebouwen voor het inIIaan vall het onweder beveiligt, en ooor den beroemden FRANKLIN ,in I7S!!, is uitgevonden. Bij zijne proeven omtrent de elektriciteit ontoekte hij, dat, wanneer een puntige 4bad, vun het een
of ander meta.11, aau een geëlektri[eerd ligchaal1i gebragr werd. die
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punt Janjz~merhand, en zonder, d1t zich daarbij vonken vettoonden , zijne elektrieke kracht ontlaadde. Daar nu de onweerswolken
ei.:'lariek zijn, zoo meende hij, dat met haar derzelver el~ktriciteit
(waardoor de blikfem en het inl1aan veroorzaakt wordt) zoude kunnen ontnemen, W~IJlleer men eene fpits toeloopende f1:ang van me'
taal op het hoog!le gedeelte van het gebollw plaatf1:e, en van deze !tang eenen draad, tot beneden op den grond, liet afdalen, ten
einde de elektrieke fiof der wolk, welke de fhlllg had naar zich ge.
trokken, in den grond wiml afgeleid. Het gevoelen van FRANKLIN
is naderhand bevestigd geworden, en men heeft, federt, op zeer vele plaatfen , ook hier te lande, vooral tel' beveiliging van torens, molens en andere hooge en aanzi?nlijke gebouwen, den Afleider ·ingevoerd. Dezelve bcf1:aat uit eene ijzeren flang, welke omtrent ~
duim dik, en met houten klampen aan den muur van het gebouw
v:tstgemaakt is. Deze fiang, die ten minlle 3 of 4- voet boven
het hoogi1:e gedeelte Vim het gebouw uitfieekt, is van boven zeer
fpits, en, om haal' voor roesten te bewaren, kan dezelve verguld
of geverwJ worden, Het onderfie gedeelte van de l1ang loopt diep
in den grond, totdat dezelve grond bereikt, die altijd vochtig is t
of, wat nog beter is, w~nneer dit gefchieden kan, in het water.
wanneer men dezelve in eeue rivier. beek of put leidt. De fiukken van de filtng worden aan een gefineed, of, zoo dit, wegens hare lengte, niet wel doenlijk is; met nagels aan elkander geklonken, of met lood gefoldeerd. (*) Dat echter dit beveiligend middel
toc nog toe niet algemeen gebruikt wordt, is voornamelijk toe te fchrij~
ven aan onkunde en vooroordeel; lUaar inzonderheid aan eene berispelijke zucht tot geldbefparing in al het geen wat vermeden of uitgefield, kan worden. Na alles toch, wat onze verdienstelijke langenooten
de heeren M. VAl\j l\~,mv~'I en KRAIJENHOFF, met zoo veel ijver,
als kennis van zaken. gefchreven cn gedaan hebben, (er volmaking
en :!anbeveling der blikfem-afleiders, is het onbegrijpclUk, dat hier
te lande, de minste openbare en hooge gebouwen met afleiders voorzien zijn. Eerst nadat men, gedurende vele jaren, bij ondervinding het
nut had leeren kennen van den afleider, door den Luitenant-Gener:!al KRAI]ENHOFF op den toren van DIJesbwg geplaatst, hebben de
regeringen van verfcheidene plaatfen de hee.ren VAN MARUM en
KRAl)ENIIOFF geraadpleegd over gepaste ontwerpen, om ook aldaar de torens tegen den blikfem te bev~iligen. Dienvolgens zijn er
~r.eiders geplaatst, onder andere, op d'~n toren te Amersfoort, op
den grooten toren iu den Haag, en dien te Arnhem.
Eerst in 1797 was de heer G. KUlPI!R, te trOrllter, de eerfie, aan
~en Zaankant, die zjjnen nieuw gebouwden molen, volgel;s een daartOe verzocht en medegedeeld ontwerp van VAN l\'L\RU~1, met eellen afleider voorzag. Wie zou niet verwacht hebben, dat andere eigenaars
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v.m kostbare molens dit voorbeeld zouden gevolgd hebben, te meer,
daar er van tijd tot tijd, molens aan ~en ZaankC/11t en elders. door
den blikfem getroffen en verbrand zijn?
Op onze fchepen wordt, insgelijks, geen doorgaand gebruik valt
de afleiders gemaakt, en, met regt, beklaagt zich de heer Vi\N MARUM over fommige zee-officieren, die daartegcn nog veel vooroordeei hebben: waDt dat de afleiders ~ in enkele gevallen, de gebo:iw~lt
en fcoepen niet geheel beveiligd hebben; dat b. v. de blikfclll nog on.
langs (in Louwmaand 1818) den toren van de Marcinikerk te Doe,bui-g,
en den 24f1:en van Zomenmand 18°5, ter recde wIn Bat(Jl/ia, 's lands
fchip de Pluto getroffen heeft, zijn voorvallen, die l1i~t :1:m de aflei..
docs, maar aan derzelver oorfpronkelijke of naderhand olltlhne gebreken moeten worden toegefchreven ; gelijk zulb duidelijk eu met daadzaken is aangetoond, door den heer V.\N MAr..m.7, in; zijn bijvoegfel
tot de met goud bekroonde prijsverhandeling van den hoCraad en
hoogleeraar Dr. C. W. BÖCK~IANN, ter beantwoording der vrage :
:» A(m wt/ke gebrckm der Afleiders is het toe. te ji:!trijven, dat zij,
" in enkele g"I'allen, de gebouwen of [dIepen niet geheel bCl/eiligd
" h:bben?" Deze leerrijke verhandeling, uit het Hoogcluitsch vertaald en met eenige bijvoegreIs vermeerderd, door d2n Hoogleeraat
J. VOSiVlAER, is geplaatst in het IXde deel der f\.~1ttlllrkulldige Vérnrmde!ingm vtm de Ho/!andjè.'ze lli·vtfc!/appij der lféten/c/1tllJpm te
llaar/e11!.
AFPLATTING DEr.. AARDÈ, is hare afwUkin;; vrtli de koge!vor..
mige gedaante. Dat onze aardbol in het algemeen bolvormig is, blijl«',
ont!er anderen uit zijne fchadllw bij de maanverdJ.listeringen. Alle Fgchamen, namelijk werpen eene rchaduw v:m zich, overeenkomstig hun.
ne gedaante: da<1r nu de aarde in alle gevallen, bij maanverduisteringeli.
eene ronde rchaduw van zich g,eeft, zoo befluit men hieruit, dat' zij
rond moet zijn. Hetzelfde volg! ook hier uit, dat men de hoogf1:e voor~
werpen van verre het eerst ziet, b. v. aan {hand, eerst den mast. e11
dan het fchip, e11, op het vlakke. veld, eerst de torens en hooge bóomen, en dan de kerken en huizen. Ook blijkt zulks uit de belchouwlng
van den f1:erren-hemcl, daar men, ten zuiden en noorden zeilende.
geheel andere f1:erren ontdekt, dan m.en te voren z~; het geen niet
plaats zoude kunnen hebben, als de aarde vlak was. - Bovendien
hebben verrcheidene voomame zeevarenclen, door hunne reizen rondom
de aarde, en hunne waargenomene verfchijnfelen, hare ronde gedaante bewezen. - Incusrchen is de aarde geen volmaakte bol, maàr
eenigzins afgeplat aan dc polen, d. i. de middellijn van den aardbol.
die door den evenaar loopt, is iets grooter d1n de as der aarde, of
hare middell\jn door de polen. Dit wecc men niet alleen uit waarnemingen met den flinger (zie strNGÈR); maar ook uit werkelijk
gedane metingen van meridia:mgraden op verfchillende breedten, waar.
uit bleek, dat de meridiaangraden , naar de polen heen groocer, maar
ilaar den evenaar) kliiner worden. :Men heeft dit verfcbil berekend
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en bevonden t dat de middellijn van den evenMr der aarde zich verhoudt COt haren as, gelijk 335 : 334. waar uit volgt, dat de e.::ri1:e
bijkans 5 mijlen grooter is dan de fan.fJ:e. Overigens is het geene
gemákkelijke zaak, de juiste gedaante vaa den aardbol te bepalen_
Streng genomen, is dezelve niet bekend en waarfchijnlijk zeer onregelmatig. De graden op het zuidelijke halfrond wijken van de over~
eenkomfl:ige op het noorder halfrond zoo z-:!er af, dat de beide
halfronden niet volmaakt gelijkvormig fchljnen te zijn.
AFRIKA. Een der vijf werelddeelell, een fchiereihmd, alleen
door de fmalie landtong van St/ez aan Azie gehecht. Het ligt bijna
geheel tllsfchen de ke-?rkringen en de verzengde luchtfl:reek, bevat
ruim 530,000 vierkante mijlen, en, voor Zoo ver tOt heden .!Jekend is, 180 millioenen bewoners. De Portllgeezen waren, in later tijd de eerfJ:e, die, in de vijftiende eeuw; de kusten van /lfrika rondzeilden; echter is er nog veel van dit werelddeel onbekend;
inzonderheid van deszelfs binnenfl:e gedeelte, hemreIk ook Aetlziopie
genoemd wordt; hebbende men eerst onlangs begonnen; hetzelve te
onderzoeken. De{ Mj!, de Niger, de Senegal en de Gambia zijn
de vooniaamf1:c rivieren. Onder de bergen telt men den Atlas, die
zich mee het Maangebergte vereenigt, de Lupata, benevens de Nijl- en
Sneellwbergeli, en, onder de voorgebergten; de kaap de Goede hoop,
de Croem kaal), de kaap GlIi1rdafui en Serrn!. De landen onder de
verzengde luchtfJ:reek hebben flechts twee jaarfaizoenen; een droog
en een nat. Vorst of fneeuw is hier onbekend; alleenlijk vertoonen
zich, in de nabuurfchip van den berg Atlas, en langs de kustel1 van
de Mt'ddellandfche zee, fomtijds verfchijnfelen van den winter. De regen, eigen aan de keerkrings-l:'l11den, duurt zes mnanl:len, gedurende
welken men naar de bergen moet wijken. Van Slagt- tot Grasmaand
is het droog, en de heetHe tijd van het jaar. Behalve goud, zilver,
edetgefl:ecntC'il, f.'llpeter eiJ bergzoUt, de voornanmf1:e onderaardfche
fchatten van dezen h~et('n grond, levert dit werelddeel vcle fpeccrijen en andere voor~bïengfels op, die of tot voedfel gebruikt, of
naar andere landen verzonden worden.· De meeste bewoners leven
van de veeteelt eil vïllchten. De handel wordt door karavanen gedreven, die uit de {leden, langs de noordkust, naar het binnenfJ:e des
lands reizen. De flavenhandel, zoo vernederend voor de menschheid,
die hier buiten twijfel op den laagf1:en trap van beîchavlng en volm~aktheid frant, is in Afrilea algemeen in zwang. Deszelfs bewo.
ners, die of door koningen of keizers geregeerd worden, of, orldcr
een opperhoofd, het hlld rondzwerven, verdeeld men in inboorling:m
en vreemdelinc;en. Onder de eerf1:e behooren de eigenlijke Negers,
die den hoofdf1:am uitmaken; voorts de KaJfers, Galla's , HottentotteIl , Aby.<j!niers, MiMers, Kopte/l, Kobylen en Barbaryners; en onder de laatf1:en Arabieren of ~Ioorell, Turken, jJ1amelukken, Malambu's, .loden en Europeërs. Afrika bevat, zoo ver het bekend
is, vijftien fiaten: Nigritie, Sa/Ira l Sel1egall1bie, Nubie, Hobe.dJ,
of
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of Abysfinie, Madagascar, Algiers, JJ!arokko, het land der Hottentotten, Tripoli, Barka, Egypte, Tunis, de /iZOl'eJI en lY!adeirtJ. Deszelfs voornaam ne neden zijn Cairo, Tunis, Sellnaar, Fe!z, d~ Kaapflad, Marokko en A!exandrie. Hei: grootne gedeelte dezes werelddeels is nog onafbankelijk; doch het klcinfl:e, of het KlIstland , erkent de heerfchappij van vreemde mogendhedcn.
AFST AND. Beteekent , in het algemeen, eene ruimte tusfchen t\Vee
plaatfen of tijden. In de meetkunde vernant men onder gcnaakbare
amanden dezulken, die door kettingen, roeden enz. gemeten kunnen
worden. Ongenaakbare amanden, daarentegen, zijn de zoodanige , die
men door geene roede, ketting enz. kan a 'meten, ter oorzake eener
tusfc'hen beid gelegene rivier, zee, rots of dergdijke beletfelen. Op
de oppervlakte van eenen bol is de amand tusCc 11en tWee punten de
boog eens grooten, tlIsfchen de beide punten, getrokken, cirkels.
In de flerrekunde verfiaat men onder toppU11tS rtntand (distance nu
z~nitll) den bl)og eens vertika~l!cirkels, die tmCchen het toppunt
en eene fier of ander punt aan den hemel be\'at is. Daar het top.punt overal 90° va:1 de kim amant. zal de amand eener ièer van hér
toppunt, met hare hoogl1e, Zlmen 90° bedragen, dat is: de nf4
lhnd, van het coppl1nt, is het complement harer hoogte. Als b. v.
de hoqgte cen~l' (l,s 260 is, bedra:1~t haar amand van het topp11nt 64 0 • z. Onder nfflrliJd dep lIacht-eY~ilI'/Jge:l van den middag
(distance de l' f'!lIinoxe tllt fo/eit O1J alt méridieil) verr1aat men het aantal graden of uren, dat het punt der lentefnede, van het oogenblik
des middags, door1oopen moet, eer het den middagcirkel bereikt.
3. De middelbare amand der aarde en der andere dwaaa1i1:erren van
de ZOI1 bedraagt, in millioellen Dl1itfdle mijlen, ieder mijl, 'gerekend
op 8~ minuten gna!1s, bij ilfermrius 8. bij Venus 15, bij de Aard!!
21, bij Mars ~ 2 , bij l-ësta 49, bij JUIJO 55, bij Pallas 58, bij Cè·
res 58, bij .Jupiter 108, bij Saturnus 199, bij Urallus 393, ter
wijl de ari1and der maan van de aarde begroot wordt op 51,000 mijler.
AFWISSELING, of l1e , van tijd tot tijd, bewerkte verandering,
zoowel in de fpanning en rigting onzer krachten, als in de maat en
wijze der uitwendige invloeden - is e~n veel vermogend middel van
genot en gebruik der menfchelijke levenskracht: want, fchoon alle
onze werkzaamheden betrekking moeten hebben op eene bepaalde eer...
'beid van hoofdbedoeling , bei1:aan ze echter uit velerlei daden en
infpanningen va!} kracht. Eemoonighcid onderdrukt de fhelle en vrije
beweging der ziel. Er moet dus J. behoorlijke afwisfeling zijn in onze leefwijze, en het gebruik onzer verfchilIende zielsvermogens: maar
ook 2. in de maat van werkzaamheid en genot ; zoodat de filaren
foms hooger geCpannen, maar ook fomtijds meer dan gewoonlijk
ontfpannen worden. Deze Jes, door CEJ,SllS cn llOERHAVE reeds ten
aanzien van het Iigchaam gegeven, geldt niet minder aangaande het gebruik en de infiandhouding onzer zielsvermogens. Intusfchen fchrijft de
ware levenswijsheid ook :lan deze afwisfeling hare grcnspalen voor,
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64. AFWIJKENDE ZONNEWIJZERS. - AGAi.\IEi.\TNON.
zoo dat Imen niet te vele foorten van werkznamhèid onderneme , en niet
te dikwijls afwisfele, maar, in de hoofdzaken, zich regele naar een bepaald plan en eene bepaalde orde van leven , zonder angstvallig en werkttligelijk een man van de k'ok, of een llaafzijner gewoomen te worden.
AFWIJKENDE ZONNEWIJZERS. Zijn dczulke, wier vlak loodre~J [raat op den gC'zigteinder, maar met het v!ak van den nYiddagcirkel cer!en fchuinCchcn hoek maakt. De berekening en teekening dezer foorten van Zonnewijzers zal nader worden opgegeven, in het
artikel ZONNEWIJZER.
AFWIJKING. (Aberratio) Noemt men, in de fcerrekunde, de
fch;jnbare beweging; welke men in de vaste [renen heert waarg--:.
110men, waardoor zij zeer klein~ ellipfen fchijnen _te befchrijven. De ..
zelve wordt verool'zaakt door de beweging van het licht, gevoAgd
bij de jaarlijkCche beweging del' aarde; en werd langen tijd wel vermoed, m~ar niet waargenomcn, totdat zij eindelijk, door den Engelfchen frerrekundigen BR,1DLEIJ, omdekt werd. - Het woord Af.
wiiking gebruikt men ook ten aanzien van de magneetnaald, die, in
hare ongeHoorde rigting, naauwkeurig van het zuiden naar het noorden moet wijzen; doch, op fommige plaatfen der aarde, nanr het
oosten of weswn afwijkt. Deze Afwijking is echter niet altijd dc~
zelfde. Sedert HALLEIJ, die; in het begin der achttiende eeuw.
twee linien vond; waar geene afwijking plaats had, zijn dezelve,
in de noordelijke helft der aarde, van het westen naar het oosten.
doch in de zuidelijke van het oosten naar het westen voortgeloopell ,
zoo als uit de nieuwt1e waarnemingen blijkt. Behalve deze t1eeds
voortgaarde Afwijking; heeft men ook nog dagelijkfche waargeno~
men. CM'noN zag, van des morgens 8 tot des middags 2 ure, de
westelijke Arwijking toenemen, waarna de naald eenen tijdlang !li!.
flond, gedurende den nacht terug ging, en des morgens hare oude
plaats hernam. Deze verandering was in Bloei-, Zomer·, Hooi- en
Oogstmaand, inzonderheid aanmerkelijk. Eene, van deze horizontale
geheel verfchjllende, perpendiculaire Afwijking is insgelijks, op verfcheidene; phatCen, waargenomen. De Afwijking is in de Nederlandeu
van het noorgen na?r het westen, omtre11t 22 graden, of 2 windt1rc:ken. - Eindelijk b~dient men zich ook in de Optica van het woord
Afwjjking, of Aberriltio, om het verrpreiden der lichtflralen , waar·
door zij verhinderd worden, in hetzelfde pRnt zamen te loopen ,aa.
te duiden.
AGA. (Woordelijk overgezet een heer.) Een aanvoerder of veldheer, en, over het algemeen, ieder officier, bij de Turken. De op.
pert1e bevelhebber der .la/litfchal'e1l, inzonderheid, is onder dezen
naam bekend.
AGAMEMNON. Een Grieksch held, volgens het algemeen gevoelen, en dat van HOMERlIS , de zoon van ATREUS en broeder
van MENE.L,~US. Bij her nirbmten van den Trojaanrchen oorlog,
werd hij, als koning der twee magtige rijken van i1:!jwne en Argos,
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KM, tot veldheer v~n :tll~ Griekfche legerbenden benoemd,
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de zelf honderd bemande {chep211. Toen zich nu het leger bij Altlis verzamelde, iCllOot hij, volgetJs de Gtbel, bij ongeluk, een here,
hetwelk aan DLINA gewijd was, waarop deze godin de winden terug
hield, en gevolgelijk het uitzeilen der vloot belette,lc. Ten zoen
van haar moest AG.\"IDEWi\" ziJ~le dochter lPlIIGEK1A offeren; doch
D1AN,\ olltrnkte ha~r d21i de·od , cn men vot;d een hert in hare
plaats. ILj was zeer ltc2Isd1'l,llchtig, cn had, uit dien hoofde.
voor Troje vcel te ll;dcll, jl.z,mderi;cid van AClllLLES, wien AGAJ\IEMNON zijnen fclwonen b\!it, b:l:SS1S, ollt!Jam. To.:n hij huis.
waans kcerd.:, boelecrd~ z;j :tl! CCÎ)tl;CJlOote, CUJTE:\I;,ESTRA, met
AIGljSTHUS: vol geveinsde liclct:: wierp zij hem een kleed over het
hoofd, waarin van boven gc·c;,e opell"lg was, en hiervan bediende
zich llnar mi!llla3r, om hem te v~rtl1oorden.
t\GANfPPUS. In de oIlde fabelleer eene vlietende bron, op den
top van den berg llc!ikol!, die dool' eenen boefflag V:)11 het gevleugeIde paard PEG.'\SliS o:-,tI1';-ong.
AGAPES. (Uit het Gr;c;;sch.) Zoo noemde men, oudtUds, de
liefdc-m::;altijdcn, wdk.~ de \:\:r[1<: ClmstclJc;:!n de ke,'ken I:ic!den,
(en waarop de apostel P.H'LPS, in z~inet1 cerllen brief aan de Corillt 'zers, hoofdftllk 1I., (zinfp~clt), voor de viering van het heilig
Avondm881. ten teek en van onderlinge lierde en eensgezindheid. De
tei';cnwoorclige Hem/lUiters, of iVloravifche broeders, houden ook
llog foortg"liike licl<ic mnaltUdell.
AGAPETEN. (Uit her Griekseh.) Waren zekere vrouwsperfonen, zoo wel gehuwd als ongehuwd, die, in de eeri1e tijden der Christen keik, bij de g..:estelijk~n woonden, en zich met hun broeders
en zusters noemden. Agapett' echter waren mansperfonen , die bij de
drakolleslèn een jaargeld genoten.
AGA TIIODAEMON. Een goede geest, in tegenoverflelling van
Kakodoc.'iIOiI, e~n i_wade gec:'t.
AGA TI ION, Een /!th"ÎlÎellzer, die zich even zoo zeer door
.:djne trc:urfpclen en toonkmmigc talenten, als door zijlle befchaafde
zeden, heeft beroemd g-cma1kt. IJij is dezelfde, dien WIEL/Il'm' tot
(~èll held van zijn onftcl't<,lijk meescerIluk van dien naam verkozen heefr.
AG ENDE. (Kerkelijke) (Uit het Latijn, wanneer het eigenlijk
d:l,gcen beteekent • wat men verrigten moet. Is een voorfchrift ten
aam:icn der orde en plegtigheden. welke bij de openbare godsdienst.
oefening moelen worden in acht genomen: alsmede vnn formulieren
van gebeden cn gezangen, die dam'hU. of bij zekere godsdienstige
handelingen, zoo al, Doop, Avondmaal, Trouwplegtigheden enz.,
moeten gebruikt worden.
AGENT. Is eigenlijk iemand, die de zaken en belangen van eenen tweeden, op eene andere plaats, waarneemt; doch inzonderheid
een last-uitvoerder van vorsten, die echter eenen veel minderen
r:u-g, dan een 3mbasf.1deur of gezant , bekleed~, en ook charge
/u,r.E,r. Woor,m:r;n. J . . e
d'a[-
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d'aJfaire genoemd wordt. Bij gelegenheid der FranfclJe om~
wemeling werd de naam van Agent zeer verfchillelld gebruikt, en
in het eerst aan alle openbare ambtenaars, naderhand aa:1 alle fi.
nanciers, fiscalen, p~chters, of ontvangers van fiaats-belastingen, ja
zelfs aan fiaatsmillisrers, gegeven; terwijl men eindelijk ieder een,
die volmagt had, om in naam, of van wege de natie, ten voordeelê
der algemecnc belangen te werken, met den naam van Agent bellempelde. Voorts wordt ook die perfoon, welke, tot het volvoeren van
de eene of andere zaak, aan een buitenlandsch hof, gezonden wordt,
alsmede de minister, bij de nal1[clzen insgelijks Agent genoemd.
AGESILAUS. Een beroemd Sparraansch koning,. die door LYSANDER ten croon werd verheven. Na den dood van dezen, door de
.loniers , tegen ARTAXERXES, te hulp geroepen, fioeg hij de Perzen;
doch moest zijne magt tegen Thcbe, Korinthus enz.,. die zich tegen
Sparta verbonden hadden, wenden, en hier, toen er naderhand een
nieuwe oorlog met T!zebe ontlland , t"gen PELOPIDAS en EPAMI'NONDAS , de grootfie veldheerel1 van dien tijd, firijden. Hij reddede
echter, door kloeke maatr~gelel1, zonder· zich aan een en j):rg te wa..
gen, zoo wel nu, als eenige jaren later, als tachtigjarrg grijsaard, de
fiad, welke reeds in handen van E PAl\IIl\'ONDAS was. Hij Ilierf cind~lijk, toen hij van zijnen laatllen veldtogt, dien hij naar Eg,'Ypte
gedaan had, met roem en gefcl1enken terug keerde, aan de Lybifche
kusten, waar hij fehipbreuk leed, in den ouderdom van 84 jaren.
Schoon geen uiterlijk voorkomen bezittende, was hij echter ecn uit.
nmntend vorst, en van een, over het algemeen, onberispelijk gedrag,.
die door zijne faldaten werd mInge!Jeden. Jammer intl1sfchen, dat hij
de deugd der .regtvaardigheid wel eens verloochende, wanneer zij voor
den Ilaat, of voor zijne vrienden, nuttig had kunnen zijn. Zijne heerfehende neiging was roemzucht, aan welke hij fOl11tijds andere deugdell
opofferde. Voor het overige Ilierf hij in behoeftige omflandighedeu.
AGiO. Opgeld, hetwelk men naar den koers moet betalen, zoo
bij het inwisfelen van deze en gene geldfpecien, als bij het Overnemen
van balikgelden. Het verfchil der geldfpecien grondt zich nu eens op
derzelver inwendige waarde; is dan eens te zoeken in oorzaken, in
den drang der tiidsomllandigheden Iig!iende, en fomtijds ook aan de
kunsten en fpec:ulatien van kooplieden en woekeraars toe te febrijveIl. Van hier ook bet woord:
AGIOTAGIE, hetwelk den ongeo01"loofdell handel in effecten, wiS'fels enz., of het actie-f~l, beteekent.
AGIOTEUR. Iemand, dre in acties of geld handel drijft; ook een
woekeraar.
AGIS. Dezen naam voerden vijf koningen van Sparta, waarvan de
tweede, derde en vierde de beroemdfl:e waren, en zich, in de oorlogen,
zoo tegen· Griekenland als Perzie en Macedonie, uitflekend kweten.
AGNATEN. De naaste bloedverwanten van vaders zijde.
AGNUS DEI. _(Woordelijk het 'lUID Gods.) J. Een gebed van
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den RoomCch.en eerdicnst, hctwelk met tie woorden Agnus Dei begiut; alsmede dat l1nk van de mnzUkale mis, hetwelk bij de b(diening der Hostie wordt uitgevoerd. 2. Een rond l1uk was, wa8rop
de gedaante van het heilig lam, met de zegevaan , oC ook wel St.
JOHANNES, met het ja1rge:al Cil den naam van den paus, gcdrukt is,.
hoedanig deze kcrkli(lo.;d zcgcnt. en in groote menigte wegCchenkt.
AGONES. Waren kamp- of wedCpelcll bij de Grieken, welke op
zekere tijden, bij fèrnmige p;egtige gelegenheden, plaats hadden. Zij
beil:onocn in het ringIeken , vcc 11tCll, de muzijk, dicht-, daus·kunst:
enz. Bij dezdvc warcn zekerc blllp-regtcrs, .1gonllrc/zlle gcnoemd ~
die voor het in acht n::men der wctten zorgen, en over voorvallende
geCchiiien,. en den be1J1aldcn prijs, uilCpraak moesten doen. De beroemdfle d~zel' kiimpCpelen waren de Olympifche, Pytirche. Nemei~
fc1le en Isthmilèhe. - Hl!t woord AgoJi bereekent, ingl!volge hiervan,
iederen wedi1:rijd, waatin de een den anderen tracht te ovemeifcn;
ook d2!1 Hriid der, doods.
AGii.ARISC HE WETTEN. Waren, bij de Romeinen, zulke.
die of ecne gelijke vcrdcelin<; van alle landerijen, of enkele verdeelin·
gen van [omllli,c,cn derzelve , en andere verordeningen van dien aard ~
betrnffe!1. Zij fpeclden, onder de Romeinfche WetCC'll, eene aanzicnlijk\!
rol, en werden doorga~l1s door diq;cnc:J voorgeib1n, die de gunst:
des volks zochtcn te \'~nvcrVC!l, of zich nan de grooten wilden wre·
ken. Cf/erge/ijk hiermede het art. GRACCHUS.)
AGRICOLA. Een uitil:ekcnd Romein. fcllOonvader van den gefchiedfchrijver T ACITUS, die zijn leven beCchrevelJ heeft. Als proeonfn! beil:ierde hij Brittanje, en was de eerl1e, die ontdekte, dat
het een eiland was.
AGRICOLA. (RUDOLFI'S) Deze beroemde Groninger leefde in het
laatst der vijftiende eCl1w, en verdiende, door zijne fchriften, del1
naam ván HerJleller der letteren iIJ Dttitsc!t!and.
AGRIPPINA. Onder dezen naam zijn drie Romeinfche vrOUWe!1
bekend. J. De gemalin van keizer TIJ3F.RIUS, van welke hU zich.
fcllOon hij haar zeer bemÏl:dc, liee fcheiden, omdat hij JULlA, de
dochter van AUGUSTUS, mo(!st trouwen. lij huwde hierop <Ian ASINlUS GALLUS , welke echrp.r door TIBERlUS, die AGRIPPINA bleef
beminnen, tot eene eeuwige gevangenis verwezen werd. Zij flierf
77 2 jaar na de bouwing van Rome. 2. De dochter van M. VIPSIINIUS AGRIPPA en JULlA, die eelJe dochter van AUGUSTUS wns. Zij
was de gemalin van keizer GER"'IA~'IClJS. en eene heldhaftige en deugdzame vrOl1W, die haren gem:l'l1 in alle veldtogten vergezelde, en zij~
nen moordenaar voor het geregt aanklaagde. TlBElUUS, die haar.
wegens hare deugd en haren aanhang bij het volk, haatte, vcr.
oordeelde haar. (781 jaar na de bouwillg van RO;ile) , na den dood
haars echtgenoocs. Zij verweet hem zijne wreedheid, hetwelk ten
gevolge had, dat hij haar liet geelèlen. Zij befloot eindelijk.
gecne fpijZ!! meer te gebruiken. en merf. Onder hare kinderen llebE 2
beu
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ben AGRIPPINA en CALIGULA merkwaardige rollen gef11eeld. 3. De
dochter der vorige. D~ze had ook het ongeluk, bij DOi\lITlCS AENOILRDUS, de moeder van NERO te worden, Haar derde gemaal was
keizer CLACDILiS, haar vaders broeder, witl1 zij gehed voor zich
'had ingenomen. lij wordt, als eene verfbndige vrouw, die inzon·
derheid in llaatszaken bedreven was, zeer gnm:l1ld; doeh w~s vrij
hecrschzuchtig. Men zegt, dat zij haren gunr,ql vergeven liet, om
Jmren zoon N EP.O op del! troon te brcngen; doch deze, niet kunnen.
de duidcn, dat zij zich IJl et n~atszaken belLccide, liet haar in
hare kamer doorflckcn; een lot, hetwelk men haar voorheen voor·
fpt:ld h:,d.
AGUARAIBAAt. (De) Een zeel' ll()()ge [wom j die in de yolkplantingen der zendelinge;], in het zuidelijke Amerika, inzondcriJ~id
aan ciel1 Ur,7[!.1:,rJi, iiJ "roc~en getale gevonden wordt. Hij is 111el1igm~al zoo dik ~ls bct Jjgcbaam van een kloek man; zij!lc bhKlcren.
die de3 willlers niet afvalJt:ll, hebJen een helderder groen, dan ollze
wei!andc:l , en zijn J f t1t;im lang. 3 lijnen breed, lpidl~ getand, en
lla~n altijd twee aan twee over elkandeï. ?\i:le witte Ideine bloemen
fh:n drui(sg(!wijz~ bi.:een, en :~ij!1 zaad is in kleine [chokken befloten.
'VJljlJ~Cr men de bbdcrcn wrijft, dn!Ïpt cr cel! kleverig vocht uit,
d~t als tcrp~nt~:J riekt. Men verzamelt dezelve, als de boom in bloei
(bat, en kookt ze met water flerk af, om er de hars van af te
f'cliciden, W~larna men de bbderell uit het afkookfcl neemt; en het
vocht tot de di~lhcid van cene !troop aandil;t, die dan de zelfitandig.
hc;d daarftclt, welke onder den naam van Balfml l'an Aguaraibaai;
of Ba!Jèm der ZmddilJgm, bekend is. Men noemt dezen bal[em gewoonlijk c/II'alo tor/o (algemeen geneesmiddel), omdat dezelve, in
het l~nd) waar deze boom groeit, voor alle in- en uitwendige kwa·
len gebruikt wordt. Ieder Ind::wnfche volks - fiam moet jaarlijks ten
minne :2 pond van dezen balfclU aan de regering leveren, welke !laar
de koninklijke apotheek te lJiladrid wordt gezonden. De Jeznit SIGIS~WN9 A SBERGER., een Hongaarsch geneesheer, die 40 jaren lang
iu Paraguili leefde, is de ontdekker van dezen balfem.
A!IRTl\IAN. Was, naar de leer der Perzen, de grenzenlooze tijd,
het eerfle oorfpronkelijk wezen, waaruit ORMUZD en AURmAN voort·
fproten. De eerf1:e, met de hoogne wijsheid en reinheid van zeden verlier,l, woonde in het licht; de laatfl~ met zijne wetten in de duisternis.
Beider 'voningen gr::n"d~tl a~.n e!k:mt1cr. OR31CZD [chiep echter, in
3000 jaren, den hemel, dez~ wereld des lichts, en gaf hem de zui.
verfte wetten; doch AiIRI"'L\N, om deze wereld te beoorlogen,
fchiep een talrijk heer \'im booze geesten. ORi\lUZD, hierover v,·r.
fèhrikt, bood zijnen tegenltrever den vrede aan, dien deze echter wei-.
genIe, door te zegge!l: " dat hij zijn volk plagen zonde tot aan het
"einde der eeuwen." Gij zult zekerlijk," [prak OR~ICZD,,, zoo
" lang zich de men[chc:l door vermenging vermeerderen, en veel
" kwaad doen, magt genoeg bezitten; maar met het einde van 9000
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zal u die ma!',t benomen worden." ORlICZD hecrschte hierop
3000 jaren a!!é!"IJ, eil Ünl!;t zijne wereld te voorfcbiJll; [eflvijl AmuMAN, in ketenen, in de diepfle duisternis zuchtte.
Na den lWllel
fdiep hij het water, de aarde, de boomen , de dieren, en , he, lar.tst,
den J11ensch. De volgende 3<')00 jaren regeerde hij gel1lecufChappelljk
met AlJIU;lIAN, die, na verloop V0.11 dit tijdv~k, een gelijk aantftl '",lil
jaren geheel alleen regeerd.:. Toen HU dit tijdHip da'lr was, drong Arm:l\IAN ,met zijn gevolg, tot al het gefchapene door, en misvormde
hdzelve zoo geheel en al , dat hij in den afgrond werd nedergcf::ort,
van W,l~,r hij, bij het einde ~l!cr dingen, wanneer de dood en opfl:aan,
en dr aa:dc·, d[)oi" her vuur V:lil eenc komeet, in brand genoken, en
in eeIJcn vloeibnren nmO:l1 VUIl meL:lal zal verfino!ten wmdcn, in de
wercid van OR\IUZD zal terug kecreu, 0111 de am'de uit den poel v~n
delélJ fIrcolll tl' redden, en hnar tot een gezegen'.! verblijf t'~ maken.
De gcheele wereld zai, door de oplbndillg, eene nimnler eindigende
duurzaamheid bekomen.
Ali\X. Er zj5n twee Griekrche helden van dien mun, te weren:
AIA'i. OJLEUS, die een der minnaars yan HELENA was, en Troje
hielp belegeren; terwijl hij, na deszelrs. verovering, CASS,'Ii'iDR.1,
dochter van PRlAIIIUS, iiJ den tempel van lVI1NERVA, fch~l1delijk Onteerde, en ArA.'!: TEL!.i\lOI\lUS, die insgelijks b~i het beleg V8n Troje 01
zulk een llitnmnrc1Jd kr~ig:;]lc-Jd wns, dat hij ze!Cs met ACH/LI.ss in roem
wedijvc:rde. nerocmd was zjjn p;('Ît over de W,lpenc'n dcs bmDen met
ULIjSSES. Deze b:;licId de o',,'rhaud, eil Au.'!: doorfbk zich zcif, met
11(~t zwaard, dn hij, na eeiJ tI\'Cc,;~:l'e::Ii: met HEKTon, den dapperften
·onder de T,'ojd/.'crs, van dezen teIl gcfl.'hcl~ke had ontvangen.
AIGUILLON. (ARl\.l.\i\'J) VIGM:I:OiJ DlPLi:SSIS RICHELIEU, her.
tog van) In de l~_atftè j~,_rc'll vun LOilEWI]K XV, millister van buitenJanJfche zaken in Frrmkrijk, oi1(:cr wIens bdllLli' de eerl1e verdec.
ling van Polen voorviel. Hij werd in 1720 geboren, trad eerst in
krijgsdienst, werd daarua gouverneur nn dell Elzas, e11 ven'olgen~
hevelhebber van Brt'fagJlc, wa~r hij zich hij dc inwoners, door
zijne gefrrcngheid, zoo Gehaat l11a~J;te, d~c ~ij zijDe terugroeping bewerkten, en hem bij h"t paricmom '<lil Pf/i'ZjS ;u:nklangdcIl, waal"van hij de gevolgen :tllec'l1 door de, h;:ill· weilli;~ eer a:mdoe11de, be.
fcherming v~n DUllMtRl) konde voorkomen. Steeds eeu vijand valt
CIIOISEt:L t hielp hij diens verbanning bewerken, cu geraakte hier.
door aan het hoofd vun het befmur dcr bui,enland[che zaken. Se.
den bra~t hij, met den :\bc TERRA! en den kunfeJier M.\.Vl'EOll'eene gcheele verandering in het befmul' te weeg, welke eene gistillg in de gemoederen v00rebr::gt, die, twintig ia~en later, den val
der monarchij na zich fleepre. Men venvUr AIGL'ILLON te regt, dat
hij de verdeeling van Polm toeliet; dun het fcbijm, dat hij, in de ..
zen, niet zoo zeer het belang van Frankrtjk miskend, dan wcl van
de getroffene overeenkomst, tllsft:hen Rusland, OJJ'tenrijk en Prllis~
feil, te laac berigt ~1ltVall&el1 hebbe. om die vcrdeelillg te verltin..
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(ieren. Kort voor den dood van LOLJ':\VIjK XV werd hem mede
11et dep:!rtcmem van oorlog· tOt'\"ertroUl\l;; duch de cpve,iger van
dien vom, alsmede de l;oningin, hem ganscil niet gl:I!CgCll z~jnde.
()!1t(rok hU zich, in 1715. aan alle openbare bedieningen, en fiierf
eenige i f,ren daama.
AIOON. Een Grieksch woord, beteekenende eellen onbepaalden
langen rijd, ook wel eene eeuwigheid, Inzonderheid IS hetzelve bij
de dic;lters in zwang, en wel in het meervoudig: dns gebruiken zij
AiD/Zeil voor eeuwigheden, en van hier de uitdrukking: /i:oum lang,
welke eene reeks van eeuwigheden aanduidt.
AIX. Hoofditad van P;'ovmce, in FrallkriJk, volgens de jongfle verdeeling, de hoofdl1ad van BOlides du R,hone,. Zij is eene
middelm:ttige, volkrijke en welbebonwde ftad; telt 23,000 inwo.
l1ers, ligt aan de rivier de Arc, in eene aangename vallei, en drijft
(!enen aanzienlçken handel. Daarenboven heeft zij eene univerfiteit.
ecne akademie van wetcnrchappen, en vindt men er zelfs warme
minerale baden. In de kerl;: der minnebro2ders is de graftombe van
dea marqnis D' ARGENS, en, niet ver van de fiad, ligt ,Sall!Jn, waar
de begraafplaats van N OSTRAD.\i\IUS, die in de 16de eeuw leefde, en door zijne voorzeggingen beroemd is, vertoond wordt.
AKACIA. Onder dezen naam keilden wij oudtijds, in de kruidku~
de, eenige boomen en heesrcrs, doch welke dezen na~m, als geOachtsmam, hebben verloren, vermits zij door den beroemden LINNEUS in
zijne Systh. YEg. allen geplaatst zijn in het gdlaçht der Mimofa's
of Sluipboomen. Twee waren inzonderheid bekend eu vermaard: de
eene noemde men de valfche (Pseudo-Acacia). de andere de ware.
Aer:, ia J7era). Een aanmerkelijk ver[chil. çen aanzien van de plaats
van groeijing, onderfcheidt echter deze boomen; als zijnde die des,
eenen in de IFést-llldic, die des anderen in E,gypte ell Al'abie.
De eerstgenoemde, de Pscudo-Acacia, is afkomstig uit Firginie en
Kanada, eu van daar, gelijk ook, vlln St. ]){;millgo, in Europa overgebragt,
in welks lloordelijkl1e gedeelten hij zelfs buitengewoon tiert. Overal
heeft hij den naam van Akacia behouden; wij kennen hem bij denzeI.
ven als een fieraad der bosfchen op onze buitenplaatfen , en men vindt
hem, met den Cytifus Laburntl1n (den kettingboom), den Co/utea
Arborescens eden lillzeuboom), de SiJringen, Vogelkers, .Tasmijnen,
ozen, en meer andere, in het voorjaar bloeijende , boomen in en
r ndolll onze zoogenoemde Engelfche partijen. De naam, dien hij
ij LINNEUS draagt, is die van Mimojà FarnefifJJJt7, misfchien. omdat.
in het begin der 17de eeuw. eenige zaden, van St. Domingo overgezonden, in den Farnefifchen tuin te Rome gezaaid, en de aangekweek.
te boomen vervolgens in verfcheidene deelen van Europa verfpreid
zijn. Zoo wij hem den naam van Akacia willen laten behonden, behoort hij Acncz'a J7irginicma te heeten. Deze boom, die hier te lande
zeer wel voort wil, groeit doorgaans met eenen regt opgaanden fiam
omhoog i zijne bladeren, die van eene blij groene kleur zijn, zijn
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klein, langwerpig, en, bij paren, aan een riobetje , of fceeltje geph.atsr,
eindigende met een enkel blad, en welke ribb~tjes of fceeltj:s, ook
tegen elkander over, aan eenen bngen fteel ge~lecht zijn, vr,n \velkc
ieder, als het ware, een fierlijk blad uitmaakt. De bloemen zijn, ge~
lijk al de overige van het geOacht der Mimolr" s, in vijven gedeeld,
en hebben eenen vijftandigen kelk, met vijf of meerder meeldraadjes.
Zij zitten paarsgewijze aan ee;".en tros in menigte bij elkander. Ieder
bloempje ontwikkelt zich als een klein groen bolletje, hetwelk er
eerst geelachti.s uitziet, maar ftraks wit wordt. wanlleer de gehedc
tros. door hare trechtenvijze bloempjes en l11C'nigvuldige mee\draad~
jes, eene heerlijke verwoning maakt, vooral aan eenen welgeHelden
boom, door de menigvuldigheid dezer tr08[en. De 1310emen, afgevallen zijnde, geven, vooral des ochtends en des avonds, eeilen genr
van zich, we!ke naar dien van orange-bloeCems eenigermate gelijkt; e11
worden opgevolgd door platte peulen, welke zaden, in de gedaante ee.
n'er nier, bevatten. De boom bloeit in de lente, en doet, als hij niet
gedrukt [caat, ecne zeer fchoone uitwerking. Jammer is het, dat des·
zelfs hout, ook hier en daar met doornen bezet, zeer bros is, zoo
dat, wanneer deze boomen wat hoog op[chieten, deszelCs takken lig~
telijk door den wind verbroken word~n.
.
De Acacia ,'era (de ware Akacia), onder welken naam zij oud.
tijds bekend was, doch bij LINNEUS en verdere latere kruidkundigen
li1illlo[a lV.ylotiea geheeten, is een zeer bclailgrijke boom, uit hoorde
vfln deszelfs voortbrengCd, in den handel en huishoudkunde, en, van
(har, der opmerking ovetwaardi:j: het is de boom, uit of van ms.
fchel1 welker fchors t~C zoo nuttige, in de geneeskunde zoo vaak heil..
zame. en in vele fabrijken en huishoudelijke llangeJegenheden zoo
belangrijke, Ambi[c1t.e Gom, rijpelt. Deze Acacia ,'cra, of 111imo[a
Nylot;c~, wordt een zeer groot~, t~.kkige, met ftevige doornen be~
zette boom, wiens bloemen een weinig kleiner, dan die der voorg:Îal1de [oorten , goudgeel van kleur zijn, en den geUl; van violen
hebben. De vrucht, die, na het afvallen der bloem, overblijft, zijn
peulen in èe getl:wme der v~igboonen, (Lupinen) waarvan de zaden
rondachtig zamengedrukt zijn. De bladen f1:aan , in de manier als van
Çlen vorigen boom, tegen elkander over, en de boom groeit, zoo als
wij boven reeds aanmerkten, in Egypte en Arabie.
Wat het van ouds zoo beruchte [t/ceus Äcaciflc betreft; dit werd
geperst uit de onrijpe, nog groene peulen van dezen boom, waarna
dit uitgeperste fap gekookt, uitgedampt en tot koekjes gemaakt
werd, welke onder de winkelmiddelen , als tot zeer vele heilzalUlJ
einden, en in kwalen van verfchilIenden aard dienstig, verkocht en
aangeprezen werden. In onze apotheken echter is, federt jaren
lang, dit winkelmiddel niet alleen nièt meer in gebruik, maar zelfs niet
meer bij name bekend. Misfchien wordt het nog wel in de Oos.
terrche landen bereId en gebezigd.
AKADEMI~. 1. Het [cnoone landgoed Academia, door deszelfs
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eerflen bezin:; ~ho genoemd t en bij Athcfie gelegen, waar PLATO
zich eenen tuin aanfchafre, en aldn:!r de wijsbegeerte leera~rde, gaf
aanleiding, dat men onder het woord /ikadcmie d;: geheele Platolüfehe fehool be6r·"ep, en de Platonifehe wijsgeeren /Jkt/dolJlsten noemoe. 2. in,'ie\'olge hL:rvan verHaat men, [eden de tW2alfde eeuw, in
geheel El/ropa, door het woord Akademie alle hooge fcbolen en
nniverfiteiten, en later begreep men, onder deze benaming, alle vrije
genoot[ehappen van kunsten en weten[ehappe:l, die op zekere rijden,
onder de befcherming der regering, b~ecnkome1]. Deze focn van
Akademien omflol1d het eerst in Itatie, waar Cos~,jvs I, toen hij
ee~jen Griek de Platonifehe wCsbegeerte hoorde voordragen, op het
denkbeeld viel, om zulk eene Akademie voor deze wijsbegeerte te
fiichten, welke door zijilen neef naderhand in orde gèbragt werd.
Van dergelijke Akademien komen inzollderheid de volgende in aan~
merking: in Frankrijk, de Acadëlllie Frmlcm/è, welke in 1635.
door den kardinaal RICIIELIEV, opgerigt werd, en de verbetering der
Franfche taal, ja, over het go:hed , van alles, wat tot de taalkunde,
welfprekendheid en dichtkunst behoort, ten doel had: zij heeft de
bekende Dictiol111tlire de 1(1 Itlllgue Frmzcaijè gelevE'rd. Voorts de
/fcadémie rcya!e des ili[criptions et 1llédaii!es, welke in 166.3, in
net klein, eenen aanvfong- lIam; doch zich van langzamerhand uitbreidd2. Zij werd door COLIJE,R'f geiticht, en hield zich meest met de
gefchiedenis, Ol>d!Jcdcn en oordeelkunde, onledig. Eindelijk de Acaddmie des [cicl1ccs, in 1666, almede door COLBERT, opgcrigt, en die
zich tot de beoefening \'~n Yer[cheidene wctenfchappen bep~alcte.
De wet, die in Frankrijk alle eorporatien, of genootrchappen, verlJietigde, ma'lkte ook een einde aan het beftaan dezer Akadelllien ,
welke dcor het Licmm vervangen werden; alleen werd de laarstgelJocmd:::, onder detJ tice! van: Injlitllt IJfitiOtltJt (nadt.!rhand imp/rial
~n thans rC'J'ol) des fc/mees et drs arts, den .20 van Slagtnlaand
1795 wederom Op;;Cr!bt, uitgebreid, en, den 7 vun Wintermaaed d~ar3~nvolgende. ingewDd. lil li,~/ie vÎildc men de Academia de/ftl crus~a, welke in 1582 te F/oretiCi: genicht werd, en de zuiverheid en ver.
:fijning der taal ten doel hc:efr Hare vergaderzaal is zeer net, en men
1Jeeft het 4e!:<:nde halia::Iln.:he woordenboek aan haar te d~nkcn. In
Spmzje heeft men, voor de ,Sprlali/che t (Jal eene Alwdemie, iiJ 17 I 4.
yoor de .I!,'rji:!liedenis, in I ï3;) "en voor de wete1!fc/tappcIJ, jn ) 792.
te j~fadrid opgerigt; in h'uis(;?/J de /l/.:(;dr'iljie dilr weffl:(c!z(J}/'(l1.
in 1700 door del; eerlte:; koning van Prii;'s[m geflicht, en wa~;lvan
LEIBNl'l'Z de eerlle voorzItter was; in
Oastcart)k (;e Akademie
te H7eenen, in 17°4, door keizer JOSEPH I I;dlichr; in Rus/antl
de Ak.1r/cmie du' we/.gtl[cltt7P!Je;) te Pttas!'lIrg, waartoe PETER I, in 1724, den grondîh~ le,:;de; in ZU'edm de Akilr!emit!n d~,. 'l'etf11jèha/'prn, door den koning FRièDERJl{, in
17 28 ,
te Upji;/, en, in 1739, te Slock/lOlm oP6cri:~t, enz. - 3. Verflaat
men ook door .\kademi~n kUlJstfcholen, e'll verdeelt nlen dan dezel.
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ve gewoolilijk in fcholcll voor de ml1zijk en beeldende l·.tllisten. De
mcrkwaardigftc der eerf1:c z:jn het Fi/arm?l;Îsc/Z gCl1ootji: IM,0, te FerDna,
in de zesti~nde eeuw; dat te lJOIOgl:û, in r6:l::, door G;;WI>A;CW CuCOllBl, geftidlc; het ,Jrkadisdt genoot/ciap te Ru:itl!, op L,,: einde der
z~ve!1[icl1de eeuw opgcrigt; de Society of allcient 1I2,tf!.: te LOild~,,;
het COi:jèrvatoriulii te Panjs; de, in 1739 door F,\SH o"g~riste,
Zang - akad.'lide te BcritjlJ, en het, f<::dert j 802 , te Pet'r,burg befbande Fi!aFmolliscn genoo:ji',';ap. De Akademicn der becldeJtde kunsten zijn lccrfchokn,, en \\'cr·::cn li;2 1:rnn!cn ook fchilcier. of teeken_
akademien genoemd. Zij zijn zeer ra;rijk; doch de voornaamlle
vindt men, in Ita/ie, te. Fenetie, FJorC/lce, Rome, JI,ft!afin, Bolog;za, PalïllfJ, PadIIa , iJ/klitl/a, Turil1, Napels en Genua; in
D!titschlrmd re Nezlrenber8, Be.-!ijn, Dresden, iJlfciszcn, Leipzig.
,.1i!:!,sbuljJ' JFèèl,a) , ftlaniteim, DIlsfeidorp , Stuttgm'd, ilfllllcfzen .:ri
l.f7eiw:tr; in P'anknjk te Pel/'ijs, BourdefJux, /iix, .I1miclls, Dijoll,
LijvIJ, lIiJ,/eille, Roz:an enz.; in Ellgeland te Lomfcll en EdiJ1Zburg; in DClleli:arkcll te l(oppeiJ,'Itlge7i; iu Zwedm te Stoklzolm; in
SpalJje te Madri cl, f7alencia en St/mgo.<fa; in de Nederlanden te
dmflerdaJ1Z" Utredt, Brusfel, /iutwerpen, Gend, Brugge enz.,
en eindelijk in Rusland te Petersburg ; terwijl bovendien in Franknjk, en wel te Parijs, nog eene Akademie voor de bel1wkunst
gevonden wordt. Jammer is het, dm deze Abdemicn, gelUk de
ondervinding leeman, haar doel zoo weinig berl'iken, en, f.:dcrt derzelver aanwezen, geeue kunstenaars hebben op;;elevcrd, welke met
die van vroegercn tijd kunnen wedijveren. Of dit aan d~ gebrekkige
inrigting dezer Akademien, dan wel daaraan is toe cl' fchrljven; dat
de:: jonglle tijdperken voor de omwikkeling van het kllnstvcrmogen
milJ gunstig geweest zijn, hieromtrent zijn de gevoelens verfchiUende;
waarfchijnEjk moet men de oorz;tak in beide weken.
AKARNANLE. Een landCchap V311 EpiYUs, hetwelk door den
/ichdotls van detoliiJ gef"::leiden werd. Deszelfs inwoners rekenden
bij jarea vm maanden, en waren berucht door hUllne verwijfde Ie.
venswijze. Hun flaatkulldig lot was 1l1cesta!n;\;L dat der /ietoliers
V ~ïb om!en.
AKIHR. (MAIIO'\1ED). De. grootlle vorst, waarop niet alleen
lur/ie, maar geheel Af;-il.:t1, in de jong!1:e. eeuwen, mag roemen.
Hij werdt te /imc,.ket geboren in I S.p, en beklom. na den ,dood
zijns vaders, Dechts . 13 jaren oud zijnd~, onder de voogdijfchap van
Zijillll tlaatsciienaar, BElJRAM, den troOI1. Zijne uititel;eude talenten
ontwikkeLicil zich reeds vroeg. Hij overwon,. door eene ongewone
dapperh2id, zijne vijanden en de oproerigen d~s rijks, pnderwclkc la~trrc zich ook BF.JJRAM bevond; doch gedroeg zich hierbij
teil uÎterfie zachtmoedig. Niettegenfl:aande de gedurige onlusten.
waardoor hU ge!bdig aan het hoofd zijner l~gcrs zijn moest, beo·~fende hij de wetenCehappen , inzonderheid de gefchiedenis, hield
zich onafgt.>brokell met bet itF!è'ldig bcfiuur Zijll~ rijks onledig, en
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liet, in ieder lalldlèhap van heczdve, het naauwkeurigst onderzoek
doen naar de bc\olkmg, de voortbrengfels van den grond en het
faprijkwe~cll.
De uitDag zijner na[poringcn is, door zijnen /laars.
,JicLaar, in het licht gegeven, in eell werk, ten titel voerende:
/fjill ..}kht/rf, hcnveik in het Engelsch overgezet is, en de belang~
rijkHe bijzollllerhedcn bevat. AKJ3AR Werf, na 49 jaren geregeerd te
hebben, in 1605. Nog heden is zijne prachtige graftombe, omfirecks Agra, voor reizigers een voorwerp van bewondering. Hij
werd opgevolgd door zijnen zoon SELIJVI, onder den naam van
DJjH.t,NGIl{.

ÁKEN. Eene voonnalige rijksltad in den Westphaal[chen kreits,
,us[chen de hertogdommen Gu!ik en Limburg. Zij is zeer oud en
noemt zich van KAREL rien GrootC!1, wkns praalgraf ook in de
domkerk alo:12.r te zien is. Niet minder is zij beroemd wegens hare warme baden, wdke derzelver wateren uit vijf bronnen ontvangen, jaarlijks vele ~en[chen derwaarts lokken, en daardoor niet
weillig tot de inkomsten der ftnd biJçlragen. Opmerktl\jk is het, dat,
naaf de zijde van Budjè,'zcid, op een en korren amund van flecht~
weinige voeten, tvarm en koud water naast elkander vliedt, lij telt
!25,700 inwoners, en heefe verfcheidelle laken- en andere fabrijken,
die echter, bij mangel aan buitelljandsch vertier, van jaar tot jaar
llle~r en meer in verval geraken. Bovéndieil vervaardigt men er allerlei waren van metaal, tapijten, wollen !loffen en~. In den
Franfehen oorlog moest /fken veel verduren. Op den 16 van Wintermaand 1792 trok DUMOURIEZ, çen gevolge van zijne behaalde
overwinning bij Gemappc, binnen dezelve; den 2 van Lentemaand
des volgenden jnars , werd de /lad, door den linker vleugel des Oos~
tenrijkfchen legers, (hetwelk daag~ te voren, onder COBURG, de
Frallfchcl1 in hunne verfchanfingen bij Altenltoven aangetast en geflagen had), onder aanvoering van den veldmaarfchalk, prins FER.
DINAND van IYurtemberg, \veder ingenomen; doch den 23' van Herfst,:
maand 1794, na den Dag bij Spremont aan dè Durthe, op nieuw
door de Frt/n[chen veroverd, en b~j den vrede van Lunevi!!e aan Frankrijk afgefl:aan; doch, bij dien van Partjs, aan Pruis[en terug gegeven. In het jaar 18 I 8 werd alhier, door de verbondene mogendheden, over de belangen van Europa, een congres gehouden, waarop
onder anderen, tot de ontruiming van Frcmkrijk, door de troepen
der geallieerden, beGoten werd.
AKEN. (VREDE TIl) Schoon KAREL VI, reeds in het jaar 1713s
in gevalIe van zijn overlijden, de orde van de erfelijke opvolging
bepaald hllt, welke onaer den naam' van Pragmatieke fallctie bekend
is, en door de voornaamfie Europifche 11.ogendheden werd gewaarborgd, vereenig-den zich echter, na zijnen dood, die in J740 voorviel, verlèheièene hoven, en wel inzondèrheid die van Pruis[en,
Frankrijk en Spanje (zijnde. Engeland, met de republiek der Veriicuigde Nederlanden, de cepige, welke dat verbond /log handh2af.
den) ,
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den), tegen dezelve, cn onderlteunden de cifchen, die het huis van
Beijeren tegen MARIA TUEREZIA, dochter van KAREL VI, en gemalin van den groot-hertog V3!1 ToskalJe, op de Oostenrijkfclle kroon
maakte, De vereenigde mogcndheden !ln~den met een 1.~oed gevolg,
en het gelukte dezen, inzonderheid door het fchrandcr beleid van den
lnaunèhalk 13sLLE.IsI.E, dienaar Duitscitkmd gezonden was. den.
keurvorst, IC\REL ALIlREClIT van Bcijcrel:, onder den naam van KA~
REL VII, op den keizerlijken troOil te plaatfen. KIRELS geluk echter nam C2nen oilgunftigen keer, en hij moest, tot kort voor zijnen
dood, welke in het begin van het jaar 1745 voorviel, zijn land in
Oostcnrijkfche handen zien. Toen nu, . na zijn ovcriijden, zijn
zoon zich genoodzaakt vOEd, om met de teruggave zijner \'adé~-lijke
landen te vreden te zijn, werd FRA]\;S, echtgenoot van MARIA
Tm_RIzIA, en groothertog van Toska;lc, in gemcldell jare, tot kei.
zer verkozen, cu niet alleen te D;-esdclJ. in I i45, met PrIlÎs[en,
maar ook, in het claaraanvolge\lde jaar, met de overige mogendheden,
te .r/keil, ,L:l1 vrede gel1oten. uit kracht van welken çle Pragmatieke [a,ictie, ten l::ucfte, vÇ>lkomen in haar geheel bleef. met dit on·
dcrtcheid alleen, dat de herto;·dommen l'aniJa, Piacmza en tJuas-,
tal!ü ~all PHIL~P, prins van SpfliJje, werden aL;eflaan.
AKKClOttD. Drukt, in de toonkunst, het verband uit van verfchl:idenc toonen tot een welluidend geheel. Her gewone Akkoord
bena~t \lit drie verfchillende,· ~ameJ]kjinkende, [Oonen, als: de
grolldtoon, de terts en de quint, (b. v. C. E. G.) Het wordt bij
den enkelcn aanflag van ieder ipeeltllig waargenomen. - In de fchilderkunst beteekent het woord Akkoord çlie overeenftemming van kleuren,
,waarbij geen deel met cen ander, of met het geheel, een in het
OÇlg looptnd kontrast oplevert, - een welgetroffen koloriet. ~ Einde-.
lijk gebruikt men dit woord, wanne<:~ een fchuldenaar met zijne
fchuldeifchers overeenkomt, om zijne gemaakte fcllllldmet 3°, 4Q
of 50 ent:. van het honderd te voldoen, en, in het algeme.en, elke
andere overeenkomst.
AKUSTlEK. Een woorcl van Griekfchen oorrprong. letterlijk de
gehoorleer, of de ker (ki geluiden en toonen, beteekencnde, welke teveni de mluur- en wiskundige gronden der muzijk in zich b&
vat. Voorheen werd dit gedeelte der natuurkunde, in de leerboeken,
gewoonlijk bij de leer van de lucht voorgedragen; dan, daar de
lucht flechts de meest gewone leider van het gelu\d is, en elke vaste of vlotibare [wf, even zoo wel als de lucht, deels zelve geluid
kun veroorzaken, en deels het geluid van andere Iigchmnen overbrengen, zoo kan men deze leer veeleer :lis een gedeelte van de leer der
beweging befChouwen. CHLADNI heeft, in zijn werk over de /ikustick, in 1802 te Leipzig, in het lfoogduitsch, en in 1809 te Parijs,
in het Fransch, uitgegeven, micsgnders in zijne Beitriige zur Almstik , in
1817 verlèhenen, alles gezegd, wat door hem en anderen, ten aan·
zien van dit deel der natuurkunde, is ,ontdekt en voorgedragen. De
v~or
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voornaaml1:c onderwerpen van hetzelve zijn: I. cle tOli;z-!cer, of het
rekenkundig gedeelte, waarbij alleen van de vojflïektc ((Ib,'U/~It\) Cl!
betrekkelijke (re/ative) fi1elbedcn der trillingen gefpwk<.:n wurdt. 2.
De welten , welke de ge!l!idp;Cl'C/lde ligc1tJ!IIC'lI, bi) ,~I:i!IIC t;'illillgclI,
'Yolgell, en die zich, bij elke foort dezer ligchumen, door vCïfClii::"n.
(le verfchijnfels, verwonen. Dit ma~ll\t de eer/te ailL:eling uit van
het werkmigelijk gedeelte der Akm!id; terwijl de tweede 3. de ieer
van de overbrenging van het geluid, zoowe! door de lucht en andere luchtvormige vloeiftoff"n als door andere vaste, of dropswijze
vloeijende ftoffen, bevat, en 4. de leer van de gewaarwording van
!zet geluid, of van het maakCel en de verriglingen van de werkllligt:11
van het gehoor, bij menrchen en tiicren, het ontleedkundig psijchologisch gedeelte der Akustiek uitmaakt.
ALANEN. Zie: VOLKSVEIUIUI7.ING.
ALARICH. Een beroemde koning der fFcst-Got.le::, dic mct de~
ze, in het jaar 400 onzer tijdrekening, !talie veroverde. Hij Hierf
in het jaar 41I. (Zie ook het art. GOTlIEl\'.)
ALilANI. (HAl'iNIBAL en ALEXANDER) Waren twee broeders, die
beiden voor geleerde en wcrkzame kardiualen bekcnd ftaan. De ot:d~
fie. HANNJBAL, geboren in 1682 cn gellorven in 1751, bezat cenc
kostbare boekerij cn kunst\'erz<lmeling, bencvens cen bcbngrijk kabinet van munten, dat zich thans in de boekerij nn het Ft:tiKaan bevindt. De jongere van deze broeders, die protector, of feIllltsheer I
v~n DuitseMalld was, en eenen zeer groeten invloed hud, was tevens een groot kenner der oudheid, en een voo:/iander der geleerden,
inzonderheid van den beroemden \VmKEL~IAN. Ilij legde de vermaarde 'JIilla Albal1i, voor de Porta /à/lira te Rume, aan, die de fchoonfte, en met den meesten [maak gebouwde, ,'i/Ia van gelleel !talie is.
Hij werd geborcn in 1692, en ftierf in 1779.
ALBANI. (KARET.. EDUARD, graaf van) Zic: PRETENDENT
-VAN ENGELAND.
ALBANIE. (FllANCISCO) Een beroemd fehilder, in 1578, te
·Boldg/le, geboren. Hij bezocht eerst de fchool van den Neder/cmder
DlON1JS D"LVART, die in Bol~gne eencn grooten naam had, cn werd
i!crlailg een zijner uitmuntend!l:e leerlingen. De compolities, die mei}
net meest van hem ziet, ueflnan in de jlapmde Vn;us, DIANA in
het bad, DANAt: op het 1ï!stbct/, G.H.ATllEE op de Z(C, EVllOl'A op
den (lier, enz. De kleur van het luuf cn de boomcn, de helderheid
van het water, en de klaarheid der lucht, zijn, in al zijne fchilderltuk.
ken, mce~terlijk getroffen. In het algemcen waren zUnc beeldcn van
kleinen omvang de br;;;te. Hij Hierf in 1660, en liet verfcheidcue
fd,'ifren na., welke door MALPASIA der vergetelheid ontrukt zijn.
ALDANIE. Door de Tilrken ook Amatlt genoemd, is een uitgefirekt landfchap in Europi,eh Turkije, dat aan Da/matie, Ser'JIie,
Macedonie, Epirus en de golf van Velletie grenst; omtrent 30 mijlen lang en .20 breed, en, voor het overige, zeer volkrijk en vrucht~
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b!1ar, inzoaderheid in wijn, is. Eertijds maakte het een gedeelte uit
van Macer/onie, en bevattede ook Ep/rus (dlballia inferior genoemd)
C11 he~ eiland Cmji!, in zich. Thans Haat het onder Turksch gebied.
en wordt door een~11 Balèha geregeerd; alhoewel de minlte inwoners
jVVhomedancn, maal' de meeste Roomsch-katholijke en Gricktche
Christclicn, en, als affhmmclingell dcr oude Jl!ijricrs, in de
watèrbouw- en meetkunde zeer bedreven zijn. De \llcrk\V~ardigne
pla:itf;m dezes landfchaps zijn; DIIra;,:;:::,o, SwtarÎ, IrJ1)ilia enz. Dap~
perlH:id is de hoofdtrek van deszelfs inwoners; om welke reden ook
de zoogenoemde AnVltltCl1 eene llitllckende foort van faldaten uit·
nl:J.k~!)iI

t,:.I\.\ST. ALBASTER. Is e~:} fijl~e; p:ips~d1tige neen, welke
dool' Lli\Nf:l'S re;;tITreeks 0l1ccr de gipfc11 of gipslleenen gerangfchikt
wordt. Ilij mum d'1ardoor boven andere roit, dat men hem voonretfc.
lijk polijsteîl kan. De kleur van het Alb~sr of Albaster is gewoonl\jk -.vii, echter vindt men her ook wel in gro('ll(', grijz(' , rocele
cn !w,; a:Jt!ere kleuren. Di;' opden r;1I1gfch::<ten dezen 11een onder
het m;mllcr, wa~rondcr hU echler, uit hooilIc von zijne weekheid ~
niet wel kan gebragt wo:·den. De iraaiilc en beste foort van Albast is.
1)llÏten tegenf11raak de wittt.!, waar';an het fpreekwoord is ontleend:
zOt! wit als a/bmI, Deze Heen werd het alleteerst in het Arabisdl
gebergte, en vervolgens in Egypte, SJ'riif enz. ontdekt, en wordt
oo!, in Oost-Indien en Pei":d~ gev01~den: voorts vil1dt men hem in
v~rii:llèidelle oorden van ira!ie, w~~r die van iWOIl!l'flcttto, uit hoofdl' V:1Il zUne blnnkhcid en grootte, bijzonder uitmunt; alsmede iu
Fïtllikrijk en Dllitsó/r!Jld; waar hiJ in Tizurill,gm bij NOj"r/!!tlufen,
Sto/berg', bij rrelVènfels enz.ge\"onden wordt. De merkwaardigfie
A!,~aster- groeve, echter, is in her graaffchap Ho!zmflcil1; alhoewel
ook deze neen, buiten dit graaffchap en andere deel en van Saf.:jèn.
in andere bcr.';<lchtig-e deden van Dltit,ichlrmd, zelfs in Siberie, overvloedig voorkomt. Het zuivere witte Albast valt doorfchijnend in
het gebied van Siena, en ook zoo vindt men het in Z!I'itferiand.
Al de Orienta:ll(che Albnsters der Italianen zijn van deze loort
van aarde. 1\1en levert OIlS (barv~n de nÎtmulltendf1:e en fraaif1:e
beeldjes, groepjes, vazen, en andere hnis-, tafd- en fchoortleen
verfierfels , kunstig bewerkt, in den fmaak der amieken; zoo ook
verfierfels in de bouwkUlJst tot pilasters, fchoorJ1een-m~mC'ls, vloer.
l1eenen, trappen, tafelbladen enz. Buitenshuis is het Albast, echter ~
niet goed bruikbaar, om reden, dat het tegen het water en een en,
vochtigen grond niet hertand is, en zelfs van de lucht veel meer
'lIandoening heeft, dan het marmer.
ALBATROS. (Diomfdea Exulans) is eene van de grootrte zwem:vogelen. Hij haalt ruim de grootte van de zwaan; zijne fiatlJtJr is.
die van den fregatvogel (Pelecal1l!s I!q/lilus). Hij onthoudt zich,
tuslchen de keerkringen. aan bap lhrlJ en aan de kaap de Goede.
Ihop. Zijne vh::ugc!s halen gewoonlijk tien, elf, twaalf, en fomwij~
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wijlen veertien voet. De grootfte flagpennen zijn zwm, de kleinfle
en de flaanpennen ZW3rtuClJ tig, loodkleurig: voor het overige zUl!
de vku!jels, getijk de rug, du,ll;dmlin met zwart gef1:r~ept, van bo..
ven Vl;Ü geel, zoo als ook de bors: en de hals is; de kop is wit,
de bek.s vuil g,?elachtig, van voren krom omgebogen, de pooten
zijn gedachtig vleeséllkleurig, en de middell1e vinger vall den zwemvoet heeft eene lengte van omtrent zeven duim.
Deze vogels zUn, om zoo te fpreken; altijd in de vlugt; zwe"
vende, zonder ooit de Vlcllgcls te bcw.:gcn, over de oppervlakte van
de zee, doch zelden hooger dan tieu of twintig voet; manr zij be.;,
geven zich meer dan vijf hciJderd Duitfèhe mijlen ver van land; en
van hier is het, dat de fchepen, nog diep in zee, hen reeds onril1oeren. Als zU ic's zien; dat hun ter gading of voedfèl dient.
dan laten zij zich daarbij op iee neder, en pogen hèt, te bedoelden
einde, magtig te worden; Het voedfcI der Albatrosfen beHaat voor..
namenjk uit viseh, inzonderheid uit den vliegenden viseh, die zij
onderweg waarnemen; voorts tlit zeekwallen (fr/er/lIfat) , inktvisfchen
(Srpiae), en dergelij:,e.
De zoo even gedachte bijzonderheid, (lat zulk eèn z\váre vogel,
als de Albatros, zoo "cr weg over de oppervlakte van de zee zwe~fr,
zonder OOlt de vleugels te b~we,;en, alsmede, dat 111en de Aren ..
den, diklV~ils; hnl\'e dagen lang in de lucht alleen zweven ziet, zoodat zij in groote kringen omciraaijen, en hunne vleugelen in rust uitgebreid holiden,' zonder dezelve anders, dan om van rigting te veranderen, en da: nog zelfs zeer onmerkclijk, te bewegen, en zonder daarmede
de lucht Herk te klieven, om aan dezelve meer wederftand en aan hun
ligchaam eCllc nij geilde beweging te geven; en wijders, dat de lucht,
in de bOOt' (]c fl,eken a~.n1l1erkelijk ligt(~r zijr;de, dan onmiddellijk aan
de oppervl:>kte der zee, gevoigelijk niet in !laat is, om den zwenk en
tlag der vogelen zoo zeer te weJcrfbaD, als eene dikkere en zwaardere IllCh~; daal" toch de vogel, wiens ligchaam e-/en zwaar blUft •
al deze
. zich ook tot de grootne hoog:e der lucht verheft; omHandighe(~en hebben zeer eigenaardig vele onderzoekers der Natuur
hunne gedachten op dit onderwerp doen vestigen, ten einde de oorzaak
van dit, inderdaad. verwonderenswaardig verfchijnfel te ontdekken.
Met opzigt tot dezen zoo zwaren vo;;el, als de Albatros is, zijn
fommi:~en van oordeel, dat de onbewogene v!erken, die de lucht
nooit klieven, om wederfland te vinden, dezen zwarel! vogel niet in
de luchr kunnen ophouden; en er dus in zijn eigen ligchaam een middel moet huisvesten. om dit te bewerken; en d~t mlddel heeft
men gemeend, en niet ten onregte, daarin te beftaan • dat er gephlogillicevrde lucht in de lUChtvakken van den vogel is, wiens lig~
eh aam daardoor ligter gemaakt, en in de hoogte opgehouden wordt.
De grooce omdekblg, echter, van het wonderbaarlijk geheim der
Natuur, hoc, uaiuelijk de Albatros, de Arend en andere vogelen in de
lucht kunnen zweven, zonder de vleugels te bewegen, is gefchied
door
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door den grooten Ncd~rl3ndfchen ontleedkundigen P. CAMI'ER, en den
zeer bekwamen Engelfehen heelmeester, J. lIUNtER, zonder dat de
eene van des anderen wailrn~mingen iets het geringfle gewetC:l teeft,
en' dat, 0111 zoo te fpreken, bijna gelijktijdig. (*) Dit geheim der
NatUur, - waarlijk! zoo mag hetzelve wel genoemd worden - tefiaat daarin, dat er in de voge/en ludtilO/ell beftaal1 , die 1I1et hUIlne longen zamelJhal1gm, en ziet zoowèl iJz IUl/ilJe btenderC/J, als in
hunne vleesc rulc1tige d"dell, bevinden.
Daar het be!tek van dit ons Woordenboek gccne ontvouwing van
dit verwonderenswaardig werk toelaat, venvUzen wij de liefhebbers
der Natuurlijke Historie naar de zeer geleerde en uitmuntende verhandeling van den beroemden J. R. FO[~STER, te vindcn in het A/gl'meen
J1fagazij/z "tllJ II'i1Cllfc,'tap, [(O,'lst en Smaak, I. deel !lde !tuk, te
Amfterdtlm bij de Erven P. MElJER en G. WARl\'ARS, 1785, ten titel voerende: Nieuwe Th~orie wegens het ,'liegen der yogelen, volgeil!
de grondbl'ginfc/m der A,'roftatic.'1.
ALBERTUS-DAALDER. ALBERTrNEN. Is eenc Nederland.
[ehe zilveren munt (door ALBt:RT, aartshertog van Ooste:Jrijk, en
heer van de Spaanfche Nederffllldm, in 1618 geflagen, cn daaroll1
aldus genoemd), welke eigcnlUk op 30 goede grosfchen Sakfi,clt
geld, doch, op zeer vele plantren , tegen I daalder en 8, ja zelfs 9
grosfchcn gcrekend wordt, en, langs de geheele Oostzee, bijzonderlijk
in de Ruslircl1e zeen eden , gelUk ook in [{oer/and, de eigenlijke
mamflaf is, naar weike ge 11andeld en gewisfcld wordt.
ALBIGENZEN. Waren eigcn!Uk dezelfde godsdie1l3tige fekte ir1
Fhmknjk, die onder den naam V:ln tf7alJenzm (zie dat art.) be.
kend is, fc!lOon de laatf1e, ten namlwfle genomen, fJechts e2n gedeelte vail de eerne uitmaakten. De /libigen:::.en ontvingen hunncll
lJaam van de flad A/bi, in het voormalig Opper-Langlledoc, waar'
zich de meeste annhangers dezer fekte bevonden. Zij werden bij deü
paus en de geestelijkheid gehaat, omdat de meesten van hun de magt
des eerl1en niet wilden erkennen, en, over het algemeen, op dea
rijkdom, de onkunde en onverdr:!agzaamhcid der laatl1e fm aaiden.
Paus INNOCENTlUS Hl beval hierom eenen kruistogt tegen hen el}
andere ketters; b~noemde den graaf Sli\ION VAN MONTFORT tot veldheer over het hiertoe bijeen gebragt leger, en fchonk hem, alzoc>
de graaf RAlJMONT VII, van ToulouJe, de partij der Albigenzel1 koos,
het graaffehap van dien naam. MONTFORT voerde dezen oorlog.
in hct eerst, met zoo veel geluk als wreedheid; doch werd, bij de
belegering der !tad Touloufe, door eenen Iteenworp gedood, wa~rdoor
het leger den moed verloor, en g.:heel Lfll1guedoC' op nieuws in opfiand
CO)

CAMPER. pl,at!le zelfs den 2 lIhert 1771,

in do fchriftcn "on het B"t,a"scTt

cenootrchap, te Rotterdam, eene verhandeling over de door hem ort lekte holen
in de heenderen der vogelen. HrriTER heeft c:cne verhar:deling over h~t bovel] ..
genoemde onderwerp gegeven in het j"ar '774, in het LXIV D. der p;/i!osoph.
Tramact. fc1lOon hij uitdrukkc1tjk meldt, dat hij in het jaar I?S8. proefn'lT1!h.
,ge 11 le[ bevc.tigio~ zij,er oUlde:,.in;: heeft iu bet werk gcflc1<l.
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fiand gernakte. LODEWljK VIt!, koning van Fl'alZ,~rijÁ', zettede da
venTolgingen tegen de Albigmzclz voort, wier overfchot zich, vall
tijd tot tijd, genoodzaakt zag, om in de bergen en wouden van
Pi('1J1Dllt te vlugten , om welke reden zij dan ook, naar het geyoelen
van verfcl1eidene fchri.h"ers, den naam van IFaldenzen zouden bekomen hehbc;l. Deze yervolging der Albigcrlzell was het begin der
i:i.7ifi!itie (zie dit art.), welKe men het eerst omtrent deze uitoefen('.,~, \:il Wf"lrWI~ 1ll~11 l>;j;w,:d.2r~ re;ters benoemde, di:; den naam
V:'l: Inq::ifihres /wcretiwc pral'itotis drorgeil. De heilige DO:l1lNICl'~
l;~d a;111 de inflclling Vlm dit gel'egtshof een bijzonder d~el, waaroni
Gijk ;~8dc:rhand de Do;;zi:lIKr.I!Cll bij de il1quifitie-raden g~voegd werden.
ALDlNUS. (lkR:m.\RD SIEGFRIED) Een der grootIte ontleedkn;;digen, werd in 1697, te Fraakfort aan de ader. geboren, en
Hierf in 1770 te Leijden, waar hij 50 jaren het hooslecra:1f)-nmbt bekleed bad. Onderwezen door zijnen kundigen vader, di,: 1,ooglecraar in de geneeskunde was, en de beroemde mallnen aan Leijdw!
hooge fchool, R.\u, BIiJLOO en .!30ERILWE, ging hij, in 1Î I g, naar
Fra/Jk:-ijk, waar hij met \V INSLOW en SENAC bekend gcrnalaé.', lJlet
welke hij naderhand brd\visfèling over de ontleedkunde hield. Bij
w~s de eerl1c, die het ont!eeclkun(/Ig flelfel van J)OERHAVE, w~lkc de
verü;hijnfds der dierlijke huishOl!ding" niet fchciku:ldi;;, maar werktuigc:lijk, verkl"~i'd.:, volgde. en zkh op d"szc:lfs beoefening welegde ; gelijk men dan 001;: de naauwkeurigl1e ontleedkundige befchrijvia,;211 en platen, inzonderheid van de Ipieren en beenderen, aan
h2i11 te danken hC'efr. ALRlNUS Werd in 1720, in de pla:ltS van den
hoogL~emar RAu, in het vak der ontleed- en heelkunde, te LCljdelZ
beroepen, en fcbreef hier zijnen Index jit,7pe!!fctilis anatomicae Ra ..
vianae; zijn werk de Osfibt!s corporis ht:lIJ(lIIi; zijne Ih"!oria mus.
cu/orulJl hominis, en meer andere werken, die in d~ ge[c:liedenis der
wetellfchappen altijd ecne roemr:j:<c plam beklec(1<:i1 z!::I:n. Nog
gaf hij ver[cheidene fchriflen van iLmVElJ, VES.\LIUS, F.1BR!CIO n'AQUAPENDENTE en EUSTACIHUS in het licht. - Zijn broeder, CllRISTI.
AAN BERNII mD, hoogleeraar aan de hoo;e fC:iOol te Utrcc,~;', waar
hij in 1753 flb"r, m\lntte in dezelfde werenlèlIap nit, en w~s in'belijks een verdi~n[telijk olltlè'edkllndi:; fchrijver; zoo als ook ee!l andere bneder, F:~8nERtK l'h:R)il!t\RD, het hoogleeraarambt aan Leijdeus
hooge fchool met veel roem bekle.:o heeft.
ALBiON, of Brittmz;?ia major. Zoo noemde men, bij de Ro:nri1Ie;2, het tc:~c;l1woordi.~ E:Jgr'a1ul en Sc!Jot!aml, in oude'fchclding
van het BrittaiJlIÎa 1IIinor, of het tegenwoordig Ierlalld. SPRENGEL
houdt den naam van Albion, in zijne gcfc:licdenis van Groot-Brit.
tanllie, voor eelle oorfpronkdijk Gallirche benaming, en voor eeJlerlei met A/ban of Aib'lin, zoo nIs te~ellwoordig hee Schotseh
ll~og!a/ld, in de f"prarrk der Hooglanden, genoemd wordt , (zie
SCHOTLAND). en oordeelt. dat dit woord het meervolldige van
,"!'ij, of aiiij, is, hetwelk een rotsachtig gebef~Le beteekem, omdat
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zièh de Engclfche kust, aan het oog der tegen overliggende Gal/ien, of Fral1/iJ1C1l, als eene lange keten van ruwe rotlen vertoont.
ALBLASSERWAAttD. Een Cchier-eiland, tus[chen de M1'w~
~n de Lek en het land van /lrkel, op meer dan 21,340 morgen lands,
meest tot weilnnden of henniptee!t dIenende, gcCchat wcrdènl~e. De
naam heeft zijnen oorfprong van den aroom dlblm, meer oostwaarts, de GraafJlroolJZ genoemd; eene oudtijds gC'gravelle vaart ,
die na den Waard in de lengte te hebben doorgeloopen, bij Alb/asferdam in de 1I1erwe valt. Deze waard, welke ongemeen lan~
ligt, heeft meermalen, zoo als in 1709, 1726, 17+0 en 1744, veel
door overflroomingen gel~den; doch inzonderheid in Sprokkelmaand
1809, toen de gehecle Waard, in \veerwil van alle aangewende pogingen, onderliep, en, het gehecle jaar, nict weder volkomen droog
werd, hetwelk op de vruchtbaarheid eenen zeer nadeeligen invloed
had. Men vindt in den /llb/asferwaard flechts éélle klciEe fiad ~
Nieuwpoort , weleer eene aanzienlijke vesting; doch thans geheel
vervallen.
ALBOIN. Een beroemd koning der L017gobi;r&n, in de zesde
eeuw. Hij legde, ter bevestiging zijner heerCchappij, den grond tot
de hertOgdommen Friaul, Spo/eta en Benel'ent; doch werd, nadat
hij flechts weinige jaren zijne gemaakte veroveringen bezeten had,
door medewerking zijncr gemalin, ROSMIUNDA, vermoord. De na.
dere omflanrligheden dezer gebeurtenis vindt men in ALFIERE'S treur.
fpel, ROSMWNDA, en in ALl30IN ván FOUQUE, opgegeven.
ALBRECHT I. Hertog van Ooster.njk, en naderhand keizer van
Duitschlalld, werd in 124-8 geboren, en was een zoon van RuDOLPH van Habsbllrg, die, kort voor zijnen dood, beproefde,
zijnen zoon ten troon te verheffen; doch de keurvorsten ver[chovell
de keus van eenen Roomfchen koning voor eellen onbepaalden tijd.
Na den dood van RUDOLPH zag Ar.BRECHT zijne ermaten, Oosten.
'-ijk en Stiermark , tegell hem in opftand, dicil hij echter door geweld fiilde. Hierdoor aouter geworden, maakte hij zich, zonder
de beOisfing van den rijkstlag af te wachten, van de rijks-ficradeIJ
meester ; doch juist deze daad bewoog de keurvorsten , om, in
plaats van hem, ADOLNf van Nas{tm tot keizer te kieze.n, wam-regen ALBRECHT, uit hoofde van het tegen hem plaats hebbende misnoegen in Zwitferland, zich niet konde verzenen. Hij gaf dus de
rijks-fieraden terug, en deed den niellwen keizer den eed van ge.
trouwheid tot aan zijnen dood. Naallwelijks was de opfiand, ill
Zwitferland gefl:i1d, of hij geraakte op nieuws in twist met Oosten,-ijk en Stier111ark; doch inzonderheid met den bisCchop van Salzburg,
die, . op het beri::t van zijnen dood, in zijne fiaten gevallen was.
Ondertusrchen had ADOLPH, nu 6 jaren geregeerd hebbende, de
achting van alle rijksvorflen verloren. Hiervan' bediende zich ALBRECHT, die door veinzerij wist te bewerken, dat ADOLPH, in 1298,
door den rijksdag afgezet, en hij in zijne plaats tot keizer verko.
ALGEMEEN WOORDEN!!. I.
F
zen
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~en werd. Deze keus was oorzaak, dat de beide mededillgers tegen
elkandcr te veld trokken. ADOLPII filCuvelde, en AL13RECI1'r, die
'Voor de cerne keus bedankt had, omdat hij van de volgende zeker
was, werd andermaal tot Roomsch keizer verkozen. Zijne krooning
gefchiedde in 1298, en hij hield den eer(len rijksdag te Ncureuburg •
bij welke gelegenheid de keurvorsten en de koning van Bohc1J11! hem
aan tafel bedienden. Dan een nieuw onwedcr vertoonde zich. De
heerschzuchtige BONIF.\CW5 VIII, dcn keurvorstcn het regt ter ver.
kiczing "an een en keizer betwistende, en dell pus nlleen voor den
wettigen keizcr en W:1ren koning der ROllIcilJC/l ·verk:arende. verbond
ALIlRECIIT zich met PJllLII'PUS deIJ SCltOOlleJJ, van Frankri/k, verzekerde z;ch van de onziJdigheid "an Sakfm en Brandenbzlrg, en dwong.
door ee~1C11 ol1venvricntell inval in het kemvorstendom Jl1en!z, lliet
alleen deszelfs ké!UTvorst, om ZUil verbond met den paus te brek~n,
maar ook, 0111 de volgende vijf jaren zich met hem te verbindcn.
BONnt,Clcs trad nu in onderhandeling met ALBRECIIT> die zijn verbond met PlllLIPPl'S verbr~k, en erkende, dat het westerlèhe keizerrijk een leen der pmlfell aan den keizer wa" en d" keurvorsten het regt
w: verl<iezing van den heili;;en fioe! ontleenden. nONIFi\CIU~ fprak nu
den bnn uit (egell PHILIPPU5, vcrkInarde hem vervallen van den franfde;1 troon, en fchonk dien aan AJ.BRECHT. Het is niet mogelijk,
ol de ouregtviardige oorlogen op te noemen, welke deze heerschz\1chtig(' vorst voerde. De voornaamfle w:ucn tegen Holland, Zeek'lId, {7rics/anrl, Hongarije, Bo1ze1l1e en Tiurillgen. Juist bedacht,
om zich hier weg"cl1B zijne geledene IJe<'ierlagen, te wreken, ontving hij berigt van eenen opfiand der Zwitfers, en zag ziehgedronhcn, om zijne magt derwaarts te wenden. Gelijktijdig vernieuwde
zijn jongere broeder, Jon.\NN, zijne billijke eifchen op Zwabm;
doch hij werd met trotschheid afgewezen, waarvan het gevolg was,
dat er eeHe zamenzwering tegen ALIlRECHT omflond, en hij vel'moord werd.
ALBRECHTSnERGER. (JOHANN GEORG) Werd in 1736 gebo.
ren, ging, 7 jaren oud zijnde, nIs disclmtist. in het kapittel te [(looster-NeubUl'?" en van da~r in de abdij Molk. Hij leerde het accompagnement en de compofitie onder den hof~organist MONN, en werd
n?derhand zelfs, op meer dan eene plaats, tot org::nist aangelteld;
vervolgel1s, in I77'.!, tot hof-organist en lid van de muzijk-akademie in
lFfelil'1J verkozen; in 1793 tot kapelmeester in de St. StephmltJskerk,
en vij f jaren later, tot~lid van de abel emie der muzijk te Stok/tolm
benoemd. ALBRECIJTSilERGER was een der uitmumelldile contrapunktis_
ten. Onder zijne talrijke leerlingen bevond zich ook VAN BEETHoVEN. Zijne voortretrelijke opltellen, zoo ver zij gedrukt zijn, alsmede
zijn grondîg OndenjJijs in het compOlJeren, worden van kenners en /ief..
hebbers hoog g-ewanrdeerd. Hij flierf den 3 van Lentemaand J 803.
ALBUM. Eelle Latijnfche benaming van ettelijke boeksgewijze ingebondene vellen G:hrijfpapier, voor reizigers of goede vrienden, om
daar-
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t!aarüJ hEnue namen op te teekenclI, of zekere fpreuken, of dichtregels, ter hUIlner gcd::chtenis, te [chrijven.
i\LCA E US. Eel1 Grieksch dichter, die 600 jaren VO(lr CHRISTUS
geboorte leefde, en een tUdgenoot van SAPPHO was. Na zUBe krijgsverrigtingcn tn zijne misluhe Jtaatklludige ond::rnemingen, zocht hlj'zijnen troost in dè liefde en den wijn, welke hij ook beide in zijne
liederen meesterlijk bezongen heeft.
ALCALDE. Een woord van Arabifchen oor[prong', beteekenende
eenen Spaan[chen of Portu~eefchen gouverneur, of bevelhebber, van
fieden of floten.
ALCALI. (Z;e: ALKALI.)
ALCESTE. VO!;;CIlS de I"abelkunde, de dochter van Pl!LIAS. en
de gemalin van A:nIETus, koning van Thes!alie. Dezc lV:,rd zick,
en kon de , naar de uitfpraal: van het oral{(,I, niet anders zjjn levell
redden, dan wanneer zich iemand vrijwillig voor hem in deu dood
overgaf. l\r.CESTE'·wjjdde zich heimeltjk aal1 de :goden: zjj werd
krank, fiic,'f, en Am,lETUS hcrfl:elde. Na haar overlijden bezocht hij
HF.RIWLES , die door banden van gastvrijheid aan hem vèrbondell
wns, en hem aanfl:onds beloofde, om zjjne geliefde gade lIit den OrClfS tcru,; te halen. I-I;j hield zijn woord; vattede den dood met {fcr.
ke armelI , en hield hem zoo lang vast, totdat hij ALCESTE wedergaf. O:lder de G1"ieken heeft EURIPIDES, en onder de Dttitjèlicrs
WIELAND , in ee:l zangfpe!, gelUk ook PAUL TIJlElVIIG, deze fl:of
bearbeid; Zi}:ldc de ,\LCESTE van dcn laatJ1cn het eerfl:e zangfiuk, hetwelk, in de Paaschmis vun het jaar 169,i, te Leipzig, ;;'cfpeeld werd.
ALCHE;'VII. De wetellfchap van den gemeenfchnppcIijken oorfprong der mewJell, ten doel hebbende, 0111 aan te ~oonen, hoe onedele metalen in edele, tin in zilver, en zihl'er in' goud, kllnneil veranderd worden. De zt1cht naar het laatfl:e heeft: dezer kllns't, vooral
in de middeleeulVl'l1, zelf, ond.er koningen en vorsten, een aantal
aanhangers verfchaCt; die, om zich aanzien te bezorgi!n, haar eenen
hoogen ouderdom toefchreven; doch GIBBON zegt zeer juist: " de
" oude fchriften over de Alchemie, die zoo ruim[choots aan HERi\lES,
" SALOMO, of PYTHAGORAS, wonlen toeg:erchreven, zijn enkel een
" verdichtfel van latere adepten, alzoo de Grieken noch op het ge" bruik, noch op het misbruik, der fcheikunde oplettend waren. In
" het ongemeen groot register, waarin PLINIUS de menfchelijke ontdek" kingen , kunsten en dwalingen heeft opgeteekend, vindt men' geene
" letter van de verandering der metalen. De verovering van Egypte,
" door de Arabieren, verfpreidde deze iJdele"wetenrchap over den
aardbodem, en, daar zij de menfchelijke fchraapzllcht vleidde, werd
" zij in ChintZ, gelijk in Europa, met denzelfden ijver en een gelijk
" gevolg beoefend. In de duist~re middel-eenwen was ieder ver" haal van wonderen welkom; terwijl de herleving der weten[chap.
" pen de hoop op nieuw bezielde, en het bedrog bedriegelijke kunsten
,,~aan de hand gaf." De gefchicdenis der fcheikunde heeft; helaas!
F !l
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tot in de zestiende eeuw, geene andere, dan Alchemistifche, fchriften
opgeleverd. TUEOPHRASTVS PARACELSUS BmnmMT van flohenlieim
voegde, in dat tijdvak, bij de vorige zothed~n, nog de voorgewend(!
uitvinding van een algemeen geneesmiddel, en werd, fcIlOon hij in
zijn 48ltei:m fiierf, echter de Uichter eener reine, tlie zich, langs
~~nen en denzelfden weg, goud en olJffel/di/Hcid poogde te ver.
fcbatfen. Diegenen zijner navolgers, die zich bcroemdl!n, hun oog.
merk bereikt te hebben" noemden zich .1,1(']/<11, en het middel.
iletwtlk hun de vervHlIing hunner wenrchen moest verfchatfen, droeg
den naam valJ jlem der wijzen; gelijk zij ook zich zc1ven den naaIll
van vUZlr - Plzilofifen gaven. Het is zeer twijfelachtig, of zij, ten
aanzien van de verandering (ler metalen, ooit h11n doel getroff.~1l hebben. Zoo veel is ten millf1e zeker, dat men, in de fchriften der Al.
chemisten, geene opheldering omtrent, deze kunst kan bekomen, alzoo
dezelve enkel olJverUaanbare en onoplosbare raad fel s bevatten. Men
moet echter, met de Alchemie de ware fcheikunde niêt verwarren, waarvan zij flechts eene verbasterde zuster is. - Zie: SCHEIKUNDE.
ALCIBIADES. Deze beroemde Griek, eén zoon van KLINIAS en
DINOMA'ClIE, werd in de eerUe helft der vijfde eeuw voor CHRISTUS
komst gebr,ren. De 11:ttuur had hem niet fleches met eene uiti1ekende fchoonlleid, en eene aller harten innemende houding, maar ook
met de uitmuntendi1e talenten, om de zeldzaami1e voorregten in zich
te vereenigen , en met eene ongewone bnigzaamh~id van hare, be-,
fChonken. Hij W:lS een even zoo groot veldheer, als redenaar, maar
ook een groot wellustel;ng; doch , wanneer het er op aankwam.
niet minder arbeidzaam en geduldig. De gefchiedfchrijvers zeggen
van hem ,d~t hij buitenfporig in het goede en kwade, en zijn ka_
!akter eel;C menget:ng van verhevene deugden en grove ondeugden
geweest zij. Hij werd in het huis van PERIKJ.ES opgevoed, en SoKRATES poogde zUl1 hart te vormen, hetwelk dien ook eeniger mate
gelukte. Gedurende d'en Peloponnefifchen krijg muntte hij, als veldheer der /ltlieiiienzet's, legen de Syrncuzers uit; doch werd bij het
volk verdacht gemaakt; in zijne afwezigheid :\angeklaagd, en, daar
hij niet ver[cheen, met verbeurd-verklaring zijner goederen, ten dood
veroordeeld. Hij ging nu tot de Lacedeln/miers', en vervolgens tot
de Pet'zen, over; doch werd naderhand, op eene eervoIle wijze,
door de /lthenienzel's temg geroepen. Hier bekleedde hij op nieuw
clen post van veld)leer; dan, daar hij andermaal de gunst des volks
verloor, zoo verliet" hiJ, uit, vrije verkiezing, zijn v~derhtnd. Hij
werd door net PerzÎ'Seh legerhoofd,. PHARNABi\ZUS, zeer minzaam ontvangen;· doch, toen LVSANDER Vlm Lncede1lloll op z~ine uitlevering
2androng, liet PHARNAllAZUS zijnen gast, op eeue verruderlijke wij ze.
om het leven brengen. Zijne beeldtenis, in gefbeden i1een, is ons
ynn hem nog overgehleven.- De ALCIB1ADES van MEIsNER is be~end.
ALCIDES. Een bijnaam van HERKULES, volgens de gewone uitlegging, .van zijnen grootvader ALClUS herkomstig.:
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ALCl\lENE. Zij was de dochter van ELECTRl]ON, koning van
ARGOS , die haar ten huwelijk gaf aan A~lPHlTR1JON, op voorwaarde,
èat hij den dood harer broeders op eenen AetolildJell volksftam wre~
ken zoude. Jl1PlTER, imusfchell op ALe"1!':].';E verliefd geworden, nalll
de gelegenheid der afwezigheid van haren man waal', nam deszelfi
ged:talJte aun, en genoot dus hare gunst. Daar zij illtllSfciJen reeds
van A.\IPHITRljON zwanger was, cn JliPITER gezworen had, dat het
eeri1:e kind, dat zij baren zomde, over alle kinderen, ook uit hem geboren, heerfehen zonde, wist }VNO te bewerken, dat de zoon val)
AMPHITRljON eerst ter wereld kwam, en dus die van JUPlTER, wel.
ke HERKULES dienstbaar werd, aan EURIJSTHEUS. ALC~1ENE huwde,
daarna aan RHAD/IW\~T11l1S, waarfchijlllijk den waren JUPITER.
ALDERMAN. Beteekent eigenlijk een oud man, die ke:mis en
ondervinding bezit. In Londen voeren de 26 perfollen, die, mat den
lord-major, het !bdsbei1:ullr verkiezen. nezeu titel.
ALDOBRANDINI. Is de naam eener voriltelijke famme te Rome,
die in de gefchiedellis der kunsten bekend is, door een antiek fchilder"
fiuk in fresco, hetwelk op haar landgoed te zien is; een~ bruiloft
verbeelde, en de /lldobr/ltldinifche bruiloft genoemd wordt. Dit i1:uk
werd, ten tijde vun CUéMI::NS VIII, omi1:reeks Sallt.1 lllflria 111aggicre, ter plaatle t waar eertijds de ruinen van MAECENAS waren, gevonden, en van daar naar het genoemde landgoed gebragt. EÖTTlNGER heeft, in 18 I I , hierover eeue belangrijke oudheidkundige verhandeling in het lkht gegeven.
ALEl\'IANNEN. (Zie: VOLKSVERHUIZING.)
ALEMBERT. (JI':AN LE ROND D') Een beroemd Fransch geleerde,
in 1717 te Parijs g;;:boren. Een kind der liefde zijnde, bleven zijne
ouders langen tijd bedekt; doch thans weet men, dat hij de zoon
was van mevrouw TENeIN, door haar veri1:and en bare fchoonheid
beroemd, en van den gcwestclijken Artillerij-kommisiàris DESROUCHES.
lIij werd bij (~e vrouw eens glazenmakers bei1:eed en opgevoed, en
bezat eene overhecrfchende neiging voor de beoefening van wiskundige wetellfch~ppen. Zijn werk. over de Beweging der ligc/ramen iJl
{'Cue ~'Ioeiflof, en een ander over de Integraal-rekening, bezorgden heIn
in 174[, eene pla:us onder de leden van de Akademie der wetenfcha~
pen. Hièrop fchrecf hij zijne beroemde werken over de DYlltl1lZi/r,
cn de vlocifloffcll, en behaalde in 1746, door zijne Theorie der Willde, bij de Berlijner Akademie den uitgeloofden prijs; terwijl hij tevens tot hnar medelid benoemd werd. Onder de verhandelingen, llij
deze Akadamie ingeleverd, munten inzonderheid twee uit, ~ls: over
de ztlil,~,.e AilO/,'f/<, en over de Trillingen der jiJaren. D'ALE~IBERT,
mede deel llcmel;de aan de nafporingen van EULEIt en CLAIRAVT, om
de ontdekkingen \':ln NEWTON, omtrent de bewegingen der hemel fe he
ligeha1l1èlJ, tot meer volkomenheid te brengen, overhandigde intusfchcn
aan de Akademie der wetenfchappen eene oplosfing van het verfchijnfel. wa~rdoor bepaald worlh, welke veri1:oringell de wederkeerige
aenFJ
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aamrckkillf; der plane[en, in derzelvcr elliptifchen loop om de zon,
veroorzakcll zOllden, illdl~lI zij alleen hare zwaarte tcgendi: hemellicht volgden. D'AuMDERT vervolgde zijne aanhoudelld,~ werkzaamheden in het wiskundig vak verCcheidene jaren, en fchrC?ef, van' tijd
tot tijd zijne Ollderzoekingen Ol'er verfc/lillelJde bc!rlJlgrijke ptmtetl
,'a/J het fYereldJldfc!, over /zet "e1fchijlleJJ der NfJclttevellingm, -zijne Proeve Ol't'1" dCII tcgen/ftllld ,'au ,'loeihare ligc/U!1l1C/j, benevens
eene mcnigt,~ vall verhanddÏi,gcn; alle welke werkcn bij deskundigen
op prijs gefl:eld worden.
lIet eerfl:e vuur zijner nciging voor de wiskunst had zijne, reeds
vroeg betoonde' zucht tot de fr~aije wetel1fchap~n voor eeáigen
ti:d verdool"d; doch deze werd weldra op nicuws opgewekt, toen de
,;iskundige nafporingen, na zij ne belungrij kfl:e ontdel,kingen,· hem
niet meer eenen zoo rUken oogst van nieuwe Waarheden konden beloven. Met zUne inleiding tot de Franfche Ellcyclop:?die, waarvan
hij, DaaSt DIDEROT, de voornamnfl:e fchrijver was, betrad hij deze
nieuwe loopbaan, en bearbeidde vervolgens de fra:l!je wctenfchappell
te gelijk met de wiskunde. Z~jne Cchrifçen in dit vak verwierven,
door bare gegrondheid en J1uauwkctlr't';heid, de goedkeuring bij alle
verfl:andigen, en onderCcheidcn zich door zuinrhcid van taal en fl:ijl,
en door verhevenheid van denkbeelden. onèhoon de EllcJ'CIopulie hem
vervolgers bemkkende, WèeS hij echter d.: uitlloodiging van FREDEIUK
II, om zich te Berlijn m:dèr te zenen, ge!ijk ook het eigcnlwndig
verzoek V:l1l de Rus(iJche vorstin, om de opvol:ding van haren zoon
op zich te uc:men, van de ha·ld.
D' ALHIBERT, die, bij zUn mar:g inkomen, eelle uitgebreide welda(1i;>;hcid oefende, Ie efde meer dan 30 jaren zeer eell\'oudig bij de
VI'1!llW, die hem had opgevoed, eo; verliet hare woning alleen, toen
zijne gezondheid d:tvordeïde. IJU bezat een gevoelig hnrt; bemincie
de onafhankelijkheid bO\'cn alles; vermijde, uit dien hoofde, het gezeiCchap çier gro..ren, en ,.zocht rlieell den omgang van zulke perlo_
nell, bij wejke hij zijne vrolij kheid en vrijmoedigheid, zondcr gc: vaar, konde botvier~n. De ~cl;till:~, welke hij gencoc , zijne onafgebrokene vricndfchaps-betrckkingcil met VOLTAIRE, ell zijne uititekende verdiensten, berol;kenden hem vele vijanden. Hij l1ierf aan den
fieen, in Wijnmaand 1783, in het 66ite jaar zijns ouderdoms. FR:~
DERIK II onderhield met hemecne briefwisfeling, wdlw, I,a beider
dood, in drtlk vcrièhencn en hoogst belangrijk is.
ALENÇON. Eene· groote,. fraaije, volkrijke ltad in Frankrijk,
in het departement Orne, waarvan zij de hoofdfl:ad is. Zij is inzonderheid beroemd door den aanzienlijken handel in eigen gereede
lakens, linnens en ftoffen;. vooral echter in cene [oon van kanten,
or:d~r den naam van points d'Alençon bekend, met welker vervaardiging zich een zeer groot getal vrouwen en jonge dochters, io
en buiten de fl:ad, onledig houden, en welk handwerk een voordeel
van bijna 500,000 Iivres oplevert. Ook vindt men er zeer vele Ieer~
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touwerijen, glasblazerijen, ijzermijnen, en inzonderheid fmelt-ovens;
alsmede, in de omliggende landflreek, ettelijke .gocde flccllgrocven,
waarin tevcns eenc foort van onechten di:llllant ge\'onden ,vordt, \V~l
kc, kUllstmatig genepen en ;:uÎ\'er bereid, den echten, ten minfb in
glans en luister, alh()~wcl niet in hardheid, evcnaart.
ALEPPO, eigenlijk IJI1/etj genoemd. Is de hoofdHad van het land.
fchap van {lkn 11:1:1111 in Aziatisch Turkije, hetwelk cie (heek hlllds
van den Euphraat tot :tan de ffiJidtle!!olldji;!/c zee bent; doch eigclllijk het oude SJ'rie is, hetivclk, voor de geboorte Oilzes laligmak.:,s.
door eigene koningen geregeerd, maar naderh:1l1d, door de Romeinen,
tot e.ell wingewest gemaakt, cn ejndelijk door de Turken hun weà~r
ontn{)lUen werd. ..... Tarwe, garst, en kato.:n ~Un op het vlakke
land, en moerbezie-, olijf- en vi,ige-boomen in de gebergten, de
voorIm:tmlle voortbrengfels dezer iheken: en, daar de fh~d /l!ep,~o 11 et
middelpunt van vertier [UsfcIJen (Jc Pcrzijèhe golf en dc 111idde/!al1dfclre zee \ûtntaakt, zoo drijft zij eenen vrij aanzienlUken handel. De
meeste inwoners derzelve zUn Mahomedanen, en de overige Joden,
oosterfche Christenen en Europcërs; doch allen moeten ee!:e ziekte
ooor/laan. welke in eenen zwaren uitOag gelegen, maar noch pij!üijk
lIoch gevaarlijk is.
ALEXANDER de Grootc, Z0011 van PHILIPPIJS \'311 .lI.:c.!dlif;ie, werd, 356 jaren voor onze ö1drekèlling, te Pd!tl geboren.
Reeds als jongeling vertoonde hij eene grootheid van gè~st, ~!
ke zijne jaren overtrof. Men verhadt, dat hij bij dl' overwin.
ningen zijns vaders weeJlde, en tegen zijne fpcelm;;kl;ers zeide:
;; mijn vader zal 011~ geene gelegenheid tot roeplrijke dadell over" laten." Zijne opvol':ding werd, door zijnen vader, aan ARISTOTELES
wevertrouwd, die, zoowel door d~ vorderingen als door de li~fde
zijns jongen leerlings, zUne moei~c rijkelijk beloond zag. ALEXANDER
w.as flechts 20 jaren oud, ~oen hij den l\Iacedonifchen troon beklom.
Hij begon zijne kl'ijgskundige loopbaan Îl; Tllracie en lIIijrie, wanncer
de {)l1fl:aildvastige Griek('1J zich van zUne afwezendheid bedienden, om
zijne partij te verlaten. Hij keerde me, allen [pord terug. De /ithetlienurs en andere ihncn j{ozen wederom zUne zijde;_ doeh de T,1eba.
'Hers, daarentegen, bIeven zich regen hem verzetten,. en moesten zijne wraak f';evoelen. lIij verwoestte hunne fbd, en fpr.arde niemand"
d,m de l1~lwmeiingen. en he~ huis \,;111 P1NOARI.'S. 'fO(!l1 nu de
zam~l~le Grieken hem tot hUlinen aanvoerder tegen de Perzen verko.
zcn haddcl1, en -alles hem met gelukwenfchingen overirtaddc, behalve
DIOGENES van Sil1ope, die zeer gerust in de voori1ad bleef zitterl •
ging ALEXA:\'DER dezen wijsgeer in perfoon opzoeken. Hij vond hein
in eenen toefiand, die de uiterfle armoede aanduidde, zich koesteren..
de in het !èhijnfel der zon, en vroeg hem: " of hij ook eenigzins
" gebrek had?" - " 0 ja ," antwoordde DlOGEmS, " het hindert
" mij, dat gij nsfchen mij en de zonneflralen fiaat." Dit antwoord
maakte de verwondering van den vorst gaande, die betuigde. " drrt·
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zoude verkiezen te wezen, indien hij geen A LEX"
wa'."
Het leger, w.lanue,le hij nu naar /Jzie opbr ak, beftol1d op zijn
hoogst ui, 30,000 man voetvolk en 5000 nlall rniterU. Den eerfl:eJl
!lag won hij aan de rivier de GrtllJiCIIS, waarop Sardis, Epheze, en
andere fl:eden, de poorten voor hem openden. Ten einde zijn krijgsvolk alle hoop te benemen, om zonder overwinning weder te keeren,
gaf hij last, om de vloot, met uitzondering van eenige vrachtfclIcpen,
te llopen , en toog naar Halicarnt1sfus, hetwelk hij, na eenen heftigen tegenftand, vermeesterde. Ver[cheidene vorsten van KleitJ-Azie
onderwierpen zich aan ALEXM\'DER, waaronder lVflTRIDATES , koning
van Pontus, die hem naderha:1d op al zijne togten verzeIde. ALEXANDER, in Phrijgie zijnde, trok, na het innemen van Ce/ene, naar
Gordion , waar hij den Gordiaanfchen knoop met zijn zwaard doorhakte. Hij bragt Capadocie te Ol~der, en bereikte Tmfus, toen hij
zich, door het baden, eene harde koorts op den hals haalde, welke
hem, voor eenigen tijd, in zijne overwinningen l1uitte, en voor zijn
leven deed vreezen. Niet één gcneesheer durfde zijne herl1eliing op
zich nemen, omdat D.\RIVS, koning van Perzie , zijnen perfoon op
prijs gefield had, tot dat zich eindelijk een zekere PHJLIPPUS aanbood,
om hem eenen drank te zullen bereiden, die hem zoude genezen.
Intns[chen ontving ALEXANDER van P,\RMENIO, zijnen getrouwen vriend,
eerll"n brief, behelzende, dat PHILJP\'US door DARIVS omgekocht was,
om hem te vergeven. ALEXAN DER gedroeg zich omtrent zijnen geneesheer, als of hij van niets wist: hij nam de kop in de hand;
gaf den arts den open brief, zag hem fhak in het gezigt, en ge-.
bruikte den drank. Opmerkelijk is het oogpunt, waaruit ROUSSEAU •
in de Emile, dezen trek befcholJwt. ALEXANIiER begon te herfl:ellell,
toen DARlUS zijne benden tegen hem liet optrekken; maar hij Doeg
hem, niet verre van de rivier 1 SfiIS, waar het leger van DARIVS , benevens de familie des konings, omtrent welke hij zich zeer edel~
moedig gedroeg, in zijne handen viel. ALEXANDER bezettede nu Da"II1askus, waar zich de koninklijke fchat bevond; verzekerde zich van
al de fl:eden langs de lJ1idde!londji:he zee; trok vervolgens zegevierend door Pa!e(iina; werd in Egyptf, waar men het juk der Perzen. moede was ~ . alsdeszelfs verlosfèr ontvangen; herllelde hier,
om zijne heerfchappij te bevestigen, de oude zeden en f!rdsdicnllige
gebruiken des lands; en legde den grond Dag tot /Jlexandria, het_
welk eene van de eerfie fieden der oude wereld ~rd. Van daar
trok hij door de woestijnen van LJ'bie, om de godfpraak van JUPITER AMMON te raadplegen, die hem, volgens fommige fchrijvers,
voor zijnen zoon erkende; hetgeen echter door anderen, met alles.
wat omtrent deze reis verhaald wordt, wordt tegengefproken. Wat
hier ook van zij , AU:XANDER, die de voorDagen ..an DARIVS tot
vergelijk verworpen had) ondernam, met den aanvang der lente, tcgen hem eenen nieuwen veldtogt; greep aan het hoofd zijner ruiterij
"
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rij de Perzen aan,. en (joeg ze op de vlugt. D"IUVS redde zich alle211 door de fnelheid vnn zijn paard, en gaf zijn leger, zijne bagagie, en onnoemelijke fchattcn, aan den overwinnaar, prijs. Geheel
Azie viel nu in de magt van ALEXANDER; BabY/Dil en S'uza, waar de
rijkdommen 'van het oosten opeengepakt waren, openden voor hem
de poorten, en hij trok binnen PerzÎms hoofdfiad, Peljèpolis.
Hiel' echter eindigden zijne roemrijkfle - daden. Heer van het
grootfte rijk der wereld, werd hij de flaaf zijner driften , was
ondankbaar en wreed, en vergoot, in den fchoot van den wellust,
het bloed zijner dapperfie veldheeren. Pelfepo/is, dit wonder der
wereld, werd door hem, in dl'Oukenfchap, in brand gefioken, en
in een en puinhoop veranderd. Befchaamd over deze fchandelijke
daad, brak hij fpoedig met zijne ruiterij op, om DARlUS te vervolgen, die door UESSUS, bevelhebber van Bflctritma gevangen gehou~
den en omgebragt werd. ALEXANDER, het met wonden bedekte lijk,
op eenen wagen liggende, ontmoetende, konde zijne tranen niet weerhouden, en liet het op de in Perzie gebruikelijke wijze begraven,
waarna hij ook Hircallie, het 1J1arfcn!and en Bactl"itma ond0rwierp,
en zich tot koning van Azie liet uitroepen. ALEXANDER, thans nog
grootfcher ontwerpen vormende, trok in den winter door het noor·
den van Azie, en kwam tot aan de Kaspifchi! zee, welke de imvoners van Griekenland toen nog niet kendeli. Zijn onverzadelijke dorst,
llaar roem en veroveringen, deed hem zelfs de ruwe horden der Sc)'ten niet ver[choonen. Na zijne terugkomst in Boctdalla, zettede hij,
in het volgende jaar, zijne overwinningen voort; onderwierp geheel
Sogdiana aan zijn gebied, en nam de familie van ÛXYARTES, een
der vijanddijke legerhoofden, gevangen. Hij huwde aan ROXANE,
de dochter dezes veldheers , het fchoonfie meisje van Azie, welker
vader zich nu onderwierp.
ALEXANDER, nu geene vijanden meer te befirijden hebbende,
onderna:n ecnen togt nuar de 11ldieIJ. Hij ging over den Jndus;
noot met TJ.PILUS, den vorst des landfchaps, een Verb011L1: en
behaalde de overwinning op PORUS, die hem den overtogt over
<len Hydaspes wilde betwisten, en hem, op zijlle vraag, hoe hij
verkoos behandeld te worden, ten antwoOïd gaf: " als een koning."
PORUS ontving bierop niet alleen zijn koningrijk tell1g, m3ar nog
bovendien een ander, onder den titel eens Iandvoogds. ALEXANDER
wilde nu tot aan de G07lges doordringen; doch het algemeen gemor 011~
der zijn leger noodzaakte hem tot den terugtogt, dien hij onder grocte gevaren volbrugt. Aan den H}dasjJcs terug gekomen, brugt hij
eene vloot bij een, Wfi11'Op hij, met een gedeelte van zijn leger, den
vloed afzakte, terwijl het andere langs de beide oevers tra];. Hij
~eilde vervolg<:ns den IlIdIls op, en kwam aan den gr'ooten Oceaan,
welks gezigt cl<: lV1flcrrlOlJiers met verbazing vervuld,~. De vloot
hierop naar den Perzifehen zeeboezem fievenendc, Doeg ALEXANDER te land del. weg nanr Babyloll in, en moest uitgefirekte woes-
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tijnen doortrekken, waar zijn leger, door gebrek 'a~n water en leeftogt, grootcndecls omkwam: naamvelijks een vierde van de folè~tCIl,
met welke hij was uitgetrokken, brngt hij in Perzie tefllg. 'fe Slifa
uouwde hij , onder cene bijna ongehoorde pracht, met S'L\TIR.-I., de
oudlte dochter van Di\RIl:S, en ging naar Baby/oIJ, waar hij, eneler
IJet [meden van nieuwe en grootfche o!1twerpen, voor (1e toekomst,
na eene ziekte van weinige' dagen, zich zelve door het gebruik van
te veel drank op den hals gehaald , in den onderdom 'vun 32 jarea
fiierf. Geene [chikkingen ten aanzien van den troon gemaakt hebbende, erkenden zijne ve!dheeren, na eenige dagen twistens, ARIDEUS,
den broeder Va!l ALEX:\.NDER, als koning, en benoemden PERDlCCl,S
tot zijnen eeraen itaatsdicnaar ~verl11its hij te zwak was, om zelf te
regeren. Het lijk van den' overleden vorst, werd door PTOLOMEUS
in eene gouden kist, in eenen tempel, te Alcxandria bijgezet. ' -Men heeft van hem verfcheidene tlandbeelden; doch die van LYSIPpus zijn de natuurlijkHe, omdat hij zich door geenen anderen beeldhouwer wilde laten beitelen. APELLES fchilderde hem in de ged~ante
van JUPITER, en nog tegenwoordig zijn van hem koppen, in gefneden fieen, voorhanden.
ALEXANDER NEWSKI , of NEWSKOI. De zaon van den Moskovi[chen groot-hertog JAROSLAIV. Hij werd geboren in het jaar
1218, bevocht de roemrijkl1e overwinning op de vcreelligde De'ltII, Zweden en de ridders van de Duitfi:he orde, die aan de oevers
van de NI'lM gel~nd waren, en op Nowgorod aanrukt'en; wondde
met eigene hand den Zweedfchen vorst, en OlltVÎtlg van d~ genoelUde rivier den eervolJen naam van NEWSKI. Ook d~ Tartal't'1J veffloeg hij meermalen, en bevrijdde zijn vaderland van de fcha,ting,
welke de opvolgers van DSCIIINGI CHAN aan hetzeh'e hr.dden opgelegd. De dankbaarheid zijner landgenooten verhief hem tot eenen
held en heiligen; doch Pt:TER de Groote vereerde zijne nagedachtenis
cloor het boU\ven van een prachtig klooster te Petersb/lrg, ter pI aat[e
waar ALEXAl'\DER zijne roemrijktle ,zege behaald had, en door het
inaellen der Alexander-Newskj-orde.
ALEXANDER de Zesde. Een 'der p~ufen, die zich, door het
hoogae misbruik van gezag, en allcrici ondeugden, heeft berucht gemaakt, en, benevens LODEW1JK SFORZA, van jltIi!aal1 , en de beide
koningen van Napels, FERDINilND en ALPHONSUS, onder de affchcwelijkfle vorsten der lsde eeuw kan geteld worden. Zijn onechte
zoon BORG!:'\., dien hij, zonder een;ge fchaamte, :tls zoodanig , openlijk erkende, drukte de voetl1appen zijns vaders, wiens uiteinde zoo
verfchrikkeli]k als verdiend was. Men [chonk bern namelijk, hij vergislÏt:g, uit cene flesch met vergif, hetwelk hij en zijn zoon voor
eenige kardinalen bereid hadden, waaraan hij, in het jaar 15°3, het
?4-f1e zijns ouderdoms merf.
ALEXANDRIA. Eene aad in het Tnrksch Sèlwdil'ik, werd doorALEXANDER den GroOfen gebouwd, die hllar tot den Z!tel van zijn rijk,
en
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cn het midde-!pllllt van den handel èer wercld, bdlcmdc:. Z~j was, uit
hoofde harer natuurlij!:e lig;lt;g, eCllC vesting; 11ad vUf hwcns, ell
werd, door de P'j'OLO~1EVSSLN , van tijd tot t~d aaillllcr;'<.;iijk. vèrfraaid~
Het fchoonftc gedeelte der flati hcet~c Bruc'ltion, en, hier bevolld~11
2[r11 de' pi achti~e koninklijke pal eizen, met het abdelllie-gebolIW 'of
Mufeum, door IOLOMEVS PilILADi':LPHVS gefiich t, wa~li1j .de eene
helft der koninklijke boekerij, duor heli! ol'igcrigt, ell 4°°,000 banden
bev::ttCllde, bewaard wcrd; tcnv;) de ::lldere van 300,000 boekdcelell
in he, .serapioll, den tempel van JUl'iTER SEIUl'iS, g<,'plantst was. Het
groener deer dezer boekerij verbrandde, bij de beleg,:ring van Alex~
tJndria, doo~ JVLIes CES,~R; doch werd nade;'hand doordé Perga.
lIlifchc bo;:kerlJ , CCI~ ger..::henk van ANTONHJS CI.EOPA'r::A, wc:dér vervangen •. Hei· Mufeum werd gcfpanrd, en· de geleerden, die daarin
woni~g cn onderhoud vonden, bleven er tot ol' keizer AüRËtlANCS,
onder wiens regering deze fchoone inrigting· te gronde ging. De 'boekerij in het Serapioll bleef echter tot op THEODOSlUS den Graoten,
die alle Heiclenfchc tempelen, zoo wel in het Romeinfche rijk, als
in de gewesten, liet verwoesten. Hetzelfde lot' trof ook den heer/ijken tempel van JUPITER SERAPIS , die door eenen woedendel1 hoop,
dwecpzicl;e Chriscellcn (dus niet door de Arabieren onder Or.iAR) befiornll!, en met de boek"rij vernield werd.
Dij de verdeeIing van het Romeinfche, kw~m Egypte met Alextln~
dria bij het O(lsterfche rijk; doch eindelijk l1~mcn het de Perzen, en
vervolgens de Arabieren, in bezit. De find geraakte nu' meer en meer
in ycrnl; doch behield nog eenen bloeijeeden fnllJdel, tot dat de Por;'
tllgtczN! in de 16de eeuw, den weg ter zee nanr de Oi}st-Jndie von';
cicn. - De tegenwoordige fiad fiaat niet meer op de plaats der oude,
welker pninhoopcll flecLts nog een gering bewijs van hare vorige grootheid opleveren; zijl~de van derzelver overblijffels naauwelijks nog eene
gslcrij, niet ver vnnde poort, die naar Rosette leid~, benevens'het
ge;loelllde zuid-c02tclijke alllphiteater, voorhanden. De bevolking, oudtii('s Hit 3°0,000 lllwoners be!1:aande, wordt thans op Ilog geen
20,000 gé!chat.
J1I het Jaar J 798 werd zij, bij den b~kel1den iqvàl
d~r F:'aJljéhd in Egypte, door deze genOlrien en bevestigd, doch in
r 80 I weder ann de EII!Jc/fl',ien overgeven, die haar wel ten behoe•
ve der Turken veroverden, m:;:;r in 1303 wèder terug trokken:
ALEXANDRIJNSCI-iE CODEX. Een der oud!1:e Griekkhe h:mdfdriften des Bijbels, uit 4 deden in FaHo l:rcfiaande, en b2vattende,
in de drie eerlte, de Grieh[che \'ertaling der tcvelltig~ll yan !;ct Oude,
en in het laatfte den oorfpronkcIijkcll tel;s: van het nieuwe Testmnent.
'Dit handfchrift bevindt zich tegenwoordig in het l\Tl1feulIl te Londen,
en werd om(lreeks het jnar I 6~8, door THO~IAS ROWE, Engclsch
gezant te Konfl.11ztinope/, als een gefchenk van den patriarch aldaar,
CVRILLUS LUCARIS, aan KAREL I, koning van Engeland, gezonden.
CVRILUJS had dit hnndfchrift van A!exandria, waar het waarfchijnlijk gefchreven werd , nanr KonflalJtil1opei medegenomen. Op ee!1
af~
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nfzonderlijk blad, hetwelk bij hetzelve gevoegd is, berigt hij, dat
het, volgens cellc overlevering, door eene aanzienlijke Egyptifche
vrouw, THECLA gcnoemd, nu omtrem 1500 jaren geledcn, niet lang na
11et concilie van Nicea , is ge[chreven geworden. Van het O. T. is
eene fchoone uitgave bezorgd te O>.ford door J. E. GR.\BE, in vier
deelen, van het jaar 1707 tot 1720; en van het l';1ifuwe is te Londen
in bet jaar 1786, door C. G. WOIDE., een naauwkeurig, lUet hetzcl~
ve volkomen overeenf1emmend, afdrukfel (frlc fimi/e) geleverd,
hetwclk voortreffclijk is uitgevoerd.
ALEXANDRIJNSCIIE EEUW. Toen de fchoone dagen der Griekfehe dichtkullst voorbij waren, poogde men door kunst te vergoeden.
wat de, Natuur niet meer aanbood. A!cxfJlldril1, in Egypte, werd.
door· de kunstlievende PTOLOi\lEUSSEN, tot de zetelplaats van geleerd.
heid verkozen, waárdoor dit tijdvak van kunsten en wetenfchappen den
uaam·van AlexRndrijnfehe eeuw verkreeg. De boekerij, door PTOLO;\IEU~
PHILÁDELPHUS opgerigt, (Zie ALEXANDRIA), de gezamenlijke Griek.
fche en Romeinfche letterkunde bevattende, was de grootf1e en kosthaarf1e der oudheid, en lokte een groot aantal geleerden; terwijl het
Mufeum, met regt, als eene akademie van kUllsten en wetenfchappen
kon befchouwd worden. Olidermsfchen verfchilt de Alexandrijnfch~
eeuw, in geest en karakter, aanmerkelijk van ,'orige eeuwen. Bij de oplettendheid, welke men aan de beoefening der taal toewijdde, moest
men zich natuurlijk op zuiverheid. naauwkeurigheid en vloeibaarheid
derzelve , voornamelijk toeleggen; en verfcheidene AlexalldrijIJC1J vertoonen zich, te dezen aanzien, inderdaad, in een voordeelig licht;
doch den meesten hunner werken mangelt het aan dien geest, welke de
vroegere Griekfche dichters bezielde, en in hunne werken doorf1raalt,
ALEXANDRIJNSCHE VERZEN. Zijn dezulke, die uit zes
jambifche voeten befiaan, en waarvan zich de Duitfc;le1's, eertijds, in
plaats van hex.ameters, bedienden. Zij zijn bij ons en andere Euro.
pifche volken in algemeen gebruik. en ontleenen hunnen naam van
een zeer oud Fransch heldendicht, in het' midden der elfde eeuw op
ALEXANDER dm Graoten vervaardigd.
ALEXIS. (PETROWJTSCH) Zoon' van PETER tien GrofJten. IIij
werd in 1695 te Moskow geboren, en huwde, nog flechts 16 jaren
oud, aan CJlARLOTTE van Bruuswijk Wolfenbuttel, Zuster van de ge·
malin des Dllitrchen keizen , KARET. VI., welke vorstin hij zeer ruw
en liefdeloos behandelde, Door zijne moeder opgevoed in de oude
gebruiken zijns volks, en in het geringCchatten der voorregten van
meer befchaafde mtien, verzettede hij zich bij aanhoudendheid tegen
de nieuwe ontwerpen zijns vaders, die, vreezende, dat ALEXIS zijn
begonnen werk moge verijdelen, hem onterfde. ALEXIS zelf fcheen •
of uit laf heid of uit veinzerij, van den troon af te zien; doch
naauweIijks had PETER tle GrooU zijne tweede roemrijke reis aan~
va::rd, of zijn zoon nam heimelijk de vlugt. en begaf zich eerst
naar Tremen, en vervolgens naar InlPruck en NdPc!S. Dit gedrag
werd
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werd door zijnen vader als hoogst misdadig befchotiwd ; fchoon men
daarin geene dier uitrporige ontwe~pen ontdekte, W:l:lrv~n men hem befc huldigde. De Czaar riep hem terug, en hij gehoorzaamde; doch
zijn onbuigzame vader liet hem in hechtenis brengen; noodzaakte hem,
OJll, in tegenwoordigheid der voornaamll:e ledcn van den adel, en de
geestelijkheid, plegtig afil:und v:m de kroon te doen, en om bovendien,
tcn einde dit zijn gedrag voor de wereld te regtvaardigen , door zijne
eigene handteekening, zich voor het hoofd eencr zamenzwering te
verklaren. PETER, hiermede nog niet voldaan, veroordeelde hem ten
dood, welk onnatuurlijk vonnis ALEXIS zoo fierk trof, dat hij den
volgenden dag, in den ouderdom van 23 jaren, (in I7l8) flierf.
ALFRED of AELFRED, de Groo/e, koning van Engeland, werd
in 849 geboren, en il:ierf in den jare 900. In 872 beklom hij den Engelfchen troon, toen de Denen en Noormannen hunne veroveringen
en verwoestingen meer en meer uitbreidden. Hij trok tegen hen te vel~
de, en floot mct hun verdragen, welke zij niet hielden. Eindelijk,
aanzienlijke verltcrkingen van hunne langenooten ontvangcn hcbbcnde.
moest ALFRED, vcrkleed • vlugten , en diende een geheel jaar bij eenen herder. Intusfchen was hij op eenen nadrukkelijken tegel1ll:and
bedacht, en gaf zijnen onderdanen, toen hij vernam, dat deze zich
heimelijk wapcndcn, van zijn verblijf kennis. Ten einde echter in
perfoon over den il:aat der Denen te kunnen oordcelen , begaf hij
zich, in het gewaad eens harp.fpelers, naar het leger des Deenfcl1en
konings GUTIIRU;\Y, en ontwaarde hier, dat zijne vijanden zich volkomen zeker wITanden, en zich aan zorgeloosheid overgaven. Hij llel.
de zich hierop aan het hoofd zijns legers, en behaalde eene zoo volkomene zcge, dat de Denen om vrede moesten fineeken. Die zich nog
van hun in het land bevonden, konden blijven, mits zij, zoo wel
als hun koning, den Christelijken godsdienst omhelsden. ALFRED
maakte, van nu af, de beste inrigtingen in zijn land; dan, daar de
Denen op nieuw poogden door te dringen, zoo liet hij fchcpen bOIlwen, om ook daardoor het landen van dcn vijand te belenen. Behalve, dat hij hierdoor voor de veilig:leid zijner onderdanen zorgde t
poogde hij ook hunne befchaving te bevorderen. Hij verbeterde daartoe de wetten zijner voorvaderen, bragt de Pfalmen, Ezopifche fabelen en, andere fchriften in zijne landtaal over, en rigtte te Oxford
eene fchool op. Hij was de eerfle, die fchepen, of liever galijen
V!l1 60 riemen, lict bouwen. en daardoor den grondflag tot de Engelfche zeemagt legde. Ondert\1sfchen is het meer dan waarfchijnlijk, dat
ALFRED de door hem gebouwde fchepen ook tot andere einden.
dan tegen den vijand, zal gebruikt hebben, en .het berigt van fOI11mige fchrijvers, dat hij togten na~r de Nç)Orweegfche en Laplandfche kusten, ja zelfs naar de Oost-Indien, heeft doen ondernemcn,
en uit de cerllc landen walrustanden, en uit het Iaatil:e edele ge(leenten en andere waren ontvangen hecft , wordt vrij geloofwaardig;
iezonderheld, daar men zelf. de perfonen bij name noemt, waarvan
hij
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hij zich tot deze to!{lCn bcdicnd hecft; en dus zou ALFRED dan ook
dc ccri1:e gcweest zijn, die zijne omlcrd,mcn op dc Indim oplencnd
maakte.
h.LFRESCO SCHILDEREN. Zie: FRESCO SCHILDERE 01'.
ALGAROTTI. (Dc liraaf FRANS) Een kundig C11 gelC'erd [hJiin(11I, die verfcheid,"nc fchriften, de natllurleer, de fr~aUe kUllSt::]],
bijzonderlijk dc beeldcllcl~, aismede den handel cn het krijgowczcll
betreffent1c, gefchreY(~1l heeft; waaronder voornamelijk zijn NCiitoni0;;/SI110 pc:' k d'l,':ze bekend is. VOLTAIRE, en diens gelècrde vricndin, de mar1dzi'1 DE CJL1TELET, alsmede CHESTERFIELD, IIU~IE, PITT,
lVIAliPERTIUS en alldcre beroemde mannen, war::n de lofrcd':n~ars van
dit wërk. FREDERIK H. koning van Prttisfen, die zijn vriend was,
ontbood hem, zoodra hij dell Prnisfiîchen troon beklom, ca ycrbief
hem tot den gravenf1:and. Sedert wooGde hij bij afwisf-êling te Ber.
lijn en Dresden, na3r welke laatf1:e plaats hem AUGUSTUS lIl, koning vnn Polen, beroepen had; dDch vertrok voor zijne gezond11eid weder naar Italic, waar hU, in 1764, te Pifrt, in den ouder"
dom van 52 jaren overleed. lIet plan tot zijn gedenkteeken , hetwelk op kosten van Plèr:nl':",!K Ir, op het kerkhof (Campo [anta) ,
te Pifrl werd opgerigt, is door hem zelvell ontworpen, doch de
koning liet er het opfchrift op plamfen. hetwelk, na ecne onvoegelijke verandering door 's Graven broeder, van Rex in 1l1aglJtlS, dus
luidt: Algm'otto Ovidii (]{,II!u1o, Neutoni discipulo, Frider;cus mag1Il1S; zijnde onder hetzelve gepbam: Hic facet Fr• .t#Jarotttls n~ll
om m's. ALGAROTTI behoort buitcn tw~jfel onder de uit!l:ekend!l:e m~n.
nen der eeuw van FREDERIK Il. Zijne kundigheden waren zeer uitgebreid, en, ten aanzien der fchilder- en bouwkunst, waarin hij vele
kUllstenaars vormde, behoort hij onder de groot!l:e kenners van Eu,·opa. Onder zijne werl,en, die van cenen zeer verfchilIenden in·
houd zijn, munten inzonderheid uit zijn hier voor genoemd Nmto11ianis::.'o, zijn Cong-;'es[o de Citera, en, onder zijn Saggi [opra Ie belle orti , de Proel'eT1 over de fchilderktmst. Zijne dicht!l:nkken zijn
vol bevalligheid en vuur, en behooren onder de fchoon!l:e in de It:1liaanfche taal. De jongf1:e uitgave zijner fchriften is, van 1791 tot
1794, in 17 deelen te' J7énl!tie in het licht verfchen~n.
ALGAROTTI'S POEDER. (PuMs Algorotti.) Een grijs poeder,
zijnde eel1e rpicsglans-bereiding, welke door eenen Itnli~n"fche!1 geneesheer, ALGAROTTI genaamd, het eerst gehruikt en :J~l1hevolen is.
lIet is een allerhevigst bra~kmiddel, en wordt thans alleen gebruikt
ter bereiding van den braak-IVUl1nC~n (trrr t • CI/!ct.) Het bellaa! uit
fpiesglans, onvolkomen met zuurllof verzadigd, en heet daarom in
onze apotheek oXJdul1l711 flihii gri[eu1.'l.
ALGEBRA, of Stel kunst , door NEWTON te regt de algel11eene
Rekenkunde (dritltmetica uIIÏl'eJfalis) genoemd, is dat bchngrijke
gedeelt~ der wiskunde, wa:1rdoor mell vastgcf1:clde grootheden, volgens algemecilc teekens, bepa:tlt en ontdda, en voor welke teeke!~s
men
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men tegenwoordig letters van het alphabet gebruikt. Sommige fchrij'vers noemen de Algebra die wetenfchap, waardoor men elk gegeven
wiskundig voorl1el oplost; doch dit denkbeeld drukt juister de an(lI:;{is uit, waarvan de Algebra een gedeelte, en wel dat gedeelte.
llitmaakt , hetwelk zich tot eindelijke groo,heden bepaalt. De AIg-e.
bra beflr.:tt uit twee d"c1en: het eerHe bevat de eigenlijke letterrekening , of die weten!chap in zich, waardoor men de groDtheid
onder kenmerken van letters berekent; terwijl het andere den aard
en de wijze leeraart , op welke men zich van deze letterrekening ,
ter oplosfing van voorflellen , het best kan bedienen. Dit laatl1e gede~!,e, dat het grootlte en gewigtig!1:e is, noemt men ook doorg:;:1l1S de Algebra.
(Zie: ANALYSIS).
ALG21VIEEN DENKBEELD. (Zie: DENKBEELD.)
ALGIERS. Eene der drie Noord-Afrikaanfche gemcenebesten.
AZiiiers, Tunis en Tripoli. AI deze !1:aten !1:aan onder de befcherl1~iI1g van den Turkfchen fultan, en hebben hunne heerschzuchtlge
dcijs, of bevelhebbers. TUJlis en Tripo!i hebben bovendien nog eeDen basfa, die door den TurkCchen keizer gezonden wordt'. /lZliief"s
bevat 9000 vierkante mijlen, en Ii~t westwaarts van Tunis aan de
MiddelkJtl(lfclte zee. De lucht is er gezond en aang-enaam, doch, in
den zomer, bij zuidelijke winden, zeer heet. Langs de kmten ett
rivieren is de grond ongemeen vruchtbaar, maar meer landwaarts, en
naur den kant der woestijn, zandig. De natuurlijke voorebrengfels
zijn hier dezelfde, als overal in Nlorrl-Afrika, gelijk ook de hewoners, die uit Mooren, Bed/Jinen, Berhers, .loden, Negers en Christenen beflaan. Aan fabrijken mangelt het in de drie gemeenebestelJ niet geheel en al, en derzelver handel!1:eden worden door de meeste Enropefche natien bezoc!lt. De Algerijnen fla:m bekend voor
groote zeeraovers. Het Turkfche hof begun!1:igt hen dikwijls tegen
de ChristC'nen, en maakt de zeerooverij tot een !1:nk van godsdienst.
even als deze de ondernemingen der Malthezer-ridders. Dikwijls gedraagt zich het genoemde hof, als of het de Algerijnen in dit ank
niet in bedwang had, wat ook, gedeeltelijk flechts, zoo is: althans
durfde de Porti!' het wagen, aan keizer JOZEPH Il., voor de goederen, welke zijne onderdanen tloor deze zeeroovers zonden ontnomen worden, vergoeding te beloven. De hoofd!1:~d van Algiers
voert denzelfden naam. Zij bevat 100,000 inwoners; heeft 62 bad.
kamers, 60 lVfoskeen, 1 RoomCche kerk, en r Christen-hospitaal.
In Oogstmaand 1816, werd de Had, door de vereenigde Engelfche
en Nederlandfche vloten, onder lord EXMouTH en den baron VA:'f
DER CAPELLEN , gebombardeerd en deerlijk geteisterd, waan'an, onder
anderen het gevolg was, dat omtrent 1100 Christen-flaven hunne vrij.
beid verkregen, en de Dei eenen voor de overwinnaars roemrijken
vrede teekende.
ALGOIUTHMUS, ook ALGORISlVIUS, bereekende, in de mid •
. deleeuwen , toen de rekening met het tientallig l1elfd. in Europa
werd.
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werd ingevoerd, deze nieuwe rekenwijze. Hedendaagsch wordt dit
woord fomtijds gebezigd voor ic de re foort van rekenwijze, als:
AlglJrilltmus der ollcÎndige, der e,':'ioi2c:Jtiale , d~r gOl!i~lljetrifc!7e
grootheden enz. In d::! EJlcJc!op,;die mét/t. flaat, overtollig (Jlgorit!t~
me du ealenl ilJtig;"al, du eclc::! expollelltiel, rilt cf//eut rles sinus.
ALGUAZIL. Zoo IlOClilt men, in Spanje, die dienaars der gereg.
tigheid, aan welke de u:tvu-:ring van de vonllisCen der overheid
wordt opgedragen.
ALIBI. Een Lntijmc:h woord, bij de gèregtshovetl gebruikelijk,
om aan te duiden, dat een befchuldigde zich, ten t~ide van het aangetijgde feit, elders anders, dan waar hetzelve moest voorgevallen
en bedreven zijn, bevond.
ALICANTE. Eene middelmatige; maar fraaijc, fiad in het koningrijk ralentia, in Spallje, aan ccne go!f van de Middellandfdte
zee gelegen, met een kns teel en cene haven. Hare bewoners, een
getal van 15,000 bedrngendc , drijven !l:erken handel ter Zee in hout,
amandelen, olijven, wol, katoen, e11Z. doch inzonderheid in den bekenden Alicant[chen wijn, dien KARET. V. aldaar het eerst, door
Dt1i~fche wijngaard-ranken, liet pbnten. De roode, welke de voorlJaam!l:e i~, wordt 'lIi1JO tÏTJto gl"noemd. De artikelen, die ingevoerd
worden, be!l:aan in linnen, ~llerlei lakens en wol\en fioffen, vlas en
meer andere. Bovendien is Alicallte de Hapelpiaats voor den handel
tusCchen Spanje en Italie, omdat de tollen er minder zijn, dan te
ralelltia en Kart1zageua. In 1798 werd, hier eene akademie voor de
zeevaartkunde opgerigr.
ALIGHERr. (Zie: DANTE.)
ALKALI. Dit woord is van Arabiîchen oorÎprong, en beteekent ,
bij de Arabifche fchrijvers, het zout, hetwelk door uitloging uit de
llsch der Soda-plant verkregen wordt. In vervolg van tijd heeft dit
woord eene 111eer algemccne betcekcnis gekregen, naar mate men
meer Iigchamen heeft lecrcn kennen, wier eigen[ch~PPEll met die van
dat zout overeenkomen. Men noemt thans A/ka,lfC!) zoodanige Iigchnmen, welke in water min of meer oplosbaar Zt;ll, en verrcheidene
planten-kleuren veranderen, bij voorbeeld de ,"iolen groen, het gele
knrkuma-f:'lp bruin, het door zuren roodgemaakt lakmoes bla:; uw verwen enz.; doch derz.:lnr voornamnf1:e eigenrchap is, dat zij eene
zeer nuanwe vereeniging mer èe zuren aangaan, en daufl11ede onzijdige zouten l;unnen vormen. (Zie: ZOUTEN.)
De klasfe d,ezer Iigchamen is, feden de laatl1e ontdekkingen in de
fcheiknnde, aanmerkelijk uitgebreid. Te voren kende men er tlechts
drie, de Potase,lt, de Soda en de Ammonia, waarvan men de twee
eer!l:e 'Voste Alkalien noemde, omdat zij tegen het hevigl1e vuur beltnnd zijn, en het laatf1:e 'lIlug Alkali, vermits het, zelfs bij de ge wo.
ne temperatuur van den dampkring, reeds vervliegt, en luchtvormig
wordt. Van dit Alkali w~et men ook voorlang, dat het een zamen.
gefield ligchamn, of l\.:hL'ikuudige verbinding is, beltaunde uit fiikfiof
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en wnterllof; doch de [wee ::ndere hield men voor enkelvoudige
ligclJamen, tot dat de Engelfche fcheikundige Di\Vl] , die, door mid..
del der Galvanifche kolom; ontleedde.
Tegenwoordig kent men tien Alkalien, waarvan er zes meta~l ..oxiJ.
den, of zllurllot~metalen, zijn; bellaa!lde uit een metaal, met zuurl10f
verbonden. Zij zijn: de potasch, de Soda, de Ba1')'ta of Zwaar aa;'de ~
de Stroiltiaal'-aarde, de Kalk en de Jl1aglJejia. Van deze: wordell
de vier laatlle; omdat zij vele overeenkomst met de aarden hebjen •
(/ordod'ige Alkalien genoemd; t(!rwijl d~ vier overige; d::! geene
metaa!-verzuurfeJs Zijll, voonbreng{els zijn van het planten- of dierenrijk. Een derzelve is reeds fedst lang bekend, en Ilraks door ons
genoemd, namelijk he~ Ammonia; een voonbrengfe! der dierlijke rot~
ting, en ook in verfcheidene z'luten aanwezig, welke men in diuJijke vochten vindt. De dr:e plalJteJ1".1kaliell zijn nog !1a~uw::;j";ks O!lt~
dekt. Eén zelfs heeft llJg geenen eigen naam gekregen, l'~melijk'~
het fcherp beginfel , hdwelk VAUQUSLIN, een beroemd Fransch fchei.
kundige, in zekere roort van lJnp,~lIé; gevonden hede; het tweede
is het Morpltinc, of bedwelmend' beginfel van het Opiull1, en het
derde het Strijchlii/Je, of het fcherp en zeer verpftig begiifel, in
fommige ftrt'jcllOs-foorten bevonden, zoo als bij voorb. in de kraans"
oogen (ftrijchllos IlZIX ,'ol/lica) , en in de St. Igliatius-boonen (S. Ig..
1Jotia). Deze bella~ll, geli)k de meeste befhmddeelen der planten.
uit koamof, waterHof en z!lllfilof.
De Alkalien werdéll voorheen; in hC't Nederduitsèh, Loog-zoutel~
genoemd; omdat men de pow~ch en foda, door uic1.o:;ing, uit de as eh
van planten haalt: dali deze namn is thans zeer ong-cfchikt ; want het
zijn geene zouten, en de overige word'~n niet op die "."-ze \"~rkregen.
ALKAMENES. Een beroemd beeldhouwer der Grieken, de meest
vermaarde leerling van PHIDIAS. ZUn VULKA,1N , zijne VENUS bI
den hof (eene der frnaijfie llJudbeelden in Athelle) en zijn AlIIOR ~
maken zijne beste llukken uit.
ALKMAAR.· Eene oude, thans echter zeer verfraaide en zIndelijke l1ad in Noord-Holland, liggende anderhalf uur van de Noordzee, en
bijna vijf uren ten noordoosten van Haarlem, op eene lengte van 22 G
24' 40" ,8, en eene breedre van 52° 36' 70 " 6. GOUDHOEVEN ;
in zijne Ho/lal1dfche leronijk, zegt. haar reeds vermeld gevonden te
hebben op het jaar 720. Zij ligt in eene zeer vruchtbare en aangename landfircek, bevat 8,059 imvoners', en heefc eene aanzienlijke
kaas- en boter-markt; van het eerlle artikel, werd in 1817, 7,258,164,
en in r818, 7,526,128 pond ter markt gebragt en op de waag gewogen. Ook drijft men er veel handel in granen, (in 1817 brag~
men ter markt 80,006* zak ollderfcheidene foorten vall granen)
rundvee, fchapen en varkens. In de vaderlandfche gefchiedenis
is deie fiad beroemd, wegens het dapper gedrag harer burgers, gedurende het beleg derzelve door DON FREDERIK DE TOLEOO, zoon
des hertogs van Ah,tI, in 1573, ioo dat het Spaan[che leger" na een
ALGSM. WOORDENB.1.
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hardt1ekkig, tnaar vruchteloos, beleg van bijkans zeven weken, op den
~lfien van Wijnmaand, genoodzaakt werd, om h~tzelve op te breken,
hetwelk het eeril:e oproer in het leger der Spanjaarden ten gevolge ge.
had heeft. Ook is Alkmaar eene der eeril:e Hollandfche fiellen, w~arin
de Hervormde godsdiemt gepredikt werd; gelijk in de nabijheid dezer
il:ad, op het dorp lIeil/o, door den beroemden WILLEBRORDUS, het
eerst hier te lande, het EV8ngelie is verkondigd, digt bij eenen waterput
die thans nog naar zijnen naam genoemd, en door vrome bedevaartgangers bezocht wordt. Onder de merkwa~rdigheden dezer fiacl behooren de
groote of St. LAURENs-kerk, met een beroemd orgel, dat in den tweeden rang, naast dat van Haarlcm , gefield wordt, benevens zeer fraa~e
fchilderil:ukken, verbeeldende de ze yen werken der bnrmhartigheid et1
het laatjle oordeel, alsmede dè graftombe van graaf FLORIS, die door GE
RARD VAN VELSEN vermoord werd, en de begraafplaatfen der huizen
van TEljLli.\"GEN en van FOREEST. Ook heeft men hier veel fmaak voor
kllnnen en wetenfchappen, blijkens den lhat der cOllcert"en tooneeloe.
feningen, alsmede van het aldaar redert jaren gevestigde Natuurkundig ge·
nootfCc1tlP; fleeds den ouden roem eener Had handhavende, birrnen wier
muren CORNELIS DREBBEL, M~:TluS en andere beroemde mannen geboren werden. Eindelijk verdient nog het frnaije raadhuis j benevens
de daarin geplaatffe fcbilderflukken, betrekkelijk de Spaanfche gefchiedenis, en het fraaije k!okkenfpel op den waagtoren ,de opmerkzaamheid der vreemdelingen; om niet te fpreken van het fcho@ne Alkmam,.
fche bosch, dat Lenevens de bosfchen van den Haag en Haar/t:m,
onder de fraaifie waedelplaatfen onzer Hollandfche fleden behoort.
ALKOHOL. Is oorfprollkelijk een Arabisch woord, hetwelk.
in de fchei- en nrtfcnijkunde, eerst alles bereekende, Wtlt zeer fijn
ell ten uitel'jle gczuh'erd is, in het bijzonder zeer fijn poeder van
eene of andere zelfltandigheid, en den, door herhaalde overhaling vaB
alle waterdeel en en andere vreemde bijmengfels gezuiverden, allerfierkflen \Vijngeest. Thans gebruikt men het woord bijna alleen in de
lantfie beteek~nis. Zuivel'e Alkohol is een volkomen helder, ongekleun! vocht, van eenen aangenllmen, opwekkendcll rel'lk, en eenen
brandigen, heeten tinaak. In zeer geringe hoeveelheid wekt hij de
krachten op en verlevendigt; in grootcr hoeveelheid genomen, ver·
dooft hij en verwekt dronkenfchap. Zijne foorrelijke zwaarte is 0,792.
Hij ontvlamt ligt, en verbrandt dan geheel met eene witte vlam. Ook
door de elektrieke vonk wordt hij amlgefloken, maar hij geleidt de
elektriciteit nier. l-lij is het eigenlijk op10Srelld middel der hars[en en
harsachtige fioffen en van de kleurende extractftof; neemt ook vele
zouten op, en wordt, door flerke zuren, in Aether veranderd. De
Alkohol beil:~at uit 6 I ,13 koolflofwater-fl:ofiucht, en 28,87 water;
is een voortbrengfeJ der wijngisting , en ee:1 beil:allddeel van alle wijnlikeuren, van geestrijk bier en andere dronkenmakende dranken: daar.
cnboven bereidt men er vele geneeskundige tincturen mede. Men
zei!t, dat hij in het begin der 14de eeuw door ARNOLD DE VILLANOv' A) het eerst bereid is,
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ALKORAN. (De) Eigenlijk Kora!J, Z'jnde al het voorzetfel, i~
lle-t wetboek der Turken, waarvan l\:I1HoillW grootend~els de opfleller iS Het is een echt mc'ngeJlIJOès van onzin, zonder zamenha:Jg of
öféie, fprekel1de de (chrijver, nu eens uit z;jnen naam, en dan lVed:f h den pérf()Oll v~n God en zijne geloovigen. V"lor dez'èn Korr,lJ (",,'elj{ Woord eigenlijk verzameling bereekent) hebben de 111.'10.
1i1edalietl zoo veel eerbied, dat zij eerst de handen wasfchcn, voc,r,
dat :dj dien f,aIlroerell. ZJj zeggen da, God zelf, door de,] eg':!
GABRIEr., dtt wet~lOek m\11 MAHOlViw gezonden heeft, en wel op per.
kament gefchrc'ven, dat van de hUid van den ram, dien AIVAfJA.H.
in de plaats van zijnen zoab, offerde, Gewaakt werd. bet is vol vnn
b~lagchelijkc c!cilkbeclclcn omtrent den troon van God en Ilet p"radijs. De toeiland der Za!J~'en aldaar, betlaat , volgens h e:zelve, in
den hoogrlen ligchamelijkcll weiil1st; doch dè vrouwen kom~n nic:
hi deze vérblijfj.J!rrats, maai- zVIi ál!ècn, Ot) cenen amand, aanfchol1w.
f1:CiS van de vermaken harer mannen. (Men Ieze hierover: den /({jïflif
of het wetboek, vopr de Jlll!ze!mal1/ien, door MUI!,ÜIED., Z8011 van
AWALL; uitgegeven door FR. Es. lloiJSEN in 1775.) De beste v.:rtali!lg van den Koran is 'de Engelfche V.lIl SALE.
ALLA BREVE. Dit pbatst men vöor een muzijkf1:uk, hetwelk
eens zoO fcbir:lijk, 'dan anders, moét gefpeeld worden, én dus eene
gehecle noot zoo fpoedig als eCue halve, en deze als eene hVan noot
enz. Op gelijke wijze gebrnikt men, blj het koraalgezang, de uit.
drukking a/la capella, om aan te duiden, dat hetzelve nb koraDlmatig, dllt is, zoo ais de gemeente in de kerk, maar levendigcr, ZCe)
als iü de kapellen, moet gezongen worden.
ALLAH. Een Arabisch woord, henvelk den naam van CdJ bt~ekcnt.
ALLEGORIE. Is de voorl1elling eeller zaàk, of van een begrip,
door beelden: zoó wordt, bij voorbeeld, de vrede door eenen olijf.
(àk voorgetl:cld. Men kan zich van de Allegorie bedienen, om ol'
het verfiand te werken, en deze foort van allegorifche voorflellingen
bellaan in zinnebeelden, gelUkel1w,fen en f.1belen; doch, in dit geval,
nioet het zinnebeeld de meeste overeenkomst met dè beteekende zaak
hebben. lVIen kan echter de Allegorie ook bezigen, Om enkel genoegen en gevoel voor het fchoone te verwekken; en, in dit opzigt,
kun men haar als een werk van kunst aanmerken. Beide bedoeIirlgen
gelden zoo wel van een al!egorisch geheel (een verdichtfel , een alle..
gorisch tafereel) , als van de {(edee/telijke Allegorie, of een enkel
beeld, of figuur. Als eene figum der redenrijk-knllSt befchouwd,
b~ltaat de Alleg0rie in het voorflellcn, cener enkele gedachte door
een beeld. Bij voorbeeld: l1U!fl gaf mij d~n kelk met a!fem, naal/we/ijks a(m den rand met honig be(lrekr!11 ,ie drinkm; in plaats van
i;2 ;lJiincl1 rampfpoed gC/ioot ik Jlec'tts weinige vreugde.
ALLEGRETTO. De toonkuustige beweging tllsfchen allegro etl
n(/rwtino, en dus die toon, welke iets langzamer dan allegro en iets
fpocdiger, dan andnntina, gefpeeld wordt;
G.\l
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ALIEGRI. (GREGORIO ) Was een .zanger in de pausfelijke kapel,
die nog tegenwoordig in Italie voor de beste componist van zijllen
tijd gehouden wordt. Inzonderheid heeft hij zich beroemd gemaakt
door het IVliscrere: een gezang. hetwelk nog jaarlijks, in de heIlIge
week, tweemaal in de SixtiniCche kapel gezongen wordt.
ALLEGRO. Beteekenr woordelijkjèltielijk, en is een van de vijf
hoofdgraden der Cüonkunstige beweging, en wel de vierde volgens
de onder het woord Adagio opgegevene orde. Een Allegro is dml
een fiuk, hetwelk in dezen Cchielijkcn tOOI1 moet gefpeeld worden.
ALLEMANDE. (De) Is r. de bekende, oorCpronkelijkDuitCche,
zeer bevallige, vrolijke dans. 2. Eene zeer vrolijke dans wijs , welke
in de ;f:- takt, of maat, gezongen of gcCpeeld wordt, en veel overeenkomst heeft met de Franfchc tflmóourill. En 3. eenc loon van
klein l11uzijkfiuk, in de gcheele $ maat, en iets deftiger gefpceld
wordende, hetwelk doorgaans een gedeelte van de zoogelloemdc juitell
voor het klavier uitmaakt.
ALLIANTIE. Afkomfiig van het Franièhe woord alliance, is een
verbond of eene overeenkomst; welke twee of meer fiaten met elkander, ter bereiking' van zekere oogmcrkcn, aang:lan, om zich, of
tegen eenen vijandelijken aanval gcz:nnenlijk te verzenen, of om eellen
anderen !laat aan te vallen. In het eeïfie geval noemt mcn zulk cen
verbond eene dtfenfive, of verwerende, en in het laatfie cene Of/i:i'"
Jive of aanvallende Alliantie. Wordt eellter zulk eenc overeenkomst
door drie mogendheden gcfloten, dan ~raagt zij den naam van tripe!••
of door vier, van quclllrttpel-a/liantie. Van hier de benocming Vlm
geallieerden, of bondgenooten, dat zijn diegenen, welke zulk eene
verbindtenis met elkander hebben aangegaan.
ALLIGATIE REKENING. Is die gcwigtige manier van reke.
nen, waardoor de verhouding der deelen van een voorgenomel1
mengCel, van vcrCchillcnde Cpecien of waren, van erue ongelijke waarde, gezocht wordt, zoodat het gemengde geheel, daardoor, eene bepaalde waarde verkrijgt. Zij verCchilt dus van de bloote vermengings.
tekening daarin, dat bij deze alleen de evenredigheid der deelen vooraf bepaald, en de prijs of het gehalte van het mengCel eerst gevonGen
wordt; terwijl men bij de Alligatie-rekening, integendeel, den prijs
of het inwendig gehalte van het mengCel eerst bepaalt, en de verhou.
ding der deelen naderhand berekent.
ALLODIUM. Een woord, uit de oude Duitfche taal afkomstig;
beteekenende een goed, hetwelk men, d60r erfenis, in eigendom
betit, en dat aan geen leenregt bepaald is. AllodiulU fl:aat dns tegen
Leen over, en het gehee\e vermogen, hetwelk iemar-!l bezit, het zij
aan roerende of onroerende goederen; behoort tot het een of ander.
Daar het nu niet gebn1ikelijk is, dat iemand ove~ eenig goed een leenverdrag aangaat, zoo volgt van zelf, dat ieder goed, hetwelk men be.
zit, doorg2ans een Allodium , of allodiaal goed zij, en ook, zoo lang
het tegendeel niet bcwez~n is, als zoodall.ig moet befchouwd \v'orden.
Het

ALLUVrE. -

ALMANAK.

101

Her onderfehcid tusCehen allodiaal en leengoed is zeer Mllmerkelijk;
W:lllt, in plaats dat de bezitter van het battle, bij beCehikkingen en
inrigtingen, die hij ten aanzien van een leengoed wil maken, aan de
toeltemming van den leenheer (Zie VASAL) onderwmpen is, en het
leen zelf niet op iederen erfgenaam van den vaCal, maar alleen op den~
genen vervalt, die, volgens de gronbeginCels van het leenregt , een
leen bezitt<?n kan, zoo knn daaremegen de bezitter van een allodiaal
goed, wanneer hij er wezcnl~jk èigenuar van is, en niet door bijzol1~
dere wetten, verdragen, of beCchikkingen van een en vorigen eigenaar,
inzonderheid door verordeningen bij uitertlelI wil, is bepaald gewor~
den, over dat goed volkomen vrij en naar welgevallen beCchikken;
gelijk ook het allodiaal goed, na zijnen dood. volgens l'egten, aan
zijne erfgenamell komt; zij mogen dan zijn, wie zij willen. Bezit
iemand te gelijk leen- en allodiale goederen, dan heeft er, na zijnen
dood, eene zoogenoemde afzolldt'rilJg of [c:!zeidillg, 'VII/) het lcm
"all de etfcnis (Allodium) plaats, en komen de leenen aan hen, die,
volgens de bijzondere grondregels V:lll het leenregt , danrop een uitfluitend regt bezitten; terwijl hei: Allodium , in tegendeel, aan de wc~
ze/J/ijke erfgenamen des overledenen ten deel valt. Deze ·Iaatlle noemt
mé:n dan allor/iale erfgenameJI, en het vermogeI1, hetwelk zij van
den gellorvenen erven, eene al!odit1t~-clfellis; terwijl, integendeel,
diegenen, waarop de leenen vervallen, leen-erl'cn, en de goederen.
die zij verkrijgen, leen-gQcderen , of eene leen-erfcnis , genoemd
worden. .
ALLUVIE. AallCpocling, aanwas van land. Van hier het regt
van ~al1fpo('ling (Jus al/ul'iOflÎs) van bewoners van fhanden. of oevers
om zich het land toe te eigenen, hetwelk van de overzijde des waters aan hUil land is aangefpoeld.
ALl\1AGEST. Is de ArabiCehe naam van een boroemd l1errekun.
dig werk van CLAUDIVS PTOLOMEUS, die in het 69fl:e jaar onzer tijd~
rekening geboren werd, en in 147 fiierf. Het bevat, in 13 boeken eene verzameling van· oude f1;errekundige waarnemingen, en werd door
hem te Alexalldria geCchreven, waar de Arabieren, blj de verovering van Egypte, hetzelve vonden. Op last van den kalif MAIMON ~
werd dit werk, omllreeks het jaar 827, uit het Grieksch in het Arabisch, en naderhalJd in 123°, op bevel van FREDERIK H, voor de
eer!1e maal in het Latijn overgezet; doch werd de GriekCehe telm
lliet voor het begin der Isde eeuw in Europa bekend. GEORGE~.
een monnik uit TrapezuIlt , nam di(!n, na de verovering van KOI:.jlantiJlOPc/ door de Turken, v:\n daar met ziel!, en leverde er cenc
Duit[ehe vertaling van, welke naderhand meermalen lIerdrukt is.
ALMANAK. Over den oorCprong van dit woord is men het niet
Cens. Sommigen doen hetzeI \'e afi1ammen van het oud Saksisch (1111l(171~
ogM, en gronden hun gevoelen op het berigt van eenige fchrijvers,
dat de Sol/en gewoon waren, den loop der maan van eel'! geheel
jaar op vierkante il:okken VJn eenen voe" of grooter, lengte te filij~
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den, en welke fiokkcn bij hen den opgegeven na~.tn, allo-f11l1an-wijziu{J beteekenellde, droegen; gelijk zich ook zulk een Sakfirchc :11!1I8118k in ,bet ST. JOHNs-collegle te Cambridge bevindt.
Anderen,
onder welke de "eroemçle SC.\LIÇER, leiden het woord af uit het
Grieksch, en de letterlijke vertaling zuu (1:111, ziin de loop der maarl~
del'. Meer algemeen echter is het gevoeen, çlat het woord Ahm~
nak uit het Arabisch omleend, en, met de llerrek"llde, van de .dra.
bieren tot ons gekomen i". Inlierdaad, Git woord is z'lmcngelleid uit
het Arabisch lidwoord cd, betwe;k de, en het zeifllandig naamwoord
malloó, dat t, lthg beteekpllt; zoodnt de letterli:ke vertaling is: de
telling. Deze afleiding is r,og zOQ veel te waarrchiiT\!'ker, omdát
onze geheC'!e rekenkt'nst, met 10 getalmerken, van de Arabiereil
afkomstig is, die in de fierrekunde, een voorna~m vereischte voor
een en Almanak, of tijdwijzer, zeer bedreven waren. Ten :uliJzien der
o~'dhcid van d.en Almanak berigt ons PUCANGE, dat de E,wPtifche
f:':rrd:ijkcrs, laiJgen t~id voor de Arabieren, voor bunne ma:l1ldelUkfeh.;> voorzeggingen, de uitdmk~jng gebruikten van a!mcllaó en ab1lemachi, a defcriptio. Doch, hoe dit ook zij; REGIOMOl'\TANUS
worde voor den eer(len erkend, die ~len AII}111l1Jk i.n zijnen tegenwoor,.
çigen l1~;ld geb ragt heeft. (*)
AL MARCO. Dit woord wordt bij het muntwezen en in del!
geldilandel gebruikt, om aan te duiden, dat een zeker getal gellempelde 1l1umfpeeien, alleen volgens het gewigt Vlln het 1l1.ark, bij d.e
D1um gerond en in den geldhandel aangenomen wordt, of dat 1l1ell.,
bij het wegen en waarderen der mumfooreen , niN op het gewigt,
of de waarde, Wil) t;nkeLe llukk~n, maar a.lleen op het geheele
mark neht geeft.
ALMELO. Een aanzienlijk vlek, of liever opene aad, in de
provincie Overijsfe! , [eden 181 I de hoofdplaats van het Arrondis[ement en den zétel der regtbank van eerl1cn aanleg. Zij bevat ruiin
!2,200 inwoners, die grootendeels hnn beflaan in linoeweverijen, en
andere fabrijken, inzonóerheid van marfeilles ,vinden. De gelegenheid voor bleekerijen is zeer gunstig, welke hier dan ook vele zijn;
loopende oml1reeks deze plaats vele beken te zamell, die vereenig\l
de .dlmt'lofche Aa vormen. De graalJb:mdel, welke hier zeer aanzienlijk is, brengt veel welvaart aan, wordende het koorn met opene
fchuiten te water naaI' Zwolle vervoerd,. Men vindt hier ook eene
talrijke Doopsgezinçe gemeente, waartoe vele der gegoedlle inwQ~
ners, behooren. Bij de llad is een fraai kasteel gelegen, toebeho0rende aan de graven van RECHTEREN, zijnde eigenaars van de heel:lijkheid A/meID en l7riefenveel1.
ALOE. Dit beroemde gewas, welks vaderland eigenlijk het gelukkig Arabie , te wer':l1 , het eilnnd .Tm'i7 cn Sumatra, als, ook
Afrika, inzonderheid de ka~p de goede Iloop,. en lIet eiland i/fat/a-

gas.
(") Men zie "erder , ~ls desaang2linde belaagrijk , het lile flukje del- JVlengt~
UnK''', onlzllgs do~r de lHaatfcltappij Tot Nut van 't A/(cmeetJ, oitgogtven.

ALOOI. -

ALPEN.

1°3
gascar is, bezit, decJs ten aanzien van zijne bladeren, (die lang,
dik, faprijk, gootvormig uitgehold, aan den rand gepunt en van fie.

kcIs voorzien zijn) en deels ook in zijnen groei, zeer veel merkwr,ardigs. De planten, die eigenlijk in de warme landen het best
groeijen, vindt men thans ook in verfcheidcne tuinen van Europa,
waar men dezelve zorgvuldig tot eene zekere hoogte V:ln wasdom
brengt, en zij ook bloeijen. Het f~p, hetwelk zeer bitrer van finaak
js, wordt in· en uitwendig, nl hoewel met ze"r \'".~l omzigtigheid,
gebruikt, en is zoo wel een afdrij VCI,J als verl1erkend, mitsgaders
een middel, om de verrotting t~gen te gaan, el1 het bloed te zuiveren. V cor het overige zijn er van de Alolplal1t hoofdzakelijk drie
[oorten , als: de Sokotara, welke de beste is, en ook, volgens
de nieuwfte proeven, eelle fraaije pllrperklenr oplévert; de lJepatica, die de gewoonlijkfie is, en dus genoc:md wordt, omdat zij
eelle leverkleur heeft, en eindelijk de Rosz-/lloë, welke voor de
tJechtl1e gehonden wordt.
.
ALOOl. Gehalte, op gemunt geld toepasfelijk j zekere gra~d van
deugdGlijkheid, welke ontfiaat ujt de vermenging van mindere metalen, die eenige verwantfchap met elbnder hebben. Figuurlijk duidt
pet ook de goede of tlechte hoedanigheid eener zaak aan. Dus zeg;
men: die waar is van flecl;t Alooi, is ven'alscht.
AL PARI, (uit hèt Italiaanseh). Is bij de kooplieden eene uitcirukking voor de bctrck1;ing der mllnt[pecien, die tegen elkander ge~
lijk fiaan, dat is: geen opgeld of agio doen. (Zie: AGIO.)
ALPEN. (De) Deze hooge, voor den vriend en kenner del'
Natuur, zoo belangrijke bergen, die FrmzJ.:riik en DttitschlalJd van
halil' fcheiden. nemen hUlluen aanvang ol1lfireeks Nizza aan de 1I1idrfe!!a:u!fche-, en loopen, in eene uitgefirektheid van J 80 mijlen, tot
aan de /idriatifc'Jc zee voort. Zij zijn gedeeltelijk gefiadig me~
fneeuw bedekt, en dragen verfchillende namen '. als: de. Zee-Alpen,
die zich Vfin Monaca tot aan den berg J7ifo uitllr'kkeu , bij den oorfprong
van de rivier de Po, waarvan de Col de Tmda, 55'26 voet boven de
oppervlakte der zee, de hoogO:e is; de Cot/ifc/te Alpen, van dcn berg
Ftfo tot :jan den b<:rg Cenis loopende , waarvan de Gmel're, die
~ '2,'290 voer boven de zee verheven is, onder de voornaamO:e
geteld wordt; de Griekfche /ilpen, van den berg Cenis tCt aan den
Bemhards-berg reikende, waaronder de Mon/Mant, 14,700 voet
lwog, de merkwaardigfie is; de Pn12inifche of Savoo'JFhe Alp:::t1,
door het !Fa/Jizerland, tot aan dell oorfprong vun gen Rijn en de
Rholle, aan den St. GOI,iards-berg., 100 pende, welker hoogfie top'
pen door de Ccrvino, 13,854. en de Rofa, 14,530 voeten hoog,
gevormd worden; de Rhetifche /ilpen , tusfchen Grarmwbulldedand en
)}li!"al7, waarvan de Splugel eene hoogte van 5,980 voet heef[;
de Norifche of Tirol{che A'/pm , tusrchen Tirol, Salzbilrg en he~
gebied van Yel1etie l.iggende, en eindelijk de .Ttt!ifclte .i/pen, die
Over de ./Jlpm rolde eertijds.
"ich to~ aa~l de z~e uiti1rekl\eiL
.'
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geen rad, zoo als HilLLER plagt te zeggen, en men deed dus de
re:s ( er hare hooge gebergten te voet, te paard, of op muile~
zeis uit di: bndl1reek, welke -de gevaarlijkfie en moeijelijkfie fieil~,:n, met de mees,e vaardigheid 1 beklimmen. Het was dus ongetwijfeld een::! i.ou '.' onderneming, toen HANNJBAL met zijn leger ove"r
de /i/pen. en wel over den berg CCl1is ~ naar !talie trok; doch de
f'ronfi:hen bekiommen, in den zomer van 1794, met eenen geli}
ken moed, dit zelfde gebergte. Sedert de reg:ering van NAPOLEON,
zijn er vier zeer belangfljke en uitmulltende wegen, met verbazende
moeite en kosten, over de Afpeil aangelegd, welke men I1U met
ycel gcmak, en zonder het minne gevaar, berijden kan, als: over
d~ll berg Cenis, van LmJs/ebollrg naar St/za; over den Simp/on,
welke weg g mijlen lang is, en over 264 bruggen met flecnen pilaren
loopt; over den berg Gmevre uit Spanje naar Ita/ie, en eindelijk
een weg van Nizza naar GC/lua. De weg over den Simp/oll is de
bdallgrijkfie: men.gaat over eene groote menigte lleencn en houten
hmggell, over de rivieren, en de grootIte hoogte v~n den weg is
6,174 \"Oet boven de oppervlakte der zee.
De Afpen leveren
onderfcheidene delf110lfell op. Het getal V:1l1 derzelver bewoners
wordt op 7,000,0::>0 gef1:hm:, waaronder zich ten minl1e J~ millioen
herders-volken bevinden.
. ALPHEN. (JhRONIlVIUS VAN) Deze Ne.derlandrche letterkundige, geboren te Utree!lt, heeft aldaar de aanzienlijke ambten bekleed van Procureur-Generaal, van PenfiolJaris der fiad Leijdm, en
laatil:elijk van Tbef:mrier der unie; doch, bo"cn;:licn, heeft hij zich
door zijne uitgege"ene werken, in ondcrfcheidene vakken, beroemd
gemaakt. Niet alleen beoefende hij de diclukl1llst, blijkens vele
zUner dichtwerken, als Ged1chtrn e/1 {)l'erdenking·en, Nederland.
felle gezallgm, Pro('~'e van fiichtelijke 11Icngcl-poezij. (met VAN DE
KASTEELE te zamen uitgegeven) gelijk ook de Proeve Wilt Heino gedichten voor kinderen, wam'door de Nederlandièhe jeugd, bijkans 40
jaren, een aangenamn onderwijs ontving, en zijne ProeFen "an Ge..
ZI1ngm, mde la~ti1:e jaren zJ.'ns levens opgefield; ma:'!r ook bearbeidde
lüj het theorerifche vak dier kunst, waarvan de door hem omgewerk~
te uitgave van RIEDEL'S T/zeorie der fchoone Á1msten, en zijne Dicht.
lwtJ.dige verh(!11ddinge!i, zoowel als zi5ne verhandeling over !tet eeltte el1 I!aljèhe Fernuft, bC'kroond cloor, en gC'pl2atst in de werken van
de JJfaatfchappij der Nederltl11dfche LetterkuIlde te Lcijdw (in het
VIlde deel), ten bew~ize kunnen ilrekken. Van tijd tot tijd gaf
hij ook eenige wijsgeerig -l1natkundige en wijsgeerig - godgeleerde
werkjes in het licht, onder welke uitmunten: de Gronden miJner ge-
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Joofsbelijdmis, cpenge!egd )'oor 1lIijuc kindereIJ; (;~'cr c{!1I~ge Lmftukhen der Pi'otcstalltjêhe keïk, tegen EflERHARD; prrrlikt het EV/1/z=
gefie aan alJe menJèhC1l, cene maxime V(I;I /zet Chl'iite;ir!om; dc ChristelIjke Spectator; over de ware Folksl'crNc!zting, cm:.; terwijl bij hN
~odgele~rè ge;loot[ck? nu TSJ}LE:l, zijl~e verhandelilJg> over de
~·oor-
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voortreffelijkheid der Burgerltjke IY.'tgCl'ilJg van

tos

MOZES bovm die Yan
LVGURGUS, (in het 9de deel van de verhandelingen dezes genootfch~ps te vinden) mN de gouden med,1i11c bekroond werd. Lan~ na
zijnen dood zijn er nog vcrfcheidelle kleine nukjes van hem door zijnen zoon, D, F. VAN AI.PHEN, lid der Staten-Generaal, in het licht
gegeven. Deze verdienstelijke man fl:ierf in '$ G1'avC1Ihage, den z
van Gra,maand J 803, in den ouderdom van 57 jaren.
ALPHEN. Een n1ll1zienlijk en fchoon dorp in de provincie Ho/tand, 2t uur van Leijden, met 2000 inwoners. In hetzelve wonen
vele aanzienl\jke lieden; ook heeft men in deszelfs omtrek ver[cheidene fraaije buitenplaatren. De grond is hier zoo goed , dat een
morgen lands op [ommige plant[en 1000 gulden mag gelden. Doorgaans begrijpt men onder den naam van Alphen de zeer nabij (fehoon
a~,n de lage zijde , en dus onder het distrikt Lez;den, gelegene dorpen Oudshoorn ), met 1200 inwoners, en de Rijnbuurt van dart anderl'eell, of de lage z~de van dlphen, welke dorpen zumen den
vreemdeling wel het voJledig!te denkbeeld geven van de welvaart des
Ho!!andfchm landmans. Op 20 en 21 van Grasmaand 1813 waagde.
zij eenen op!t:ll1d tegen de Franfchen, drongen zelfs in Ler/den;
doch moesten zich ras onderwerpen,
ALPEEUS. Eene vermaarde rivier in Pe!oponnefus, welke in dr·
kadie omrprinFende, nis en dehaije doorloopt, en eindelijk in zee
vloeit. De god van dezçn fl:roolll zonde de nimf ARETuusA, op wel~
kc hij verliefd was, vervolgd hebben; doch deze door DIANA in
eene bron vt'rnnderd en )laar Sici/ie overRebrngt zijn. lndien wij de
ouden geiooven 1l1ogen, zou de A!plll:t!s uit PelOpOlllle{us onder de
zee door vJee>den. en llieu verre van Syrakl!fe zich met de Aretht/fa
vereenigen : zelfs wordt verhaald, dat men, hetgeen men bij Elis in
de rivier werpt, na verloop van tijd in de drethZ/fa wedervindt.
AL T . (De) Wordt de tweede zang!tem genoemd, en door den
C fleutel, welke op de derde linie van onder geplaatst wordt, aange.
wezen. Zij klimt niet volkomen ter hoogte van de fopra11tJ, of dis.
cant; maar loopt eenige toonen lager, en bevat eenE'n omvang van
ten minlle 13 wonen; zijnde hare grootfl:e uîtge!trektheid van de
kleine F. tot de dubbel gefl:reepte C. Bij fpeeltuigelijk muzijk wordt
deze !tem door de alto ~'ioIa, of den viool~bas. onder denz;elfdeu
fleutel, nagebootst.
AL TERUl'.'I TANTUM. Eene Lat~nrche fpreekmanier, eigenlijk beteekenende nog eens zoo "eel. Men bedient zich van dezelve.
wanneer de renten van een opgerchoten kapitaal. van tijd tot tijd,
zoo hoog geklommen ziJn, dat zij met de fom van hetzelve gelijk !taan. V cr[chcidene regtsgeleerden houden dit, alhoewel zonA
der grond, voor woekerhandel, en weigeren hierom denzelvell te
erkennen.
ALTON A. Eene nanziellEjke, ûpene en handeldrijvende plaats in
lloZ!'teill, ann de rivier de Elbe ~ een vierde gedeelte uurs van HamG5
burg
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Imrg liggende, en den koning van Denemarken toebehoorende. De,
omllandigheid, ben evclls de welacing vaIJ alle godsdienfiige gezind.
heden en aanhangen, zoowtl ais de aldaar. in vele opzigten, heerfch.:nde verdràagzaamhcid over het algemeen, onderfcheiden deze [tad
boven vele andere, en maken haar tOt eeIJe foort van vrijplaats. Zij
was, Î11 het eerst, een ;el;kcl dorp; doch ontving in den jare 1664
ftedelijke f(:gten; telt 30,000 inwoners; drijft eenen aanzienlijken· zee•
.en hmdhandel; is voorZIen \'<ln fcheepswerven, fuiker-rafinaderijen,
zijde-fabrijken, leer-Iooijerijen enz. Ook is hier de zetel der ko.
llinklijke haring-visfcherij, en neemt men tevens deel aan de Groenlandfche walvischvan;;st. De giro. en wislèlbank, welke in [777 is
opgerigt; het gymnafium, de boekerij, het tucht- en weeshuis zijn
waardig bezien te worden, fiet dorp Ottenfen, waar de beroemde
KLOPSTOCK rust, behoort bijna geheel aan dItona.
ALUIN. Is een zout, uit zwavelzuur. klei- of Aluinaarde, bellaande, met potasch, qf a1JhIJOnÎa, of ook met beiden vereenigd, hetwelk in aChthoekige kristallen, doch m~er in onregelmatige klompen,
voorkomt; van fmaak zmne;itrekkend is, met eenen zoetachtigen na·
[maak, en zich in water oplost. Er zijn twee foorten van Aluin:
de Natuurlijke, ook Pluim-aluin genoemd, welke inzonderheid in
mijnen gevonden wordt, en KU11st-aluin, ook wel gezoden 21uin geheeten, die of uit ertfen, welke zwavel. kies en aluin-aarde bevatten,
of uit de hoven opgeg.:vene befranddeelen zelve, wordt vervaardigd,
welk laat[te , inzonderheid in Frankrij.le, plaats heeft. "
De Aluin komt uit dzie, inzonderheid uit de ftreken van Smirna t
En wordt daar Rots-aluilJ geheeten, naar hyt plflatsje Rocca, of Edesfo, waar hij vooral gerafineerd wordt; voorts uit DuitsçhlaJzd, Enge.
knd, en Itatie, welke laatfte RoolllFhe Aluin genoemd, en voor
(Ie beste gehouden wordt. In Italie werd in J 458 de eerfee ziederij
ln Europa opgerigt.
De Aluin is van zeer veel belang in de verwerijen , om aan de
Kleuren fchoonheid, glans en duurzaamheid biJ. te zetten. Ook be,
dient men er zich van in leerbereiderijen, lak- en papier- fabrijken~
en in de geneeskunst, zoowel in als uitwendig; in het laatfte geval
~eest van den gebranden aillin, die, door branding, van, zijn krisfal. water beroofd, en dus veel fche~pcr is.
ALVA. (FERLJNAND ALVAREZ V1\N TOLEDD, hertog van) werd
jn 1508, uit een der aanzienlijkfte huizen van Sponje, geborèn, en
door zï.;nen grootvader FREDERIK v 1\1'1 TOLEDO in krijgs- en ftaatklln.
dige wetenfchapp;;n onderwezcn en opg-e\'oed. Als jongeling onder.
fchcidde hij zich reeds bij den vek~flag van Favia, Zijn geheimzinnig karakter, en zijne neiging tot het [taatln1l1dig vak gaven, in het
eerst, weinig denkbeeld van zijne krijgskundige talenten; zelfs wer(Jen zij door lÜREL V. met minachting befclJotlwd. Dan, juist de,
ze minachting, zoo beleedigend voor zijne natuurlijke trötschheid, deed
hem daden verri&ten, welke zUnen moed ~11 'zijn beleiq kenmerk,
ten.
~e
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Hij won in 1547 daardoor den Dag bij Muhlberg, tegen den
keurvorst van Sak/én en de protestaInlèhe legerhoofden, waarbij de
j{el1rvorst ge\'flngen genomen en door hem, als voorzitter vau den
krijgsraad, ten dood verooweeld werd. In ] 555 ontving hij den last
om de Fral1fcltcn in ltaJie en Paus PAUL IV, een onverzoenlijke
vijand des keizers, te beoorlogen, en b~haalde verlèheidclle overwinningen. Ook zelfs, toen KAREL y zijne regering aan PIlILIP I~
óverdroeg, behield hij zijnen invloed, en het hem a l1uetrouwde bevel o·.. er de legeïs~ In ita/ie terug geroepen, wr(çheen hij aan het
Frantche hof, om met E UZABETH, de dochter van HENDRIK II , in
het eerst voor den kroonprIns, DOl) C/\!<.LOS, befremd, te huwen;
en het wa, ol1lt1reel~s de:;:en çijd, dat de Nederlanders, die in hunne
vrijheid en hunnen gQds~ienst, door de Spal1jaardetJ, onderdrukt
werden, de wapellen aangordden, en Ar,Y./\ den koning aanraadde,
de onlusten door geweld teg..:n te gaan.
Sedert begonnen die rampzalige tooneelen, welke in 's lands gefc hiedenis zijn te b.oek gelleld. ALya, thans met de onl,Jepaaldlle magt
voorzien, om de Nederlanders aan Spûlljes willekeur en Inquifitie te
onderwerptn: was nanuwehjk~ ~n 1566 in Plaanderen gekomen, of
hij rigtre eenen ploedraaq op, aan well{s hoof;i hij +ich zelf, 1"get zijnen vt:rrrollweling JUAN DE VARGAS bevond, en door welken allen,
wier ge\'oclens verdacht warer., en op wier r~jkdommen men loerde,
verocrd-:.:id weïden~ Tegenwoordige en afwezenden , levenden en
dooden werden gevonni.:d, en lmnile goederen verbeurd verklaard. De
alg.:'meene [chrik dreef meer dan 100,000 ten lande uit; terw) zicl,l
anderen onder den prins van Orflllje begaven. dien hij openlijk voo~
eenen misdadiger van lraat verklaarde. Bezoedeld met het bloed van
vele duizenden, greep hij, in de viakten van Gemmillgen, den graaf
van NasJtlU aan, eil behaalde op dezen eene volkomene overwinning;
doch ook nu zond WIl.LEM van Oranje een leger tegen hem, erl
daardoor begon een oorlog, die met afwisfelend geluk gevoerd
werd. ALVA, echter, overal tegenftalld en eeRen onverwil1nelijken
moed omwarende, en ten laatfre zijne vloot vernietigd ziende, be1100t eindelijk, den koning o\n zijn ontDag te vragen, waarop ALVA.
in 1573 eene amnestie bekend maakte; het bevel der troepen aan
LOllIS QE REQUESENS overgaf, en het laGd verliet, waarin hij zich
beroemde 18,000 menfchen te hebben laten ombrengen, en eenen oorlog te hebben ontl1oken, die 68 jaren woedde; aan Spanje 800
mill. daalders, zijne beste troepen, en eindelijk den affrand van 7 del'
rijkfre Ncdcrland[c1]e gewesten kostte., ALVA, naar Spanje terug gekeerd zijnde, werd in l11adrid met onderfcheiding omvangen, en aan
het hoofd van een leger tegen Portugal geplaatst, welk rijk hij, in
weinig "tijds, aan zijnen fouverein onQerwierp~ Hij m~akte zich mees.
ter van al de fchatten der hoofdIlad; gaf zijnen [oldaten vrijheid,
wet hunne gewone roofzuchç en wreedheid, de voorlleden en der.
~\:lver omtrek te plunderen, eu fLierf d~n 12 van WinterIVaand 1582.
in
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in den ouderdom van 74 jaren, te Lis[abol1. Zijne vrienden en
vijanden houden hem voor t:{!n doorflepen en geoefend krijgsman;
doch die, door zijne trotscheid en minachting van anderen; gepaard
met zijne matelooze firengheid, die dikwijls naar wreedheid zweemde, den koning meer fcbade dan voofceel gedaan heeft. - GÖTHP.
en SCHILLER hebben uit deze gefchiedenis meesterlijke tafereeJen ge.,
Ieverd.
AMADIS. De held der ridder-romans, waaruit WIELAND het denk.
'beeld . van zijnen Al\IADIS ontleend heeft. Daar nu AMADIS een
Fransch ridder is, zoo fchijnen deze ridder-rom3lls van Franfchen 1
en niet van Spaanfchen, oorfprong te zijn.
AMALGAMA. Beteekende , bij d~ fcheikundigen der 16de en 17de
~el1w, elke naauwe vereeniging van metalen met een of ~nder daarop_
fierk werkend Iigchaam, in het b~izonder met kwikzilver; thans alleen
deze laatnen. GeeIJe andere Iigchamen , buiten de metalen, gaan met het
kwikzilver zoodanige verbinçling aan; maar ook alle metalen verrenigen
zich er niet even ligt mede. Goud, zi!':er, tin, lood en bismuth vormen ligt een Amalgama, het ijzer bezwaarlijk, of bijna in het geheel
niet. Een Amalgama heeft altijd een vo,komen metaalglans; is fmeltb!1arder dan de metalen, waamit het beflaat; vloeibaar, weck of hard,
naar mate bet kwikzilver of het andere ll!et~~al de overhand heeft, en
bezit voor het overige al de eigenfch8ppen van een zuiver metaal.
Daar vooral goud en zilver zich met het kwik vereenigen , bedient inen
zich, reeds fe den 1566, in Spaansch Amerika, van de a/ma!gamatie,
om die metalen uit hume erts te trekken, waartoe het erts fijn gel1ampt
of gemalen, met water en zom tot een dik flijk gemaakt, en vervolgens met kwikzilver begoten wordt, hetwelk men uit lederen zak.
ken perst. Hierop wordt het meng!"el met de voeten gekneed, en,
nis men de bewerking voldoende acht, weder door €enen ledercn
zak gedaan, om het vloeibaarfie kwikzilver af te fcheiden. Daar.
na gaat het in eene kroes, die beneden open is, en van boven heeç
gemaakt wordt, zo 0 dat het kwikzilver er beneden uitvloeit, en
het goud of zilver overblijft. ~ De heer VAN BORN heeft, onder
de regering van Keizer JOZEF 1I, de uitrekening van goud eu zilver, door middel der amaÎgmnatie. in alle keizerlijke en konink·
lijke l1aten ingevoerd. Naderhand is ook deze bereiding in de zilvermijnen te Freibttrg in Sak/en ingevoerd; doch hier moet de erts eers.t
geroosterd worden, omdat het metaal er nict in den 'metaaWaat aan·
wezig is. Tin. en lood- amalgama worden ook gebruikt, om
fpiegels te beleggen t de kusfens der elektrifeer-machines ~r mede te
bel1rijken enz.
Opmerkelijk is de figuurlijke betcekenis dezer woorden, van welke zich de nieuwfie Franfche taal, bij elke naallwe vereeniging , bedient. Bij voorbeeld f amalgama de deux petities, dat is: de amallama, of na~lUwe vereeniging , aan twee ,'olken : zoo ook awal'SI/meerde zich de volk$partij met de tegenovergel1elde, enall1t7~€a-
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meren zich nog, in het natuurlijke en zedelijke, verfcheidene n:1.
tien; zoo als ook WIELl\ND, in dezen zin, dit woord onlangs in de
Duitfc.le taal heeft overgenomen.
AMALIA. (ANNA) Wedmve van den hertog van Sakfen-Wei.
war, verdient eene uitflekende plaats onder de vorstinnen van Duitschlal1d. Zij verleende aan haar hof den geleerden die onderfteuning,
welke zij vergeefs bij magtiger vorften van het Duitfche rijk ver.
wachtten. Dan, zij was niet alleen eene grootmoedige befcherm1l:er
van fchrijvers en lmnstenaars en eene verl1:alldige beoordeclaarfler
hunner werken, maar wist ook, na den dood haars gemaals, ERNST
AUGUST CONSTANTIJN; in 1758 voorgevallen, door een goed beftuur, de verliezen weder te herflellen , door den zevenjarigen oord
log aan het hertogdom te wege gebragt ; aanzienlijke fommen , zouder bezwaar van hare onderdanen, te befparen , en de gevolgen vau
eenen hongersnood, die in 1773 Sakfen dfLlkte, door hare onvermoeide zorg af te wenden. Naauwelijks ecÎlter had zij in dezen dringen..
den nood voorzien, of zij vestigde hare aandacht op die voarwer..
pen, welke alleen het leven kuunen veraangenamen, en ons tot ond
ze ware bef1:emming opleiden. Zij maakte nieuwe inrigtingen voor
de zedelijke vorming der liatie, en verbeterde die, welke voorhanden
waren; benoemde WIELAND tot opvoeder van haren zoon, den thans
regerenden hertog, en lokte mannen van de uitmuntendfle talenten
llaar IJ/eimor,· als HERDER, G()THE, WIELAND , naderhand SECKEN.
DORF, KNEllEL , BÖTTIGER, BODE en lVIUSAEUS. waarbij ook nog
SCHILLER, in de !aat1l:e jaren gevoegd werd. Deze verdienstelijke
mannen bleven bij h:mr, zelfs nadat zij, in 1775, de regering in han.
den van haren zoon had overgegeven. Haar flot in JYeimor, hare
lusthuizen , te Tieffurth en Effertsburg, waren fteeds de verzamel.
plaatfen van geleerden 1 en reizigers van verdiensten. In 1788 deed
zij, door GÖTHE vergezeld; eene reis daor Ilalie, welke haren
fmaak voor de kunsten nog vermeerderde. In Wijnmaand 1806 werd
zij door eene ziekte overvallen en flierf eenige maanden daarna.
AMAL THEA. Zoo noemt men de geit, op het eiland Creta,
welke ] UPlTER zoogde, toen zijne moeder hem, uit vrees voor SA"
1'URl'WS, derwaam gevoerd had. Van deze geit ontleent de hoorn
van overvloed den naam van Cornus Amalthea, welke JUPITER aal)
de dochter van MELISSUS , die RHEA had bijge1l:aan, gelijk men ver~
haalt, uit dankbaarheid fchonk; haar tevens het voorregt verleenende,
om UiE denzelven alles te kunnen nemen 1 wat zij cot onderhoud noo,lig had. Ook wil men, dat er eene nimf geweest zîJ, die AMAL1'IIEA heette, gelijk ook de SIBYLLE te cumue dien naam voerde.
AMANUENSIS. Eene Latijnfche benaming, welke de Romeinen
~an dien naaf of bedienden gaven, welke door zijnen heer tot het
fchrijven gebruikt werd. Bij ons verftaat men er cenen fchrijver,
tenen fccrctaris enz. door.
AMARI JLLlS GI GANTEA. Ee~e ~eer fchoone 1 voor ettelijke
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jltren, hier te lande, nog onbekende bloem, tot de, [oort van het
gcOacht behoc,rende, door LINNEVS Amaryllis gcheeten~ In I S05
bloeide' er eene in de bloemkweekerij van de heeren J. RozE~
RRANTZ en zoon te llatJrlem, die al!e bekende [(Jonen van d:t ge.
nacht in grOOtte overtrof, om welke reden men haar den naam van
Altlar:d!is {tigantPa gegeven heeft. De bol dezer bloem; welke
ook verbaZend groot is, werd 16 jaren vroe;er van de k,ap rif' goe.
de> liDop herwaarts over,;ebragt. De mid<1C'I,j\l der verst van eIlmnder
fiannue bloemen, die 61 in getal, en krooEswijze gegroeid, waren,
bedrot:g 29 dtiin1en.
ANrA rf-lUS. (dmtlthu/1t) Oudtijds eene f1:rd op het eiI~nd Cr
prus, door de vereering van VENUS bcro~md. Van hier, dat dezè
godin dikwijls, door de dichters, de Amathuntifclte godin j en ook
wel AMAT/-IUSIA gen."e:rtd Wordt.
AMAZO:\fE N. Onder dezen 'Ila~m kend,~n de Gr/eken eene natie,
nit l;,;j'sh_i:ige, f1:rijdbare vrouwen be/taande, welke oorfpronkelijke
&yt '.,?n waren j en aan den vloed T'z~rIllOdOl1, in [{Iein-dzie; aller,"
eerst h~ar rijk fiichttcli, toen derzelver mannen in eenen veldOag;
door hunne naburen, geheel gef1ag~n werden. De vrouwen; nu de
verdedigiug &r weinig overgebleve'nen op zich nemende, boezemde
het gevoel vail inoed, waarmede z:j fheden , haar zulk eene verach~
ting omtrent de mannen in; dat zij de weinige, tlie de vijand haar
gelàten had, zelve ombragten: en, fchoon zij al aanl1:onds bezorgd
waren, om derzelver gef11cht, door ee-ne verbinding met hare naburen, te kunnen voortplanten, voedden zij echter telkens alleen de
dochters voor den krijg op. Zij kozen twee koniilginnen, en breid"
den zich hl het vervolg ·veldra door Epheze, Smima en Cumae uit;'
doch werden ook dikwijls geOagen. SOlllmigen, echter, houden dit
alles voor een verdichtrel , waartoe welligt de Capadocifche vrouwen,
die hWllle mànnen in den krijg volgden, aanleiding gegeven hebben.
Van deze Amazol2w heeft de kleederdragt onzer hedendaagfche heIdinnen, gelUk over hrt algemeen alles, wat haar een mannelijk en
kriJgshnftig- aanzien geeft, den naam omvangen.
AMAZONEN. (HN land der) In Zuid-dmerlka, tusfchen Gui~
afla, Terrrt Fin"a, Pent, Paraguai en Brazilië. Het is zeer uitgel1:rekt, gtoot ~n volkrijk, en de rivier der dmazo12m; Ivelke het
land, even als de Iliyl in E:;ypte, overl1:roomt en vruchtbaar maakt,
is eene der ['rootHe van de geheele wereld. Zii omfpringt uit het
mèer Lauricoc'7a, en fl:ort, Il~dat zij eenen loop van bijna 1000 mijlen heeft af!y'?12g'd, in de /ltla'ltiji:!le ZI"'.
AM BAS SAU E UR. Een gezanl V11l den eeril:en rang, cen grootboodfchaPP~'r van vrije en onafhankelijke f1:aten en mogendheden.
Hij is of een f';cwoon of b,titfllgewonn hoodfchapper, welke laat/Ie
alleen in bi;zondere, büitengewonc gevallen gezonden wordt, CIl dan
den r.mg boven de ee r f1:cn heen. Hij vertegenwoordigt, doch met
bepaling, zijnen principnal: van hier ook het woord tllllbasfade, waardoor men den gezam met zijn gevolg verfiaac.
AM.
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AMBER. Eene flof, welke, ten opzigte der deelen, wa.aruit zij
zamengel1eld is, eenige overeenkomst heeft met den Barn(leen 1 van
waar mfsfchien deze, oudtijds, voor dezelfde Hof, of verfcheidenheden van elkander, zijn gehouden, en de Bal'lIJleen bij de Frtmfchm ambre jrume, bij de Italianen ambra gial!a wordt geheece,lI.
,Juist om deze reden heeft men den eigenlijk~ll .11l1ber van den BarnJleen getracht te onderfcheiden, door het bijvoegelijk woord grijs of
grmiuw; dezelve dus noemende naar de kleur, of wel Ambregris, AmhergriJs. Ollltrent den ooriprong, en dus de eigenlijke zelffiandigheid
waaruit deze flof befiaat, zijn de gevoelens langen tijd zeer verfchillend geweest: fOlllllligell hebben dezelve gehouden voor een uitwerpfel van walvisrchen; andeten voor dat van vo;;e!en, zich generende van welriekende kruiden. Veel is er aangevoerd geworden (te
veel om hier te vermelden), om den dierlijken oorfprong dezer flof.
te bevestigen: doch anderen wederom hebben geoordeeld, dat zij
een plantaardig voortbrengfel zij; cene foort van gom, uit hoomen
ontlast, en door toevallige omfiandigh~den in zee geraakt; want de zee
levert dit voortbrenglèl der Natuur op. Dan, dit gevoelen heeft de
minfie waarfchijnlijkheid voor zich. De meeste natuuronderzoekers 9
en onder dezelve vooral de fcheikundigen ~ meest bevoegd, om over
den aard en de zelmandigheid van zulk eene [tof te oordeelen.
zijn van gedachten, dat de Ambcl eene aardhars zij, uit olieachtige
bronnen, in de diepte der zee, of op haren bodem omfprillgende.
gevormd. Daar men, ondertusfchen, Amber, in vrij groote hoeveelheid
in de ingewanden van Kazilotten en andere walvischfoorten, gevonden heeft, fchij}Jt het Iaatfce gevoelen ook aan zwarigheden onderhevig. Dan, deze vallen niet moeijelijk te vereffenen, als men aanneemt, dat de in zee; zoo als ollderfteld is, uitgeworpene aardhars.
nchtige frof, door de gedachte zeedieren illgel1okt, en , na het onder~
gaan van verandering of klijnzing in derzelver ingewanden, wederom
llitgeworpen wordt. Hiennooe franc in eenig verband de benaming.
welke de Japmmezw, in hnnne gewone taal, aan den Amber geven.
te weten die van kl/flira-no [au, dat is: walvisch-drek.
De Amber is eClle flof, geheel ondoorlchijnend, brokkelig, dik:wijls zoo zacht of week als was, eu, even als deze, aan de tandell.
klevende. Op koud water drijft zij; in heet water finelt zij als olie.
Zij heeft eenen flerken, niet onaangenamen geur. Door enkele wrijving of verwarming in de hand, boven het vuur, verfpreidt zij dezen geur; doch aliermeest, wanne(!r zij in brandt wordt gefloken:
verbrandende als dan met eene heldere vlam, en gevcllde eenen aschgrmmwcn rook, zonder dat er iets van oVéTblijft, van zich.
De Amber wordt in den Oceaan, of nog op het water drijvende,
of aan het firnnd opgeworpen, gevonden; voornameli}k, echter. iu
~i1 aan de Oost-Indifche wateren, en wel aan de kusten van jJ;ladagascar en Sumatra ; alsmede aan die van Malabar , de iWolllkfr.;he
eilanden @n ~an de oostl>.ust van Afi'ikl1. Somtijd~, evenwel zeer
zelJ,.
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zeldzaant, heeft men ha~r ook aan de kusten van de Atlantifc!te Zee,
in de West-ll1dim, ja zelfs in de Noordzee, en wel aan de westelUke van Groot-Brittannie, aangetroffen.
Groote flukken van dit voortbrengfel der zee (hoe dan ook) zijn
fomtijds gevonden. In de Amboinfche Rariteitkamer van RUMl'HIUS vindt men de afbeelding van een fluk, door de Nedcrlandfche
Oost-Indifche kompagnie, uit de Oost-ll1dien ontvangen; Wegende I8z
ponden. Dit fluk moet zeker uit verCcheidcne kleine, door de fpoeling en beweging der zee, zamen gefleld zijn; gelijk ook dat Huk
zoo geweest is, waarvan deze zelfde Amheur melding maakt, als
door den koning van Tidore, ten jare 1693, van zijne Papaefche vis.
fchers bekomen, wegende 19+ ponden, waarvoor hem, van wege
de kompagnie, elf duizend rijksdaalders zouden geboden ZUn.
Twee [oorten van deze, als nog kostbare, flof, zUn bekend;
<Je eerHe, die aschgraau\V is, of de eigenlijk Ambregris (,1mbra Am.
broflaca), de' andere de gemeene of Jleehte (Am bra 'JIulgatior) , wel..
ke doorgaans zwartachtig bruin valt, en ook van daar zwarte amber
wordt geheeren. Deze komt veel van Bengalen en de kust van Ko.
'·omandel, en wordt bU de Oosterlingen veel gebruikt in reukwerken;
terwijl de eerstgenoemde gebezigd wordt, Zoo door ontbinding, of
fil1clting als distillatie, in vele winkelbereidingen der Apotheken.
AMBOINA. Eene van de Mf)/ukfche eilanden in de Indifche zee;
haast Batavia, weleer de beste HollandCche volk!planting in de Oost.
Indien. FIet was in het begin der zestiende eeuw, dat de Hollan~
ders en EJI{;el[c!zcn, gelUktijdig ,dit werelddeel begonnen te bezoeken; maar op de lJloJakfcile, of fpecerij.eilanden , verkregen de eerflen
weldra op de laatflen de overhand. De Hollanders, na alvorens de
Portllge,'zcll, de eerf1:c, die naar de Oost.Indien zeilden, uit dezel.
ve verdreven te hebben, lieten om den handcl in Cpccerijcn alleen
te behouden, de muskaat- en nagelbo0111en, op de meeste der iJ1oluHelte eilanden nitrooije11, ~n bepaalden derzelver aankweeking alle~n tot de eilanden B'1naa en Amboina; tenvijl zij de bewoners
gedeeltelijk door araffçn poogden af te Cchrikken, en gedeeltelUk door
belooningen over te halen, om de voortplanting dezer boom en te ver~
hinderen. (Vergel. BAND,\ en CEILON). Amboina gaf zich in Sprokkelmaand 1796 aan de Enge![chm over, die op dit eiland Ij tonne
gouds aan baar geld, en meer dán een half millioen nagelen vonden;
doch bij den vrede van AmiC1ts in 1802, werd het weder aan de
Ho!!al1ders terug gegeven, en in 18:0, met de overige 1I1o!ul.:fde
eilalldell, op nieuw door de Britten genomen, die er thans bezitters
van zijn.
AMBROSIAANSCHE LOFZANG. Zoa noemen de RoomschkatholUken het LatijnCche gezang: Tt' Deum lalldf1i1Zlts, naar des.
%elfs verva8rdiger AI\IBROSIUS, aartsbisCchop te 1I1ilaan, die men meent
dat het zingen van lofzangen en pCalmcn het eerst in d~ Westé'rfche
kerk heeft ingevoerd. Sommigen zijn van gevoelen, dat gc:nelde
gc<'J
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gez{lng niet aan hem, maar aan eenen onbekenden, moet worden.
toegerehreven.
At\JllRnSI.JN. Ambrofia WAS de fpijs der Goden ~ gelijk de lIf«-.·
lar hun drank was. Het woord beteekent eigenlijk ol1flerftijkheid,
omdat men cr deze door deelachtig werd.
AMEIUCO VESPUCCI. Werd in den jare 14S1 , te Florence,
uit eene oude familie, geboren. Hij had zijne vroegO:e opvoeding
aan zijnen oom. die in de werel1fchappen beroemd was, te danken ~
en maakte al fpoedig groote vorderIngen in de nawUf-; !lerre- en
aàrdrij kskul1de. Hij ging Jll 1490 haar Spanje, om aldaar handel te
dnivell; doch vernemende, daL COJ,UMRUS de nieuwe wereld outdein had, brandde bij van verlangen, om in zijnen roem. te deelen.
Door FERDINAND, koning van. Spanje, ol1der!l:eunJ, zeilde hij in
Lf-97 , onder den vlootvoogd O]ARTA, uit Cadix, bereikte het vaste
land van Amerika; bezocht den zeeboezem van Paria en de kusteIl
ter lengte van eel1ige honderd mijlen, en keerde, na 13 maand~n, weder naar Spanje terug. In. 1499 deed hij zijnen: tweeden togt, en
'Ontdekte verrcheidene kleine eilanden. Hierop ging hij in dienst
van EMANUEL; koning van Partlfga!; ondernam nu twee reizen, (ill
1501 en 1503) op Pormgeefche khepen, en had, op de laatlle, ten
oogmerk, om op eelle vnart naar het westen "ene vaart naar lIfal{lkk.. te omdekken; doch deze togt vicl niet gelukkig uit. llij bleef
in Portugee[ch~n dienst rot aan dood van COI.OllliTS , en ging toen
in dien van Spanje over, reden welken tijd hij meermalen het wereld(leel bezocht, dat allengskens naar zijnen llaam genoemd werd: eene
·ecr, welke voor zeker niet aan hem, maar alleen aan COLUMBUS,
als aan den eer!l:ell' ontdekker der Nietrwe Wereld, toehvam; gelijk·
dan ook aan den laat!l:en door GOMARA en OVIEDO, de oudf1:e Spaanfche gefchiedboekers, alsmede door HERRERA HOJEDA, en diens togrgenoot, de roem, van het vaste land van Amerika het eerst ontdekt
te hebben, eenparig wordtroegekend , (*) De geheele verdienste
van VESPUCCI bel10nd daarin, dat hij ecnige ontdekkingen van weinig
belang gedllan, en eene kaart van Amerika'; benevens een dagboek
van vier zijner reizen; in 1532, te Parijs in het Latijn uitgegeven,
vervaardigd had. Hij fiierf in h'et jaar 1516 in Pottugeefchen dienst•.
De konitig van· Portugal vereerde zijn aandenken) en F!o;"mce over.
laadde zijne familie met eerbewijzen.
AMERIKA. Dit werelddeel, ook wel de Nietiwe wereld genoemd,
werd het eerst, zoo nIs bekend is, op het einde der Isde eeuw,
door Cl1R1STOl'HORl1S COLUillRUS ontdekt. Over het algemeen begon
de kennis onzer aarde zich eerst in de midtleleenwen, door de kruistogten en reizen van eenige weinigen. uit te breiden; zijnde Gr0t:11tand eerst in de 9de en de Canarifche eilanden in de 13de eeuw
ontC') Zie hier over
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ontdekt. In het begin der 15de eeuw echter openbaarde zIch, het
eerst, bij de koningen van Costi/tie de zucht, om door de fcheepvaart nieuwe landen op te fporen; en hoe zeer ook de Portugeezen
,kze reizen in afgelegene landen begunfligden, tlrekten hunile pogingen grootendeels ,. echter, alleen daarhenen, naar de Indien en Azie,
om den zuidelijken hoek van Afrika, te zeilen, en was de msfchen..
ruimte tllsfchen de eilanden van dat werelddeel en den Archipel van
Azie geheel onbekend. Deze ontdekking nu was voor COLUMBUS,
een Genueesch onderdaan, bewaard, die dan ook, na vruchteloos,
bij verfcheidene Enropir,che vorste\l, op onderll:euning tot het doen
eener reis te hebben aangedrongen, hC't eindelijk meE IZABEL LA , koningin van Spanje, over de voorwaarden van zUnen EOgt eens werd,
op den Jden van Oogstmaand 1492 met 3 fchepen \de haven van
Pa/os verliet. HU zettede terflond koers naar de Callariji:he eilanden,
welke hij den I3den dier maand bereikte; kreeg op dezen togt,
den Ilden van Wijnmaand daaraanvolgende z het eiland Gllal1ahtmi ~
Zoo als het door de inboorlingen genoemd, àoch door hem, uit een
gDdsdienstig gevoel St. Salva dor (verlosfer) geheecen werd, in het
gezigt, en ontdekte kort daarna Cuba, door hem .lumma genoemd,
Hispaniola, en meer andere eilanden. Naar Spanje terug gekeerd,
werd hij hier met bijna koninklijke eer ontvangen, en ondernam naderhand nog drie andere tQgten naar de nieuwe wereld, op welke
hij, den Illen van Oogstmaand 1498, het vaste land dezes wereld..
deels, en het groote eiland Trinidad, St. JualZ de Portorico, met
DDg anderen ontdekte.
De welgeilaagde tof ten van COLUMBUS gaven niJ eertang atlllJeiding
tot verfcheidene andere, waaraan nu alle zeevarelldè mogendheden, belangshalve, deel namen. MAGALLAAN zeilde in '520 de züidelijkl1e kust
van het zoogenocmde J7zmr/and om ; de Yenetia(1/1 CAROT, in dienst
van HEN DRIK VU, ontdekte New-Foulldll1nd, en vervolgde zijnen weg
tot aan Yirginie; lde Engelfcht!fl deden, bij het zoeken van eenen
Noordwestelijken weg naar Azie, in Noord-Amerika, belangrijke ontdekkingen, en bezetteden , in 15°9, kaap Bretoll, en 40 jaren later
New-Schotland; MARTIN FROBISCHER bevoer in 1577 de tlraat van
zijnen naam, onder den 60flen graad Noorder-breedte, en kwam aan
het zuidelijk gedeelte van Groen/and; FRANS DRAKE ontdekte in
1579 Nieuw-Albion; DAVIS, van 1585 tot 1587, aan de westelijke
zijde van Gl'01!l1/and, eenen weg, die naar de Balfinsbaai voert, en
Huns ON van 1607 tot 16ro de tlraat en baai, welke naar zijnen naam
genoemd werden.. Labrador echter werd in 1500, Brazilie in 1510,
Canada in 15:)4 door de Porlllgeezm in bezit genomen; terwijl het
land aan de paraguai in 1516 door DlOS DE So LIS ondekt werd. lntnsfchen fpa2rden tevens de Spanjaal'den geene moeite, om in de nieuwe wereld een nieuw rijk te vestigen: men herinnere zich hier flechts
de namen van. CORTES en PIZARRO. F/orida werd in 1512, Oud.
Mexiko in 1520,. Louizifma in 1$83 hun eigenqom a ook gipgen zij
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~aar Nieuw-Mexiko en Californie, en vervolgens van Paltat1za naar
Carthaget1a, Niem;l-Gra1l4da, Peru en Chili; terwijl Bttenvs-atjre.
in 1535 door hen reeds aangelegd, en Guit/na in 1663 ontdekt werd.
Ook de Franjchcn rigtten volkpiantingen in Nieuw-fchotland CACt/die)
CalmaJa en Louhiana op; doch nog meer dan het yaste land, trokken de eilanden de aan~lacht q"r fchrnapzicke Europeërs. De BenIlu "
des, in 1527 naar hillJnen ontdekker aldus genoemd, werden in 1609
door de Engelfi:,lcu bezet; de AlJtilles waren in handen der ,~pan·
jaardelJ , aan welke de eer!l:e .Tamai/w ontnomen hadden, en de Britten en rran!c,hm lmakcen zjch van de overige eilanden meester ~
waarbij' de bekende roovers-!l:aten der Flihu.tiers mede hunne ro~
fpeelden. De Hollanders, het eerst aan de Delaware en, Bl'azilie,.
legden in Guiana, Esfcquebo en Berbice vastigheden aan, gelijk ook
Suriname, en verplantten het fuiken'iet Ilaar Esfcquebo; de Denm
kregen St. EujlatiZlS, St. il:lartilt, St. T'zomas en St. Croix, en de
Zwedel}, die reeds vroeger eene volkplantilJg aan d~ Delf1JMrc hadden
opgerigt, 1734 St. Barthe/emi. De Rusfen kwamen in de Ilide eeuw
:lan den noordelijken oever van de noord-west kust van Amerika, te
gelijk met de Britten, die tot de IJskaap doordrongen, in 176z Canada van Frankrijk verkregen, én, van dit jaar tot 1783, ook Hor/da in bezit hadden, dat naderhand aan SiMnje kwam, hetwelk den
verderen weg van Califol'nie ontdekte.
De vlakke inhoud van Amerika bevat me'er dan 600,0,)0 vierkante
mijlev ,waarop f1echts ruim 30 mi!Iioen mcnfchen wonen, en grens~
ten Noorden aan altoos dnrend ijs en fneeuw; ten Oosten aan den
At!antifc,lzen Oceaan; ten zuiden aan de ftJagaltaallfche zee, en te'u
Westen aan dè Zuidzee. Men verdeelt Amerika, volgens deszelfs
natuurlijke ge!l:eldheid; in Noord-Amerika, Zuid-Amel-ika, de WestIndien en verdere eilanden. NooFd-Amerika bevat Oud-Jl'lexiko,
of Nieuw-Spallje, Nieuw-lI'lexiko, Albioll, Californ.ie, Louiziana ~
Florida , de P'ereenigde jlaten, AA'euw-Schotland, Ni?uw-foundiand,
Canada, Labrador of Nieuw-Britt(lfinie, Nieuw-lPaltis en Groenland.
In Zuid-Amerika liggen de onder-koningrijken Nietl'W-GraI1ada, Perll
en Rio de la ptata; voorts Patagonie , of het land van Magot/aan,
lJrazilie en Guitmo. Eindelijk bel100ren tot de fYest-Indien, en ver~
dere eilanden, de groote ÁtJtille$, waaronder .Jamaika, f!ispaniol~
ef St. Domingo, en Porto-Rieo ~ de Caraibifche eilrmden, dl! kleill~
Antilles , Tl'illidad en Curaçao bevattende; voortS de Lucaifc!te ei.
landen; de BerllJUdes, het Fuurland, Falksland, Nieuw- of ZuidGeorgie en de Gal/apes.
Amerika is hoogst belangrijk, wanneer men het uit die oogpunten befchouwt, waartoe MACI\ENZEE enz. en nog onlangs HUMBOLD,
door hunne natuur-onderzoekingen, hebben aanleiding gegeven, Men
berchouwt dan, in den waren zi;] des woorcls, eene geheele nieuwe
wereld, waarvan echter de noordkust, de landen hoven de HudfolJSbaai, nog altijd, even als het binncnfte van Afrika, in ~enen dik-
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ken nevèl gehuld blijft........ Men vindt in Amerika de hoogne bergen
en de grootll:e rivieren en meren. Onder de ecrll:en telt men de Cordil/ems de los L1l1des, welke onafmetelijke bergketen van de zuiàelij.
ke punt tot de westkust ten Noorden loopt, en waarvan men het
einde nog niet kent; àlsmede de Chimborasfo, Antifana en andere.
Onder de rivieren h2cft men de St. Lorenzo, de Misftfippi en derzelver
Ó1kken, de O'lio en de .11isfrwris, de Amazonen, la Plata, de Orol1oko, en de rivier Suriname; en, onder de meren, vindt men die van
500 tot 1800 vierkante mijlen groot zijn. De [chatten, welke de Na..:
tuur dit werelddeel aanhiedt, zijn zeer groot. Onder de voortbreng[els
des lands vindt men de kakao; cochenille, kinabast, gom, kopal, kampechehollt, gember, katoen, indigo, aardappelen, granen, wijn, mrus,
riJst, fuiker ~ koffij, meekrap enz., eh onder de delfll:offen goud, zilver, [maragden , ijzer, koper; lood, marmer; porcelein-aarde, labraclor-ll:eenen, ll:ecrtkolen en meer anderen; zijnde, onder het dieraJrijk
de Lama, f/icoglla, en ragueare; bijZonder aan Amerika elgen.
Men rekent, dat Amerika thans l1iet het twimigll:e deel der in;.Woners bevat, welke het; bij de ontdekking door COLUMBUS had,
hetwelk men aan het onmatig gebmik van verhittende dranken; en min
de kinderpokken, door E>tropeërs derwaarts overgevoerd , alsmede
:tau de wreede mishandelingen toe[chrijff, welke deze volken, uit
baatzucht en bijgeloof, aan de Amerikanen gepleegd hebben. De
werken van RöntERTSoN, RlJSSEL en MUNNöTz Ol'er de ge[chiedmis
'Van Amerika, benevens de onlangs llitgekomene uitmllntende Bejèhrij-,
ving van dat werelddeel, door EltELfNG, zijn bijzonder lezenswaardig, en verdienen; [en aanzien van _de zeden der wilden; Ie .ToU1"11at
historique d'un 'Voijage de J' /lmêrique [cptentriollale, door P. CHARlEVOIX, alle aanprijzing. Bovenal millJt-en de nieuwelings uitgekomene
reisbefchrijvingen van HUMJ30LD en BONPLANT , wat het ZuidelIjkAmerIka betreft, in dezen uit.
AMERSFOORT. Eene tamelijk· welvàrendefiad in de provincie
Utrecht, liggende 3!- uur gaans van de fi:ad van dien naam , aan den
voet eens bergs, in een zeer aangena:tm oord, eene gezonde rnchtftreek, en -aan de rivier de Eem, welke, op eenen afll:und van 2
uren, boven Nijkerk, in de Zuiderzee aort. Zij relt ongev~er 8500
inwoners ; en heen I Gereformeerde, I Luther[che, I Reinontftrantfche; 2 Room[che en even ioo vele Janfeniste kerken, welke laat..
fte gezindheid hier een collegie heeft voor jongelingen, die tot den
geestelijken fland worden opgeleid. Voorts viHdt men er een' aanzienlijken bokkinghang, en, buiten hare muren, eene glasblazerij; verder
ver[cheiden faorUkert van diemenerr en bombazijnen, die voorheen een
goed bell::Ian opleverden; doch thans, inzonderheid [edert den jong..
fien vrede, doot den invoer der Engelfche goederen, a:mmerkelUk
zijn in ve~al geraakt. Men heeft er wekelijks èene markt van rog..
ge en boekweit, welke van veel belang is: ook de tranficohalldel op
CeMerltmd) Overijsfel en Duitsr;hland, fchoon znjndcr dan voor.
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heen, is nog aanmerkelijk; doeh inzonderheid leveren de menigvuldige tabaksplalJtërijen, die in den omtrek der Had gevonden worden,
aanzienlijke voordeden op. In de gereformeerde kerk is een monument
opgerigt voor JAKOB VAN KAMPEN, den oel'Oel11tft.n bouwheer van het
voormalig f1:adhuis, nu het koninklijk paleis, te Amflerdam, aihier
geboren. Behalve deze verdienfielijke bOllwkundige, zijn in deze
fiad nog vele geleerden geborell, waaronder ELBS VAN A~1ERSFOORT,
hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de hooge fcllOol te Bazel; Gu~
ALTERUS DE BRUIN, hoogleeraar te Utrecht; JOl!AN DE RIDDER,
hoogleeraar in de regten te DOl/ai; TllO;'vBS ZAESWS, mede in dit vak
aan de llOüge fcl1001 te Ldjrkn; HENDRIK ZAESlUS, hoogleeraar in her
Griekseh. te Leuven, en [ehrijver van onderCeheidenc regtsgeleerde
werken; PAUtus BUIS, raadsheer van Prins WIJ.LEM I; J. v. OLDENBA~NEVELD, en P. BATH, eerfie gouverneur Generaal van Oost.
Indien, geenen onaanzienlijken rang bekJeeden.
AMETHIST. Een edelgdl:eel:re van eene violet.-kleur, welke nu
eens bleek er , dan eens hooger is, of wel dikwijls in het bruine en
groene overgaat, Hij groeit, iilzOlJderbeid, in tamelijkgroQte, ron
de fieenen, die hpl z1jn, cn, uit hoofde Ijtl11ner gedaante, me/v mon.
tis Carmel (meloenen van den berg Carmel) genoemd worden. Dit
edelgefieente wordt in waardij naast den Esmaraud gefchat. ·Men
heeft Oosterfdie en westerCche. De oosterCche Amethisten worden
doorgéUllls voor dé besten gehouden; doch fommig~n van de wes~
terfehe, zoo als die, welke men in Silczie en Boneme ,of inallder~
deel en van Europa, vindt, zijn weinig minder in fchoonheid, dan die
uit de l:Jêlien geb ragt worden, en vrij hard voor de bewerking.
AMFIOEN. Is in Indie hetzelfde, dat wij Opium Qr heulCap noe.
men. Te J3atnvia befiond voorheen, zoo niet nog ~eden , eene
mnfioen-focieteit, welke een uitflUitend regt bezat, om deze droogerij op te koopcn en naar elders rQ verzenden,. die dus eenen zeer
voordeeligen handel voor de deelhebbers plagt op te leveren •.
A1VnANTH. Een zeer merkwaardige en zeldzame f1:een, op het
eiland Cyprus gevonden wordende, en uit meer of min lange vezelen
befiaande, waarvan men eertijds de kunst bezat, om ze z,oodanig
te bereiden, dat men ze fpi nnen en tot linnen weven kon, hetwelk
in de dam van het vuur niet verteerde, maar, vuil zijnde, in dezel,ve weder f<:hoon werd.· Men vindt dezen fieen, de vezelen en het
vlas, en een daarvan geweven linnen in het ka:bineç van natuurlijke
zeldzaamheden te Leijden, als. ook in de kabinetten' van eellige be..
roemde natuurkundigen in /imflerdam en elders.
AMIENS. Ecne fierke lrad, de hoofdfiad van PicardÛ!, en thans
van het departement,de Somme, aan eene rivier, welke m.et drie armen
door dezelve loopt, ~ij heeft fr2aije en wel aangelegde fleaten; een
fierk flor, door HENDRIK IV gebouwd, en ee!)e hoofdkerk, waari!1
LODEWI]K XIV gekroond werq. Oek bevindt zich ~lier eOl bi sfchop ,
die, voor de omwenteling, onder .;Jen aarrsbisfchop van Rlleims 11ond,
H 3
eu ~
w

118

AMIOT.

-

AMMONIA.

en, îedeit 1750, eene akademie van kunsten en wet€nîchappen. Het
geLal der inwonérs wordt op 40,000 ge[chat, en de kamelot-, tapijt-,
~ijde- en wollenfioffen-, benevens de leder-fabrijken, maken hier in.
zonderheid de middelen van be(l:aan uit. Á111iem is merkwaardig ge.
worden door den vrede, die tllsîchen Fmnkriik ,S,/JaTlfe en de Ba;.
iaaf/de republiek aan de eene , en Groot-Brittanje aan de andere zij.
de , op den 2sfl:en van Lentemaand 1802, aldaar genoten, en, den
~7flen daaraanvolgende, geteekend werd; doch die niet lang fl:8.nd
hield, en reeds in 1803 een en nieuwen oorlog cus[chen Frankrijk en
EngelalId ten gevolge had.
A lVI lOT. (Pater) Een Fransch Jezuiet ,in Tort/on in I718 gè_
boren. Hij hield zich lang'en tijd, als zendeling, in Peking op, ell
heeft, door zijne zeldzame vlijt en groote geleerdheid, veel tot ee·
lle betere kennis van China b~igedragen. Inzonderheid hebben wij
aan hem de llaauwkeurigfl:e en uitgebreidfte berigten , omtrent de
oudheden, de ge[chiedenis, taal en kunsten der ChilIfczen , te dan.
],en. De meeste zijner onfchatb:1re werken,' hun karakterfchrifc,
hunne krijgskunst , muzijk enz. betreffende, als mede cene levens befchrijving van CONFUClUS, bevinden zic!'! in de Memoires, con cel'l1ant l' histoire les feiellees et les arts des Chinois, waarvan de eef:Ue -Ia deeien, grootendeels , zijn werk zijn. Bovendien zijn de BIDge' de Moukden, door GUIGNES, en de Die!io/tllire Tatar Mt1l1thceou
Franeois, door LJINGLES uitgegeven, doar hem vervaardigd. Hij
ftierf in Peking, in 1794.
AlVIMAN. Beteekenr, in Zwitferland en Opper-Dt!itsehland, zoo
veel als ambtman , fchout, burgemeester. De Amman van een ge
beel landîèhap noemt men Land-Amman.
AMMON. Was eene bekende godheid der Libiers, over welker
()orîprong men het echter niet eens is; wordende door fommigen
voor eenen zoon van Trit911, en door anderen voor eenen ZOOI1 van
JUPITER gehouden. De meesten zijn echter va'n gedachte, dat B'A~
CHU's op zUnen togt naar Indie, door dorst en hitte ,afgemat, JUPl'IER -Oin hulp zoude gefineekt hebben, waarop hem een ram verfcheen, die voor hem uitliep, eindelijk uit het zand eene bron opkrabde, en daarna verdween. BACCHUS bewees dezen ram, dien hij
"oor JUPITER zeI ven hield, een goddelijke eer, en Hichtte hem cellen tempel, waarin AMMON de orakels, niet door woorden, maar
door zekere teekens van voorzeggende priesters, uitfprak. De god~
"beid werd hier, onder het beeld van eenen ram, of een~n mensch
met eenen ramskop, of hoorns, voorge!l:eld, en wordt meer algemeen JUPITER AMMON geheeten. Het is bekend, dnt ALEXANDER
eenen togt derwaarts ondernam; en vermoedelijk hebben de omgekochte priesters hem" bij die gelegenheid, voor cenen zoon van AMMaN verklaard.
AMMONIA, ook wel vtllg loogzout, fal-ammoiliakgeest, alcafi
'Volatile fluor, genoemd is, volkomen zuiver zijnde, eCI:e heldere
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ongekieurde- lucht, of gasvormige vloeinof, zeer bijtend van reuk.
zoo dat zij de oogen doet tranen; zij maakt het violenfap groen.
heeft alle de overige eigenfchappen der alkaliën (Zie: ALKALIËN)
en eene fooregelijke zwaarte van 0,596, de zwaanc der dampkrIngs1,000 zijnde. Zij bel1aat uit waterflof cn tlikl1of; van
lucht
daal', dat zij, 111et dnmpkrings. of met zllUl'l1oflucht vermengd, door
de electrieke vonk vlam vat, en water vormt, dewijl de Itikl1oflucht,
doch nooit vrij, maar alüjd met een zuur, b, v. phosphorzuur of
zoutzuur verbonden wordt. Zij is een vûorebrengrcl der di(;\rlijke
natuur, zijnde in dierlijke fappen, vooral in de pis en in drekl10lfen
aanwezig, Dij de verrotting van dicrlijke Jigchamen wordt er altijd
Ammonia geboren.
De Ammonia wordt, voor h(?t geneeskundig gebruik, met het wa.
ter vereenigd en heet dan vloeibare /ilmnollia (Ammonia liquida).
l\'[en 11:ookt dezelve uit het fal ammoniak of de zoutzure Ammlk
1);a, welke men, vermengd met kool11ofzure potasch of met kalk,
in eene retort doet, en daaraan eene kromme glazen buis hecht,
die in een omgekeerd glas met water uitkomt. Door de hitte van
het vuur wordt dan in het eerlle geval, kooiflofzure Ammo1lla ver·
kregen, welke men door opheffing, ook in eene vaste gedaante
bekomen kan, In het laatll~ geval krijgt men zuivere, bijtende
Ammonia; beiden worden in het water opgevangen en met hetzelve
gefchud, tut dat het watcr er l1erk genoeg mede bezwangerd is.
Men bedient zich van het Ammonia als een opwekkend en 11:erk
prikkeiend middel, uit- en inwendig; het is ook zeer goed om vla&-.
ken uit te maken, welke door een of ander zuur onc11:aan zijn; het
is een be11:anddeel van het eau de Il/a en van andere riekmiddelen.
AMMONIAKZOUT. A,RlVIONIAKZOUT. Is een ZOUt, het·
welk meestal in ronde koeken voorkomt, welke v:m boven bol.
van onderen eenigzin~ uitgehold zijn, en fomtijds ook de gedaante van
halve [uikerbrooden hebben. In beide gevallen is het bijna zoo door~
fchijnend als ijs, en in het Inatne, bertaut het uit opeengepakte , veer~
Ilchtige kristallen, hetwelk de eigenlijke kristalvormige gedaante van dit
ZO\lt is, dewelke men verkrijgt, door de Ammoniakkoeken , met eene
zachte warmte, te fublimeren, of ook door ze, in wa~er, op te 1050<
fen en vervolgens, door zeer zachte uitdamping, te laten kristalliferen.
Dit zout heeft voorts eenen fcherpen, eenigzins pisachtigen finaak •
vervliegt dQor de warmte; is oplosbaar in water, en beeft de bijzon..
dere eigenfchap, van zich met vele metaalkalkèn. Qf zUllr1l:of-meta.
Jen te vc:reenigen, en met dezelve te [ublimeren. Het gefllblimeerde
Ammoniakzout noemt men Ammolliak-hloemen (flores fatis ammotliaci) •.
Het bc!l:aut uit zoutzuur en Ammollia, en wordt daarom thans Zoutzuur tll111l!otlÎa genoemd. Men kan llit dit zom, hetzelve met kalk
of potas eh , wrijvende,' Ammonia of vlug loogzout omwikkelen. - In
de Natuur is dit zout niet zeer rijkelijk voorhanden. ·Men vindt het
in fommige vochten, vooral in de drekftolfen der dieren; in den
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()mtrek van vnurfpuwende bergen, vooral in Tartarije en Siberle.
Hee meeste wordt ecluer door de kunst gemaakt, en werd omlti:ds
uit Egypte verkregen, waar men het, door fUblimeren, uit het roet
bereid, hetwelk van de ge'droogde dierenmisE , di~ men daar veel
als brandfiof gebruikt, afkomstil~ is In de eerfie helft der voorgaande. eeuw, hebben de gebroeders GRAVENIlOltST te Brt!llswijk, de
eerfte Ammoninkzollt. fabrijk in Europa opgerigt, welk voorbeeld
naderhand te Am/ierdflllt, en vervolgens biJna alJemeen gevolgd is.
Men bereidt, in die fnbr~j!,ell, dit zout uit verrotte dierlijke ftoffen,
vooral rotte pis, welke, verm::ngd met zwa\'eJzuur ijzer, door fublimatie, zwavdzuur Aml110lJia geeft, hetwell{ met gewoon ke~lkel1zout
vermengd, en op nieuw gefubiimeerd, of ook gekristalIecrd wordt.
In het eerfte geval krijgt men het zout in ko.:ken of brood.n , i.n
het laatfl:e, in bloemen, welke men in vormen, die de gedaante van
halve fuikerbroocen hebben, opeenpakt. Goed Ammoniakzout moet,
jn een' ijzeren lepel, boven het VLlur gehouden, gehed vervliegen.Men gebruikt dit zout veel in de geneeskunst, ook om er .,flJ1moJli~
uit te trekken: met falpeterznllf opgelost geeft het het KlJningMatcr ~
l1et eenig oplosmiddel van het goud; men bedient er zich van ter af~
fcheiding en zuivering der metalen; bij het vertinnen, 0111 de oxydatie van het tin voor te komen, enz.
AMMONS-HOORN. Eene krulfcheljJ, die men niet dan verfteend
onder den grond vindt, en dus, met haren bewoner, tot eene vroogere fehepping moet behoord hebben.
AMNESTIE. (Uit het Grieseh) Zoo noemt men: I. de wederzijdfche belofte van twee of meer mogendheden, die met elkander
den vrede fluiten, 0111 alles, vat de een tegen den ander gedurende
,den oorlog olldernomen, en, waardoor hij hem fehade toegebrage
heeft, te vergeten', en. zich nog minder te zullen wreken. Gelijk
Repre[al/les (zie dit arr.) doorgaans lIer cerfl:e fein tot den oorlog
zijn, zoo is de Amnestie gewoolll~Îk de inhoud 'van het eerfl:e artikel van het vredes-gedrag. !J. wordt dit woord gebruikt, wanneer aan burgers of onderdanen doe fhaf wegens oproerigheid, en ::an
foldaten de tlraf wegens de!èrtie wordt kwijtgelèholdcll; doch niet
gebezigd ten aanzien van enkele perfonel1, die vergeving erlangen.
AMOR. Volgens de lIieuwere mythologie, of fabelkuude, een
zoon van VENUS en MARS, de god der liefde; de fchoonfie oncfur
<le' goden, een gevl~llgeld jongeling, voorzien van "pijl en boog.
Volgens de oudere mythologie is hij de oudfl:e der goden, cn was,
voor dat er nog iets bel1oGd, ~r:nwezig. Hij br~6t het eerst den onvrnchtb.:tren cbaos in beweging. omdat hij de duisternis zoude voortbrengen, waaruit vervolgens de aether en de d~g geboren werden.
Deze ondfte AM OR bevat, voornamelijk, bet veï;leven denkbeeld
eener alles bezielende en. vruchtb~m ma1.:ende liefde in zich.
AMORTISATIE. (Uit het L~tijlJ)' Is het regt, aan kerken,
kloosters ell geestelijke gefiichten, door (kn landhclèr, verleend, om
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onroerende goetieren te naasten, en ten ecuwii'en dage te mogen
bezinèn. Daar nu dit regt door zeker wetten beperkt is, zoo heeft
men, tcf verkrijging van hetzelve, eene bijzontiere vergunning noodig, welke dan Linlorlifatio genoemd wordt.
Al\10R TlSEREN. Is afkomstig van het Fransch woord amortir ,
d:lt aHosfen, verminderen beteekent , en wordt thans gebruikt, om
· hçt vernietigen van fchulden aan te duiden. Om dit te bewerkfielligen hebben wr.l ingerigte, of door blJl[engewone toevallen in Cchulden geraakte fiaten, een amorf/fatie-follds, (in Enge/mul onder den
na:cm van jillkÎl.'!J-fll1,á bekend) of aJllortijàtie-kas .. aangelegd, welke
daarin beHa'1t, t ~t men, zou wel ter bê:alin; van de remen der gemaakte fchuid. als ter vermilldering en aflosfing van de fcllUld zel· ve, eene jaarlijkfche ('om bepaalt en afzondert, en vOOrtS de fom,
dror de ja,lrl~ik1'che verllii1~dcring der intres[en gewonnen, altijd weder totbt t~.lil~g der fcln:ld bdleedt, tot zoo lang dezelve geheel is
afgdosL, of vcmietigd.
ANlPtlIEIEN. (.dmplzibia) Tw(('jlachtige Dieren, of Dieren van
beiderlei leven, zoo als wij tha:is, door nnaLlwkeurige waar:lemmg
en oI1Gi.'ffcheidir'g gelcd, die d;crcn noemen, welke, offchoon zij
door lonhen adem hdcll, houd, rood bloed hebben. Voorheen, enkel ziecde op het uiterlijk leven in het water en op hct hmd, heeft
men de otters, bevers, waterrotten, zee.koeijeh, robben enz. in al
derzelver verfchilIende foorten en verfcheidenbeden, tot deze foort of
klasfe van dieren betrokken, offchoon deze allen zoogdieren zijn t
die warm rood bloed hebben, en levende jongen b3ren, die zij met
melk uit de borsten voeden; tenvijl die, welken 'wij nu onder den
naam van Amphibicn begrijpen, meest allen eijeren leg"gen, en daarrlvor voorttelen, alhoewel ook fommige, geltik de adders, levende
jongelI voortbrengen, en ook deze in vele eijeren der flangen worden gevonden. Zelfs LINNEVS heeft de lamprijen , roggen, acuren
en andere kraakbeenige vhfchen, tot de Amphibien gebragt , met de
onderfcheiding van zwemmende, daar nogtans deze allen • .offchoon·
ook koud, rood bloed hebbende, 11iet door longen, maar door kieu· wen adem halen.
Inderdaad, ten aanzien van geenerlei foort van dieren heeft ZOO'
veel vefwarring plaats gehad, onder vroegere en latere natuur- befchrijvers, als ten aanzien van deze; en die verwarring is voornamelijk
daar uit geboren, dat de Natuur aan verfcheidene dieren, zoo onder
de zoogdieren, als deze (de Amphibien), het vermogen heeft verleend,
om zoo wel in het water (immers voor eenigen tijd), als op het land
te leven. Zeker bezitten niet alle, fehoon de meeste, van de dierklasfe der Amphibien het gezegde vermogen: want ef zijn er onder,
in al de groote afdcelingen, waarin men dezelve onderfcheidt, die alleen
in het war er , andere, die alleen en altijd op het· land, en wederom
andere, die onverfchillig, en als bij nfwisfellng ~ op het land en in hét
water leven; in en op beide hUil yoedfel zoeken, en ook het wetk
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der voortteling verigtten. lVren vindt er zelfs onder, die vliegen.
Hieruit ziet men, dat de benaming in onze taal, dieren "tin heider.
lei lel'cn, offchöon beter dan die van IweeJlachtig, omdat deze eenigzins dubbelzinnig is, niet, dan onder zekeren bepaling, op deze
dieren toepasfelijk is. De meeste hunner zijn, naar onze onderfchei.
ding der voorwerpen, in fcltoon' en lee/ijk, het laatfl:e, zoo niet in
kleur, althans in gedaante. Vele wafemen eenen zeer onaangenamen
walgelijken reuk uit; en hebben een wreed uitzigt, en worden deswege, en van wege hunne geheele gefl:alte, voor affehuwelijk verklam!. De geheele kl~6re dezer dieren wordt in twee orden v~r
decld, te weten: in !oope~lde en kruipende. De eerfl:e bevat al de
[vorten van Sclzildpaddm, Kilcvorfchen en Hagedisfen , waaronder de
KrokodillCtJ; de tweede al de verfchilIende foorten van S!tmgen, waaronder de Adders. De eerfl:e bebben vier poot en; de laatlte misfen ,
in een cilindervormig ligchaam, alle uitwendige bewegingswerktuigen.
Vermits al de Amphibien door longen ademen, zij n zij ook gefchikt,
om geluid te geven, echter fchijnen eenige van dezelve (zoo als b. v.
de Salamander, de groene Hagedis, de Blindflang. enz.) volkomen
fiom te zijn; doch bij degenen, die geluid geven. is hetzelve
hecsch en onaangenaam voor ons gehoor.
Het uitwendig bekleedfel der Amphibien is bij dezelve veel meer
van etkander verfchillcna, dan bij dieren, die warm bloed hebben;
wam eenige der Amphibien zijn met eene beenachtige fchaal; anderé
met hoornachtige reepen of wrongen, of met talrijke kleine fchildje3
·of fchubben overdekt; terwijl andere nogtans in eene naakte, met
Ilijm overtogene; huid leven.
Sommigen der dieren van deze klasfe ondergaan cene geltalte, of
gedaamewisfeling; bij voorb. de jonge kikvorfchen komen eerst te
voorfchijn als zoogenoemde maskers, zonder pooten, maar voorzien
van eenen zwemfl:aart, welke afvalt, als zij de pooten gekregen heb.
ben. i\l~dere leggen een of meermalen hunne oude huid af, en komen
wederom als jong te voorfchijn enz. Al deze dier-foorten hebben
.eenen langzamen wasdom, en van daar leven de meesten lang.
De wijze van paring en voortplanting des geflachts is onder dezei...,
Ne vrij ver[chillend. Bij fommige gefchiedt dezelve onder omhel~
zing; bij annere· daardoor, dat het mannetje de uitgefl:ootene eijeren
\Tau het wijfje met zÜn zaadvocht befproeid. Aan wapenen
··om ro<Û tot voedfel te bemagtigen, en zich tegen vijanden te verdedigen, ontbreekt het ook den dieren in deze Idasfe niet. De viervoetige hebben daartoe randen en klaauwen; fommige onder dezelve
ook venijn; de kruipende beide tanden en venijn.
Opmerkelijk is het lzer(le!}illgSl'erl1logen, en wel de groote kracht
· van hetzelve, bij vele [oorten van deze dieren, waardoor geheele
· deelen des ligchaams, door toevallige omfl:andigheden, of werkelijke
-willekeur, verloren, weder-om aangroeijen, en, zonder onderrcheid, de
· plaats der verlcrene vervullen. Verfcheidene [oonen kuonen zeer lang,
zo;;-
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zonder genot van lucht en voedCel , leven. Men heeft padden, in he(
midden vall groote 1ieencn, diep in fl:ecngrocvcn gevonden. - Am.
phibioliten of Amphibie-jleel,en, zijn verlleeningen van dmp,'zibien.
AMPHIKTYONEN. Een beroemd geregtshof der Grieken, voI~
gens de meeste berigten , door den koning AMPHlKTYON ingel1eld;
om de verCchillende volken v::n Griekenland te vereenigen. Eerst
was Delp!u' de vergaderplaats, doch later ook Thermopyle, of liever
het niet ver van daar liggend vlek /lut/lda. Twaalt", volgens lo:nmi"
gen een en dertig, Griekfche I1nten zonden ieder twee afgevaardigden.
uit hun midden, derwaarts. HUllne bijeenkoml1en waren zeer plegtig en prach dg , en men deed in dezelve llitfpraak over alle open...
bare gefchillen: vereffellde de oneenigheden tusfl:hen afzonderlijke na·
~en, en I1rafte burgerlijke en lijfl1raffelijke misdaden, inzonderheid het
fehenden van het regt der volken, en misdrijven tegen den tempel
te Deiphi. De llitCpraak gefchied zijnde, werd het firaffchuldig volk
eene geldboete opgelegd, wdke, op den bepaalden tijd niet betaald
wordende, verdubbeld werd, en wanneer hetzelve zich ook dan niet
onderwierp, werd het geheele bondgenootCchap opgeroepen, om het
door de wapenen tot gehoorzaamheid te dwingen. Ook had de vergadering het regt, om zoodanig een wederfpannig volk buiten het
bondgenootCchap te fluiten, waarvan de vierjarige PhocniciCche oor·
log een voorbeeld oplevert. Het gezag van dit gen~gtshof hiefd l1anq
tot aan den tijd van PHILIPPUS van Macedonil', die, voorzitter van
hetzeI ve geworden zijnde, zijne magt misbruikte, cn het daardoör
in min~ch ring bragt.
AMPIIlON. Een zoon van JUPITER en ANTIOPE, de oudfle van
alle GriekCche toonkunstenaars. Hij leerde in Lijdie , wagr hU aan
NIOBE, dochter van koning TANTALLS huwde, de Illuzijk , en brage
ze van daar tot de Grieken over. In het vervolg van tijd regeer...
de hij te Thebe, van welke plaats, voorheen Cadmea genoemd,
hij de muren bouwde ; terwijl hij tevens de boven... en beneden...
flad met elk::nder vereenigde. Om de kracht zijner toonkunst, en
mogelijk ook van zijne welCprekendheiJ, uit te drukken, zeggen
de dichters, dat hij Thebe door den klank zijner lier gebouwd, ell
door haar de fleenen aangebragt beeft.
.
AMPHITHEA TER. Was een gebouw, bij de Romeinen, bijzonderlijk voor de kampgevechten van menCchen en wilde dieren ge...
fchikt. Het was onder dak, en van eene ronde of eironde gedaante. In deszelfs midden bevond zich de Arena; zijnde eene
groote plaats, met zand (arena) be-dekt, waarop de kampgevechtcn gefchiedden. Rondom dezelve waren de gewelven, waarin de dieren
bewaard werden; boven deze bevond zich de galerij, en op dezel.
ve .waren al llOoger ,opgaande bankèn, waarvail de eerl1e veertien
voor de aanzienlijke burgers, en de overige voor het gemeene volk,
beflemd waren. JeLIl'S CESAR Let, in 709 na de bouwing van R~
me. aldaar het cerlle Amphitheater, van hout, oprigten, en STATILI-

AMPHITRITE. - . AMPUTATIE.
LIl'S TAl7RUS bouwde, 20 jaren later, het eerlle van l1een. Hèt Call/i:um te R~me is het grootfle van alle Amphithcaters. In f/ero/Ja is
een oud Amphiteater, welks hinI1enfte gedeelte nog geheel de oud~
-bouworde kenmerkt, zorgvuldi;;- bewaard, en aldaar Arma genoemd
wordt. Niets heefr • onper alle Romeinfche oudheden» den tijd zoo
zeer vc:rduurd. als dit merkwaardig gebouw; zijnde van eene eiron<Ie gedaante, en in den {maak van het Colifeum te Rome. Door
het Amphitheatel' ver!l:nat men thans die plaats, welke in onze fchouw~
.burgen over het tooneel, en van opga~l1de banken voorzien is.
AMPHITRITE. Volgens de fabelleer der ouden, eene dochter
van OCEANl7S en TrmTls. Nt:PTvNus, haar ter vrouw begeerende,
liet h~ar, toen zij hem ontwe~k, door eenen dolfijn opzoeken, die
-haar dan ook biJ hem bragt, en, ter beiooning voor dezen dienst,
onder de l1erren geplaatst werd. Zij wordr als godin en koningin
der zee, op eenen fchelpwagen door tritons getrpkken, of, op ee.
nen dolfijn rijdende ~ met den dr~tand van NEPTUNUS in de hand,
afgebeeld.
AMPUTATIE. Afzetting, anhiJding van ledematen door mesfen.,
of andere filUdende werktuigen. Dezelve is, van rijd tot tijd, aanmer.
kelijk verbeterd geworden. Men heeft hoofdzakelijk, drieërlei wijze
van Amputatie. J •. Die van RAVATON, (amputationà deux lambeoux)
w~lke drie onderfcheidene inlhijdingen maakte: dè eer!te door de
huid, de tweede, eene enkelvormige fnede tot op het been, en de
laa!l:e eenige duimen boven de eer!te infhijding, 'in de fpieren, waar·
door deze aan beide kanten van het been gefpouwen, en, dilardoor,
twee hoofdbppen gevormd worden. De1le worden door iemand in
de hoogte gehouden, wanneer het been, zoo hoog mogelijk, wordt
afgezaagd, en de beide vleeschlappen bij elkander gebragt en, geheeld
worden. '2. De Amputatie van ALANÇON, die de eer!l:e infnijding.
<irkelvormig • door de huid tot op de fpieren maakt, vervolgens de
fpieren , tot op het been dwars naar boven, doorfneed , zoo dat er
eene holle wond door werd veroorzaakt, die, na dat her been, van
boven, zoo hoog mogelijk, was afgezaagd. Itan elkander gevoegd
,en geheeld werd. 3.. De derde manier van Amputatie, die reeds
CEL~US volgde, en" met eenige verbeteringen, nog tegenwoordig in
gebruik is, is die van PETIT in Frankrijk en CHESELDEN in Engeland.·
Volgens deze, wordt, boven de plaats der afzetting van het lid,
een tourniquet aangelegd, OJU het bloed!l:orten te verhinderen, wanneer de knecht van den heelmeester, of iemand anders, het beleedigd lid in beide handen neemt, en de huid l1erk naar boven trekt.
Hierop wordr de huid en het vleesch, in eenen regt!l:andigen cirkei, tot op het been doorgefncdcn en de beenhuid van hetzelve
weggenomen, wanne·er vervol,.;ens, door middel van een' gefpouwen
zwachtel, de vleeschdeelen naar boven worden opgetrokken, en her
fJken van boven, zoo hoog mogelijk, wordt doorgezaagd. Na dit
~lIes, worden de bloedvaten met haakjes yoonvaarts getrokken, en mer
ee-
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cenen ilraad, door middel van eene tweefnijdenrle kromme naald,
afgebonden; de huid en het fpiervleesch naar bened~n g<:l1reken;
tie randen der wond zamengedrukt, met behoorlijke compresfen belegd, en met zwachtels omwonden. Ook in de gewrichten worde
fom tijds een lid weggenomen; doch dan bedient men zich van de
infnijding ti Itllllbeaux, om twee hoofdlappen te vormen, die groot
genoeg zijn, om de oppervlakte van het gewricht te bedekken.
AMSTERDAM. ' De hoofdll:ad van het koningrijk der NederlanJen, aan het Y, en de rivier den Amfle!, welke door dezelve loopt.
Zij was in het begin der 13de eeuw, nog llechts een visfche.s-dorp ~
in het bezit der Heeren van Amflel, die leenmannen van Ut redt
waren; doch werd in het midden dier eeuw, een !1adje, dat op bet
laatst derzelve , uit hoofde van den moord van graaf FLORIS V, waaraan Heer GIJSIlRECHT Mn Amfle/ deel had, door de naburige J{m.
uemers verwoest werd, die den Heer zelven verdreven. Sedert behoorden Amfldlalld en Allzjlerdam aan Hol/al1d, en verwierf de ll:ad; van
de graven, grootc voorregteIl. die hilar eerlang tot eellen a:mzil,?IlIUken rang onder de Irollandfche ll:eden verhieven. In de 15de eeuw
was zij reeds in het gedeeltelijk bezit van dell hnndel op de Oo!,tzec.
cm in de 16de eene voorname koopfbd; Zij werd 4 maal vergroot.
Humclijk iu 1535, J592 , 1612 en 1658, en telde in 1622 reed~
1-00,000 inwoners; welke in 1796, volgens de toenmalige telling ~ toE
!! 17,000 ,toegenomen warell.
De ftad had nu eenen trap en luister
verworven, welke geene andere in Europa bezat. Zij was de markt
van Oost en IPest, en het Y, vóór de !1ad 1 was met een ZOCI groot
getal fchepen bedekt, dat men de toreus naauwelijks zien kon. Ondertusfchen bragten oorlogsrampen haar wel eens gevoelige nepen
toe: zelfs in het midden der luisterrijkel7de eeuw 1 ll:onden, met
den Ellg€lfchcll oorlog, in 1653; niet minder dan 4000 huizen le~
dig, en groeide op de beurs het gras. Zij kwam, echter, dit alles
weer, te boven, cn haar handel bleef, telfs te midden der onrustige tijden van 1780 tot 1794 (de jaren 178r en 1782 van den Engeifchen
oorlog uitgezonderd) nog al op dezelfde hoogte. Na de omwenteling van 1795, inzonderheid, na de inlijving van ons vaderland in
het Franfche rijk, nam dezelve hand over hand af, en geraakte eindelijk geheel te niet. Sedert de omwenteling van 1813, en den daarop
gevolgden vrede, nam de handel en welvaaart der fiad wel weder eeniger mate toe; doch f~h~int haren ouden luister niet weder te zullen bereiken. Hare bevolking is in de l:1atlte jaren, aanmerkelijk verminderd, en bedraagt thans niet meer dan 180,000 zielc,n, waarvan de
lIervormden het lirootll:e getal uitmaken.
Men vindt in Amflerdam vele Trafijken en Fabrijkcn, als: tahaksfabrijken, zeilmakerijen, goud- en zilverfU1ederijen, gouddraad-trek- en
flngerijen, ijzer,- klok- en gefchurgieterijen, zijverwerijen, zijde lint, zijden en garen, gaas-, zegellak-, chokolaad- en Iijm-fabrijken, terpentijn en
teer-kokerijen, zeepziederijen, brouwerijen, Iijnb:men, falpei:er - fabriJ

ken,

126

A M S TER DAM.

keu, flliker-rannaderijcl1, boekdrnkkerijcn, een groot getnl hout-zaag
IDülens enz.
AiI:Jlcrdam is, uit hoofde van den lUoerasfigen grond; geheel op
palen ;;ebol1wd. Van den kant va:! het Y levert z\j, met har'~ talrijkc tOrenfpltfen, een prachtig geoigt op. dat 001: van de zuid-oostzijde, van de hooge am([elbrug, ze;;r fraai is. Zij pronkt met heerlijke
gebouwen. waaronder vooral het pal :is des konmgs ( voorheen he~
raadhuis) uitmullt. Het rust op 13,659 ingeheide l1lfJstooomen; werd,
na den MUllfl:erfchen vfi:de in 1648, begollnt'll, en in 1655 voltooid.
Het werd door l\IWB VAN IC1~IPEN van h~rdfl:een gebouwd. is ~82
voet lang, ~35 breed, en 116, hoog en i\'èrd, door QUILLINUS, met
fraai beeldwerk verGerd. Men vindt er uitmulltende zalen in, waaronder de groote troonzaal eene der fraaifl:e van Europa is, en, onder
hetzelve, in verwulfäe k~lders, de vermaarde bank. ~ Ollder de ver.
dere aanzienlijke gebouwen, bchoorell het prinfenhof, weleer voor
de bijeenkomf1:en der admiraliteit gefellikt • doch thans de vergader..
p1aats der 1hds regering; de fraaije beurs, in 1608 begonnen en in
1613 voltooid, welke ~50 voet lang en 140 voet breed is, op 5
overwelfde bogen en 46 pilaren fust, die eene overdekte gaanderij
vormen: voorts de fiads waag op de wesrermarkt; het oost-IndÎ!èhe
llUis, 's lands fcheepstimmenverf en magazUn, benevens de kweekfchool voor de zr:~:vaart; het fraaije Trippen!1Uis, waar thans het ko.
ninkli.ik infl:ituUt van kunsten en wetenfchappen vergadert, en waar·
in zich het keurige MllfeUn1 van Nederlandfche fchildcr!l:l1kken ,
(voorheen op her r1àdhuis, naderhand op het huis in het Bosch)
tegenwoordig bevindt: verèi~r het gebouw Van de maarfchappij Fefix M't!rz'tis, ingerigt ter beoefening vun alles, wat den geest befchaafc
en veredelt; vericheidene door liefdadigheid gellichte hofjes; de onderfcheidene wees-, oude mannen en vrouwel1-, tucht- en werkhuizen, en meer andere.
Ook mangelt het dezer wijd beroemde !l:ad aan geene onderfcheidcne nUl:..tige inrigtingen, ter bevordering van kunde en geleerdheid,
en ter aa::kweeking vaa wetenfchappen. Behalve het reeds genoem·
de TrippenhIlis en de maatCchappij Fe/ix lI1eritis, heeft zij binnen. hare muren een aantal genoGtfcl.lappen, waaronder dat van Doctrina et
Amicitia, de maatfchappU Tot nut )'afl 't algemeen, die hier haren
hoofdzetel heefr; d:e "an fraaije kunsten en weten[chappen, waarvan eene flfdceldin~ hier !1uisvest; een voortreffelijk Lees .111I1fellm;
een At!unellln tItus/re, weleer, en ook nog tegenwoordg , op flan.
kerfl:arren vail geleerdheid k11l1l1ende bogen, met eenen Hortus Medi.
cus; uitmuntende Lmijnrçhe fcholen; verfcheidene toonknnstige gezelfchappen, en drie luhotlwburgen, ééne Hollandfche, Fran[che' en
Hoogdllitfche. Ook vindt men hier nog een ln(lit/lut voor blinden.
een la'1dbouwkulldig lWufoullI, der ';;';ci,jtiging overwaardig , en rigc
men thans hier ook eene Akademie voor beeldende kunsten op; ter·
wijl de Lutherfchen) Doopsgezinden en Relllonfiramen, hiel' hUIl~
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ne Seminarien hebben, waarin de jeugd, voor den predikdienst befiemd. in alle daartoe behoorende wetenfchappen wordt onderwezen,
Dat der Doopsgezinden is geheel buiten kosten van den Imlde.
Onder de menigvuldige kerken, die in Amfleljlad gevonden wor·
oen, bezitten de Nederduitfche hervormden er 10, de Lmherfchell
3, de Franfchen, Engelfchen, Remonftramen en Doopsgezinden ieder
één; en de Roomfchen 18. Ook zijn er godsdienstige vergaderplaat.
fen voor de Grieken en Armeniers , en twee voomelfelijke fynagogel1
voor de Joden. Onder al deze }{erken, en voor den godsdienst
ingerigte gebouwen , verdient de Nieuwe kerk der hervormden op
den Dam, boven alle, eene bijzondere opmerking. Niet alleen_
dat zij door haren kUllstigen predik!1:oel en orgel uitmunt, en IHet
de graven van Necrlands groot!1:en zeeheld, DE RUITER, van den
dapperen VAN GALEN, en den puikdichter VAN DEN VONDEL prijkt,
was zij tevens de plaats, waar . na zoo vele normen , 0113 tegen ..
waardig lhlatsgebouw, door deaanlleming der grondwet, en de inllllldiging van den Souvercinen vorst van Nedtr/at;d, op 29 en 30
van Lentemaand 1814, werd tot fiand gebragt. In de Oude kerk
vindt men de graftombe onzer gefbeuvelde zeehcldcn 1 HEEMSKEnK,
VAN DER Z.\AN, ZWEERTS en VAN DER HULST, dool' eene dankba.
re natie opgerigt; terwijl dc trestcr,terk eenen zeer ftaaijen en ho~
gen toren heeft.
Ondertusfc!Jen heeft Ämjlerda11Z, bij Zoo veel (choons en groqt~ ~
'en bij hct voordecl, dat ieder, dIe vlijtig is, bi cr door den handcl
kan verwerven, nogC3ns ook het gewigtig nadeel e~ner zcer met waterftof bezwangerde lucht, van eenen bijna- vcrtl:ikkende reuk, die
des zomers, fomtijds , uit de grachten opwelt, alsmede gebrek ;lan
versch water, het\velk uit de Fedtt, bij Il'éesp, met fchuiten word~
aangevoerd.
AMULET. Is een Afeen, metaal, of ander Iigchaam, waarop ze";
kere figuren of karakters gefileden zijn, en die men gewoonlijk aal}
den hals draagt, maar ook voor ringen of armbanden gebruikt, om ~
zoo als hct bijgeloof voorgcef" zich daal'door tegen ziekten en be~
toovcringen Ee b~veiligen. De At"abierm en Turken hechten er, no~
heden ten dage, veel geloof aan.
ANABAPTISTEN. (Zie: WEDERDOOPERS.)
ANACHARSISde jOlige. Een Scijth, en broeder des {;:orrhig~
van dien naam, een vriend der wijsheid en we:enfchappen, die zijn
ruw vaderland verliet, en in meer befchaafde oorden rondreisde, On}
zijnen geest door nuctige kundigheden te verrijken. Hij kwam, ill
het jaar 3385 der wereld, ten tijde van SOLON, te Athene, van
waar hij vervolgens ook andere landen bezocht. Zijne reizen h~r.
vormden hem van eenen Scijlh, in een' mensch. Na zijne terugkomst liet hem SAVLlUS, zijnen broeder, kçming der Scijthen, van
k;mt helpen, omdat hij de wetten der Atheners bij zijne landgenoo.
ten trachtte in te voeren.
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ANALYSIS. (Wij~g. ontb.)

De abt ilARTHLLE~,lIJ heeü de reizen va,] den jongen ANAJ.:HArtsIS
door Griek~,lialitl, m"c,terlijk, in den vor,n der GriekfciJ(~ Gefchie.
clenis, beii:hreven, waal"vaa' de wli'leerwaarde heer Sl'U.'Rl' m;s eene
keurrge N ~d.:rduitfche vertaling gdeverd heeft.
ANACiiMZSIS CLIJOT,s. (Zie: CLOOTS.)
ANACHK-,NISNIUS. E.ene dwalill,; in d,~ t;jdrekel,ing, wanneer
men ecne gebeurtenis in een vcrkce;'d tUdvak plaatst.
ANAGRAM. LetterJ:eeriil,è;; he. verzetten der letters vau een of
meer woorden, qp zooda:ligc wijze, dat d;:~rdoor een mld,,'!' woord,
of een :mdcr<:> c:i!l, wordt veroorzaakt. Dus is, bij vo,1rb. Room
C:l ;;i::l,c,:~m \'Jll kroon. deel van l;led enz.
In vroeger tijden waren
i"u0r<~e; ;"" fpdingcn van het vernuft z<:er In zwang, en men vindt
dii;:WJjJ;;. in ollde bijièhri'-t2n, het jaarget11 enz. door een anagram
Ilun!;,.;wc:zen. Een anagram van Bero!inll1l1 is 111111('11 ol'/;i, 'netwdk
me" op den appel van e':llen kerktoren las.
CALVI]\JUS noemde zich
op den ti',el zijner illjlitlitiollCS, door middel van e~ll anagram, AI.CUINl'S.

ANAKREON. .E:en GriekscÎJ dichter, uit Tejos in lönie, die~'
532 jaren voor onze tijdrel{;~ning , in de 62f1:e olUmpiade, leefde, en
in den ouderdom van 85 iar~n f1:i~rf. Tejos vereerde zijne nagedacb~
tenis door een fhndbeeld, naast dat van PeluKLEs, en geheel Grie.
kenland weergalmde va,l zijnen lof. - Ucièle en wijn maken den in~
houd van zijne liederen uit, waarin tevens niet zelden eenvoudigheid, 1uill1 C:l vernuft. op ecne onnavolgbare wijze, doorf1:ralen.
Van hier, dat anakreonÛsc'z datgeen beteekent , waarin de geest cn
fmank dezes dichters heerfchen.
AN ALE;\IN A. Een ontwerp (project/e) der hemelfpheer op de
vlakte van dlèn middagcirkel, waarbij men aanneemt, dat dc kring
c1er dag- en nachteveningen lnet hetzelve' overeenkoIllt, en het oog
op een en oneindigell arlland verheven is.
ANALOGir:. De gelijkfoortige geücldheid cencr za~k. Volgens
de .dl1plogie b~{H,en beteekent : zijn beill1it door vergelijking van ge.
lijknardige dn~~tl1 opmaken, zoodanig , dat men aan eene zaak iets'
toefchrijft of ontzegt, omdat men dit aan e'ènc foortgelijke zaak
Of niet ontwaar worde. Wij brdicneiJ (ms het meest van de analogie
bij onze beoordedingen , en bijna in de gehec1e Natuur beiluiten wij
\lÏtgelijke aÎtwcrkf:::ls tot gelijke oorzaken.
ANALYSIS. (Wijsgeedge ontbinding.) Staàt tegen over SYl1thefis,
:t3menf.1:ellinp-. In de w~jsgcerte zegt Illen, dat onze bct;'rippcll en oordeelcn of fLc!m olltbindcil.'le (analJ'!lfc!Le) of zalllCl1(lellmde, (fi'l!t1te~
lifche) 'z;'n. In de e2ff1:c ligt de hoedanighcid, 'welke wij aan, eenig
voórwerp t0(:fchrijven, reeds in de v oorf1:e1ling, die wij vail hetzelve
hebben: b. v. een ligc~aam is uitgebreid; ecn drie/lOek heeft drie,
zijden; cm eit·bel is l'OId. In de andcre ligt die hoedanÎghcid niet
in onze voort1ci: 1;:g van h'-'t voorwerp, maar wordt da8ïaan, van bui·
len, toegevoegd: b. v. PI"TER is di.t; deze vrO!IW is mismaakt enz.,
Bij
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Bij analytifcbe begrippen ontleedt men f1echts, w~r in de voorrlelling
ecner z~ak ligt opgeilot:n, b. v. in de vOJrfl:elling van ce:1 !fgchaam,
drie!lOek, cirkel, en waartoe derhal ve ge ene niel1we o!1dcrvin:Eng,
maar f1echts omvouwing van het begrip, noodig is. Alleen door analytifche begrippen wordt onze kennis wel duidelijker, ondcrfchcidencl'1
maar nooi: uitgebreider. Ter bereiking van het laatrle moeten w:: begripD2n vereenigen , en aan de voonwrpen nieuwe hoedanighedell
toevoegen, door jj'I2t1,i!tiji: ie (zanwnfl:cllende) begrippen. Hiertoe geeft
ons ~'ooreerst de o'Jdervinding e 2n zeker en gemakkelijk middel. Ik
zie zwavel, rleenkolcn enz., op het Vll'.~r ,;elegd, br~l1dcn, en zes
nu : [ommige dc!fflofft:n zijn braGrlbare rloffen. Als men zulke begrippen op de:1 weg der cr'nring verkrijgt, wOïdt men gezegd, dezelve te verkrijgen l'iJII oo'.îteïe/J Ca poste;'iori). Hieruit blijkt, dat
alle oordeelen, uit de ondervinding omlcend, of empirifehe oord(!e~
len , fyllt1tetisc!t moeten zijn, lVLm niet alle fyIJt.'tetiji:/te oorr/ee!en beo
,'ustnl op de ondervindiilg. Uit het begrip, b. v. van eene regte lijn,
al;; zoodani.'; , voltit niet, cht dezelve, w,tèhen twee gege'leile punten, de kortrlc is. Zdfs leert ons de werktuigkunde, dat nict de
rexte, maar ecnc kromme, lijn de weg is, welke in den kortrlen tUd
d~or een [chl1insV'11le:1ll ligc:ha:ull zal worden doorloopen, cn die ook
da~rvai1 de kromme lijn der flJelflc nederdaling, de brac!zystochroniF'le lijn, Renoeind wordt. De Ilelling, eene regte lijn is de lcol'trtc
ant~l1d tnslc~lel1 tw~c gegevene pun:en, is dus niet uit de ervaring
ontle2ud, zoo min als de fl:elling, dat de [0111 der hoeken eens drie~
hoe:u geliik is aan nwe regte hoeken; want de ervaring kan mij hier
omtrent gecne zekerhc;d geven, dewijl ik al de hoeken en alle drieho·~ken, in alle volmaakte naauwkeurigheid niet kan meten; veel minder
mij, door gronden, overmigen van de algemeene Eoodzakeiijke waarheid dier fl:ellinc;. Wanraic blijkt, ten tweed,e, dat cr 001:, yan v,/t'e:!, (z 1JïiOri) d, i. zoodanige fyntheti{che begrippen en oorde'oJell
zijn, die niet uit de 0nelcrvinding zUn omleend, ])," i111:71)'/~jêle e!1
fylltiet(fc"e lee'I'wijze is, met ~ndere woorden, de tenl/!':'J(lfmè en de
voortgaa:'1e !ccrw'jze. De /,:It'leti/Z','ze, of voortg;aande, be,;int met
eene alg2mcc:lc ;wodzake:iP(e fl:cl1ing (a:>::io;/1/1 of pnstU/.7'<,'!iil) die
wij A willen noemen, g~.at van deze vOort tot het betoog eener
tweede B, va:1 deze twe:~dc B tot een~ derde C enz. zoo dat men.
langs dien weg, een geheel rlelfel van waarheden, op de grondvesten
van A en der m3stl'oora(:;aande. tusfchen A en alle volgende, op~
bouwt. Een uit!1:2kend voorbeeld dezer methode is de m:ltbellmi[che
betoogtrant bij El;CLlDES. De t1lJa/ytifc 1u methode is de tcmggaande,
als men bij voorb. eene fl:elling F, begint met de aanwijzing, van h8ar
verband met E, van dat van E met D, van dat van D met C, van
dat van C met B, tot dat men, aldus teruggaande, alles ontbouden
en herle:d heeft tot de waarheid van A.
ANAL YSIS. (Wiskundige) Is, als iVccenfchappelijk 1;edcclte dex
wisk:mdc, de algcm~clle Olm-ollwing en ontbInding der 7.amcngc'lrc!de
AJ.GDIf:E~; WOORDF.:\r.. I.
I
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grootheden. Deze weten[chap, in het lllgemeen genomen, befiaat
uit twee voorname deelen; het eme befchouwt de grootte in bepaalde
getallen, en wordt Rekenkunst genoemd; terwijl zich het andere al~
leen met onbepaalde getallen bezig houdt, en dfJa!y{is geheeten wordt.
De laatfie fielt zich de grootheden onder letters of andere teekens
voor; bepeinst alle algcmeene eigenfchappen eener grootheid, inzon.
derheid eener zood:l1lige, die op verfcnillende wijze, uit velerlci dec..
Jen 1 is zamengefield J en onderzoekt zelfs den aard en de overeen~
komst der grootheden tor in de oneindig kleine deden, waarnit zij
befiaan. Hieruit vloeijen twee hoofdverdeelillgen dezer weren[chap
voort, namelijk: de dnalyfis finitorum, die van de grootheden, welker deel en eene eindige grootheid hebben, handelt, en ook dl'ith~
metica /peciofa, of dlgebra, genoemd wordt, en de dIJaly/is ÎnfilJi.
tOl'um, die de grootheden alleen in zoo ver be[chollwr, al, zij uit
oneindig kleine deelen befiaan. De AJJaly{is is de eigenlijke l1eutd
oer wis- en natuurkunde, en eene uitvinding van vroeg~re tijden. De
Arabieren, die zich, in de middcleeuwen , in ver[cheiden zuidelijke
gewestcn van Europa nederzetteden , [chijncn de eerfie aallieiding tèl'
ontdekking dezer wetcnfchr.p tc hebbC'11 gegeven; zijnde de naam
Algebra, w~ardoor een gedeelte dezer wetcnrchap wordt tJftgedrukt,
van Arabi[chen oorfprong. In de 16de eemv is dezelve door VJETA, eeo
I1cn Fransc/zman, verbeterd, en, in de eerfie helft der 17de, in F1"t11/krijk, de toenmalige Nederlm:den en in Engel.-md, nog veel verder
uitgebreid !!eworden. In de Jaatl1e helft derzdfde eeuw wrrd de Am!ly[is i/Jfiilitoru1lJ uitgevonden, waarvan de grootc NEWTON het eerot
eenige fpOi'en liet blijkt.'n, doch LEIBNITZ naderhand de eigenlijke
grondregels ontdekte, en haar, als eene nieuwe wetenfchap , invoerde.
In de tegenwoordige eeuw is zij, inzond~rheid door de Fran/è!zen en
DlIitfders, tot eenen grooteren trap van volkomenheid gebragt geworden.
ANALYSIS. (Onbepaalde of diophantifche) Aldus genoemd naar
DIOPHANTUS, een Grieksch wiskundige van dlexalldrid, die, in 13
boeken, het eerst over dit uitgeil:rekte gedeelte .• der wiskunde heeft
ge[chreven. Hetzelve houdt zich bezig met de opJosÎlng van onbepaalde vergelijkingen en w~rkO:llkken, als bij voorb. Hoe zal CA]US
ntm PEDRO 175 gll/dens kl!lmm betaten , zoo beiden gem allder gdd
hebben dan dukaten en halve rijders? Vergelijk hierover NIE{)WEN~
HUIS wiskundig leerbotk, 2de dec!, bladzijde 101.
ANA L YSrs. (Scheikundige) De deeJen der ligchamen befinan uit
gelijkf'oortige of olJgdijkfoortige deelen. De ecrile heetcn deden
van het gf'heel, de Jaatfie beftanddee!cn of grondftoffen, bij voorbeeld:
Water benaat uit fiofdeeltjes van warerfiof-gas, en zilurfiof-gas; ZWavelzure foda uit foda en zwavelzuur. Dc deeling der fioffen in gelijkroortige deelen heet affcheiding; maar derzelver ombir.ding in de
ongelijk[oortige noemt men fcheikundige ontleding (dnalyfis). Van
fniker b. v., zijn de naaste bef1:anddeelen alkohol en koolzuur; maar
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alkohol beftaat nic kooH1:of en warerftof, en koolzuur uit koolt1of
en Zè1urf1of; der;ia!ve bn fuik er gèulJ:llyfeerd oi" ontleed \\'ord,;n in
koolltof, watcrllof en zunrllof, als deszelfs verwij,b'de be.tandde::lell.
ANAJVIORPIIOSIS. De gedaallteverwi,feli:Jg van ecn voorwerp,
hetwelk zich aan het bloote oog als wanCtaltig ,'oordoet ; doch zich
in eenen ciiinder-fpiegel regelmatig ell overeen/lemmend vertoont.
ANANAS. (In het Latijn l'Îill'it Iud/ca) Eene vreemde en Amcrikaanfche plant, welke, uit hoofde hr.rer fraaije en hoogst ,,3ilgel'3me
vrucht, inzonderheid voor de tafels der grooten en rijken, eene lck~
keruiJ oplevert. I-Iare gedaan te is Lijna die van eene artisjok, of eenen pijnappel: z\j groeit dikwijls tot de grootte van eelJen meloen,
('n harc inwendige zelflhndigheid i5 licht geel, goud geel of wir.
Men vindt echter van deze pI.ult velfcheidene [oOl·ten, als: eironde
met wit, [uikerbrood-vormip;c me, geel vleeseh; van cenen zeer ::nllgemiJlen geur. pyramida!c enl. Zij groeit, voor hct overige, in OJ$tIlldie , Chilia , Bmga/c, up Cei/oll, de Antillt's en mcer al1dere plaat.
[én, en ,vord, ook in Europa, in broeibakken, gekweekt. In
Frankrijk cn lta/ic maakt mcn van deze vrucht Iiqueur en rcfog:ïo.
ANAPAESTUS. In de dichekullde ecn mctrifche voet, uit twee
korte en eene lange lcttergreèp beJlaande dus ce ne omgckecrde
dactj'lll s.
ANARCHIE. Regeringloosheid, of die roeftrrnd \'an ecnen /laat.
waarin de burgers zich aan geene wetten binden, maar naar willekeur
handelelh
ANATHEMA. Bun of vloek. AMthc!1ta esto! CU zijt vervloekt!
Dit woord wordt inzonderhcid bij den kerkelijken ban gebczigd, en
hierom is anathematijèf-eII zoo veel, als in den kerkelijken ban doen;
met ligchaam cu ziel aan dcn duivel overgeven.
ANATOMIE. (Zie: ONTLEEDKUNDE).
ANAXACoRAS. Een del' grootl1e wijsgecrell der oudheid, die
zich zoo wel op de wis- en natuurkunde, als op de eigenlijke zno~
genoemde wijsbegeerte, met een even goed gcvolg toelegde. Hij
werd omtrent 500 jaren voor CHRISTUS, te Clazofllcné, geboren, en
ontdeed zich, om des te vr\jer zidl te kunnen oefenen, van de aanzienlijke bezittingen, hem door zijne voorouders nagelaten, als ook
van alle eerambten en bedieningen, en trad ,lÎmmet iu den echt. IIij
onderwees den grooten PERIKLES in de wijsbegeerte, en f1:o11d heUl
tevens mer zijnen raad bij in het bel111ur van 's lands zaken. Aan hent
is het, dat de ontdekking der oorzaken van de zons- en m,13nsverclllisterillg wordt toegefchreven, zoo als hij ook voor den eer/lell
wijsgeer gehouden wordr, die God voor den oorfprong der Natuur
erkende, en hem van de fiof ~fzonderde. De Criekfche priesters
brngtell hem in verdenking, met dat gevolg, dat '"ij At,'lme moest ver~
hten, en naar Lamp/ilcus week, waar hij, na verloop van drie jaren.
i3 jaren oud zijnde, flierf.
ANCHlSES. (Zie: AENEAS.)
I~
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ANCfENNETE. (Uit het Fransch) De korter of langer tijd.
dien men zich in een ambt of in een genootfchap bevindt. Va!1 hier.
dat, naar de ancÎl'1li1ete op tc klimmen, zoo veel beteekent, al, naar
de jaren, gedurende welke men in vergelijking van anderen, cenen
po;t beldecd heeft, bevorderd te wordcll.
ANCONA. De hoofdfbd van ]lfareo tr Ái;conr;, ecne der groot
11:e Innclfchappcl1 van den KCi'kelÏjken [taat, a~n de Adriatifche zee,
welke van . deze Had harr.n naam ontleent. Zij is eene groote en
fra~Ue handcldrij~·ende Ibd, 20,000 inwoners bevattende, welker han.
del echter voorheen belangrijker was, en tevens de eenigne in den
Kerkelijk('/) [taal, w~ar men een aamal reedCl'~jen en f:lbrUken vindt:
over het ~lg(!meen heeft bier eene nijverheid en werkza~mheid plant.,
welke in het zuidelijke gedeelte van !talie onbekend zijn. Op den
II van Sprol,keI\Il3und van het jaar 1797 viel de haven van /111colla,
met bet gcheeic Mark \'an dien naam, in handen der Franfchm. Volgens het vredes-vl'rdr~g, dQn J 9(l;;n daaraanvolgende tllsfchen Frankrijk
en den paus gefloten, moest Áncona, bij voorraad, door dc Frrm[dm beu:, doch ~an den p·US terug gegeven worden; dan, het
volk v~n Ailco::a verklaarde den 4del1 van Zomermaand, openlijk en
plc,~tig, ziJne onafhankelijkheid, en verzocht den Frrl/!fc/lfl/, om met
de Cis-.1/piiIJ/i:!2f rep'/bl/d., vereen:gd te worden, hetwelk in 1797
(h1ll ook gefchiedde. Sedert de vernietiging" dezer repnbliek mankte /in.
cona e.:n deel van het !:ner gevormde Iw;,ingrijk I/die uit; doch
werd, bij den vrede van fFémel1, weder a~n den Kerkelijken [taat
4

terug gC;';éVCI1.

f\NJ)ALUSfE. Een der n:mzienlijkl1e on vrnchtbnarne gewestel!
van .)/)(711;>, t;:n westen aan Port1lgal, ten noorden aan NielllV-CtlSti~
lic, ten oosten aan JlfurCÎa cu ten zuiden aan Canada grenzende.
Dcszc:lfs voorna~111fle voorthrengfc's bef1:nan in wijn, olie, vruchten
en mct~lcn, well:?\" vervoer door de rivier Guad(J!quivir a:1l1i1l2rkelijk
bevorderd wordt. Oo:c zijn de uitmllntende paarden en f1:ieren , wel.ke la"1tfl:e, tOt dus verre, bij de beruchte f1:'erengcvechten gebruikt
w2rden, v;:n geen mindcr belang. De bewoners van Al1dalu[ie verfchillen in geHalte en karakter, waarin zij naar de Sar'(lcenen gelijken,
:wnmcrkelUk vnn de overige Spal2jnardCII.
ANDANTINO. Staat in het midden tllsfchen Anda11te en Alleg"et4
10, e11 is dus die toon in de muzijk, welke iets fpoediger dan An~
Jelilte, C11 iets langzamer dan Allegretto gefpeeld wordt; ten minne
is dit het algemeen gevoelen, [choon anderen beweren, dat /illdan·
lino eene eel1igzins langzamere heweging, dan Ál1doJJte, vordert.
ANDROGEUS. De zoon van ll1Î1iOs, d{)or de AthmersomgebragE,
die, om dezen moord te boeten, jaarlijks een zeker getal maagden en
jongelingen nam' Kreta zenden moesten.
ANDROMACHE. Be gemaUn van den Trajaanfc-hen held HEKTOR.die, door IIoi'iIERUS en andere djch~ers, als eline deugdzame vrouw
gcfchetit wordt, en welker hlatfte v:tarwel, van dezen haren echtge~
noot.
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HOot, eene der aandoclllijkl1c rlaat[en der Ilirtde uitmaakt. Zij wo.'rd.
in het vervolg, de Ilavin van PJJ:tRHUS, die hanr naderhalld :1311 UEl.J:NlJS, eencn der ZOllen van PIUAMUS, tcr cchtg-cnootc gaf. Oude en
11.cuwe dichters en kunstenaar. hebben ÁNDROIlIilCHE door hunne
kllllstgewrachten vc;'ecuvigd.
ANDROMEDA. Dochter van CEPllEVS, koning van de!l:icpit.
en van C\SSlOl'E. Zij had, volgens de fabelleer, de fl:<Juth:'id valt
zich voor ichooller dan JUNO te houden; wl.'shalve N~PTm;L's, om
deze godin te wreken," een zccl1lonfler deed te voor[ch0n komen,
d:lt het land verwoestte. Men vroeg het orakel, wa:ll'lllede men de
godin verzoenen kOllde, en hel f(lltwoord was, dat men Al'DR01l1t:Dt.
aan de woede van hee zeegedrogt moest ter prooije geven. Mell
plaac!te hierop de prin[es, tot bittere droefbeid van hare ouders,
op eene rots, en reeds kwam het monster uit de zee te voorfchijn.
om haar te verflicdclI, (oen PDRSWS, op den Pegafus (een gevleugdd paard) door de lucht rijdende, onverwllcht codchoot, het zeegedrogt doodde, A;-;DRO~IEDA bcvrijdde, en hanr vervolgens huwde.
ANECDOTE. (Uit het Grieksch). Dctcekent eigenlijk de eene
of andere geheime, niet bekende, omltulldJgheid; doch, over het al,g<,l1leen, eene daad. of gezegde, waarin zich het karakter van iemand verwollt. Dit woord is dus alleen toepas[diJk op menfehelijke, of mcnschaardige wezens, welke zekere karakter-trekken mei: de
mCi;fc!Jcn gemeen hebben.
ANELLO. (THOMAS) Zie: MASANIELLO.
ANEl\10SKOuP. Een werkruig , waarvan men zich bedient, om
de rigting van den wind waar te nemeu. 11et gebruikelijkHe en eeuvom'if Ite is de weerh(1(JII.
ANC URISMA. Een tlag.ader-gezwel, eene uitzetting van de ee·
ne of andere plaats eener /lag-ader; ontHaandc, of uit den HerkeIl
am~drang van het bloed, of niet zelden uit eene natuurlijke zwakhei(!
en Ilupheid ill de huid der /lag-aders. Van hier, dat zich zulk een
gezwel zc:er dikwijls aan de groo.e rakken der pols-aders, inzonderheid in de nabijheid van het hart, in de bogt der groote flag-ader.
en aan de uiterae einden der deden, bij voorb. aan het kniegewricht
en de ribben, vertoont, waar de flag-aders, door uitzetting, Herke bewegingen, in!panlling des ligchaums, HODten , vallen enz., dikwijls ;l~~
kwetfing ;,:ijl, blootgdl:cld.
ANGELEN. Een oud Duitsch volk, waaI'V:lu, nog heden ten da.
ge, de laudfl:rcak, welke tus[chell SleeS!Vijk en F/ensburg ligt, 4 mijlen groot is, Cl! zich (en oosten tot aan de zee uitItrekt , den naam
van .d;izelcll ontleent, Dit volk had ecrrijds bijna de helft van her
zuidel~ik S!mwljk, het grootfte gedeelte van Hol/MIJ en de aangren.zende lm:den van Lauelil-:;rg en ft;leddeJiburg in bezit; doch, daar
het nooit den Rijn eu het Romein[che ;;ebied n:ioerdc, waren de .1r.ge/en ook weinig onder zijnen naam bekend, en begrepen de Rome:·
l1etJ hetzelve ()!:der den ::lgemcenell na.m van Snlc!etl. In de 6do
13
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eruit "eroverden de /lngf!m, verccll:gd met dezen, het tegenwoor_
dir; E'lgc!mtd, en rigtten da::r het An;!rl-Snxi,ch r~ik op. (zie !lp
~ AK S -, N)
Een gcd~el,0 van heil bleef echter op het gemelde
Deensch fc1;ier-ciland, waar hun anndcnlcc'll nog is bewaaard gebleven.
ANGELIf{A KAUFl\lAN. (Zie: KAU?MAN,).
.
A:"f~;ELO rlONOROTA of BUONAROTI. (iVIrcHAEL) Zie:

BDeN '_~lOTI.
:a\lG r Tr:iSXfE. I:icntoor yerfhat ;urn eene, alleen in de Engelfche r·'.aL gebrt'ikcl\jl,e woord,'ocging of l1itdmkking. hii voorbeeld:
W'lUiker ,Gen ze:;:: ik d?c lezen, ik dvc g~a;l, l~~'rwclk in het Nederdu;r,f'~:

zeer

verkec:r~

is

l1it(~cdrukt,

voor:

j!,

lees, ik ga; doch in

h.:: F:lg~.sf~h zeer gebwikcl'ik is.
I'.NGLIKAANSCHE of ENGELSCflE KERK. Zij mnnl::e, tot
heL begin der 160e e(l:W, een gedeelte van dc katholijke kerk uit;

ö':h HENDRIK VITT, I1rd~rl1:1l1d met den paus in gefchil gerakende,
verkhrde zich voor dcn eerf1cn bisfchop der kerk z~jns la::ds, en
Ldert maak:: de E;,g~lfchc kerk een, YDn den paufelijken fioel onafilallkelijk, en op zich zelf be!balld, gClJootfchap uit. Onclerms[che!1 w~s HEND1UK VIII een regtZillllig en ijverig katholijk ; maakte
noch in de leer, LOch in de kerkgchruiken, de minf1:e verandering;
ver!:laarde zich te:,,:en de grondf1:~llillgen der Duitfche elJ Zwitferfchc
hervonu:,l's, en onderdrukte derzelver aanhangers in zijne fiaten. Onder zijnen minderhrig"Cll ZOOll, EDU.~RD VI, maakte men echter eenen a~i1Vallg met de hervorming", welke onder de regering van ELI..
ZABETII eerst werd tot fiand geb ragt. Engelaud nam echter niet de
leerin;.;en der Duitrche, maar der Zv;itfcrfcre, hervormers aan. waar~
door de Engelfche kerk een gedeelte der hef\'ormde uitmaakt. Jnmsfchen ycrfchilt zij aanmerkelijk van de hervormde kerken in tndere
landen, onder anderen daarin, dat zij de bisfchoppclijke waardigheid
voor eene godd~lijke inf1:elling verklaart; ecnc onafgebrokene reeks
van echte bisfchoppen, van de eerf1:e uitbreiding van het christendom af, beweert; aan de infpraken der kerkvaders een groot ge.
zag toefchrijft, en de kerkgebruiken der eerf1:e eeuw n33uwkcurig
tracht in acht te nemen. Men I;Oemt deze kerk, die in Engeland
en Icrlrmd de hcerfchende is, Bis[chrpprlijke of Episcopale kerk. Onrl ermSfC 11Cll bellOoren niet alle ElIgr!ji:l!CiJ tot deze kerk, maar helJ.,
ben zich velen, te onvreden, dat men kntholijke inrigtingen behield,
en zich geheel naar het voorbeeid van de Zwit[erfche kerk willende
rigten, van haar afgefchciden, en zich in een afzonderlijk, naar hun1Je denkbeelden ingerigt, kerkelijk genootfch~p vereenigd. Deze nu
110emt men l'rcsbijterU'l1:en , ook wel JIJd'/Jende1lten en COllgegratiollfllisten. Zij zijn weder in verfdleidcne gcnootfchappen verdeeld, en
onderfcheiden zich vuornamelijk daardoOl' \'all de Episcopale kerk, dat
2ij de bisfchoppelijke regering verwerpen, en een volkomen volksbefmur, mit,gaders eenen meer eenvoudigen eerdient:t, În hun [:;('11oot.
fçhap hebben ingevoerd. De Presbijteri(l(m[chc kerk is in Schotland
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de heerfchende. De Engelfehe kerk heefr vele uitmuntende kanfelredenaars opgeleverd, waaronder TILLOTSCN, GREGOR1J, de beide
ERSKINE'S , STERl"E, LELAND, SECTlN, DODD, GERARD, VVHlTE en
BLMR bijzonderlijk uitmumen.
ANGLOISE. (De) Een bekende levendige Engel[che dans.
in die taal couiltry-dcmcc (IallCl-dans) genoemd; als ook de muzijk
voor dien dans, welke tegenwooHüg incest in de ~ maat gefpeeld
wordt.
ANGLOMANIE~ Engelschgezindhcld; Cene overdrevene zuchç
voor alles, wat Engclsch is.
ANGORA. Stad in l\Tqtofie. in L1ziatiscl! Turkije, inzonderheid
beroemd, wegens hare geiten, van welker zijdeachtig, lang haar,
kemelsgaren gefpolllJen wordt, dat boven het gewone verre de voorleeur verdient. "
"
ANKARSTROM~ (JAKOB JOIIAN) D2 beruchte moordenaar van
GUSTAVPS lIl, de zoon van eenen ovcrfien luitenant, en ridder van
de orde van het zwaard. In zijn Isde jaar was hij page aan het
Zweed[che hof, en onderofficier bij het lijfregiment , doch naderhand vaandrig bij de lijfwacht~ In het jaar J ï83 omving hij zijn
pmflag; begaf zich in het huwelijk, en ging op het land wonen;
doch keerde, in het jaar Iï90, weder naaf Stokhol!Jt terug. Hij woon,
!ie den rijksdag in Gcfle bij, en beD oot nu, met eenige andere mis~lOegden, om den koning van kant te helpen; be[chol1wcnde dit als
het ecnig middel, om hun plan, tot het ver~nderell van den rege~il1gsvorm, door "te zetten. Het voornemen werd teil uitvoer ge~
bragt: ANKARSTROM Echoot den koning, op ecu gemaskerd bal, in
Stockholm, met eene pistool, doch werd aanfionds gevat, en kort
daarna te regt gefield; terwijl zijne eedgenooten, de graven HORN,
RIllllING, en pe overae LILIEl\HQRN, VO{>f altijd uit het rijk geb ar.neB werden.
."
"
ANKER. (Dij f<::hepen) i~ een zwaar, ijzer werktuig me~ eenen
dubbelden weerhaak aan l1Ct cenc en eenel~ ring aan het andere einde,
wnarmcde men het aan een kabeltouw vastmaakt. De deel en eens ank~rs ZUll I. de ring, daar het kabeltouw a"an vast zit, 2. de balk
of t'chr.cht, zijnde het Iangae gedeelte, 3. de arm or' het deel dat in
den grond zinkt , 4. de handen of klaauwen, gelijk aan de punt van
cenen plil, die in den grond vast hechten, 5. een aok of fiukhout,
v:l5tgemaakt aan den [chafr bij den ring, en get'ehikt om den arm te
fiuren, op dat dezelve regt neer kan vallen en in den grond hechten.
Er zUn velerlei foorten van ankers, I. het PI,'gt of Stop-allker,
zijnde het grcotf1:e. Dit wordt niet gebruikt dan bU geweldigen norm,
om te b.:letten, dm het fchipop het lhand drUfc. Een [chip van
500 tonnell heert een plegt anker" Ván 2000 pond zwaar, en zoo" naar
evenredigheid, ~. de beide Tm" ankers, die men gebruikt, om in de
k",en op te rijden, 3. het lFé:p-alikcr, 4. het Drl'g-, Kat. of Boot.
a;iI.:er.
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ANN1\. Kcnil.!,in van Groot-Brittanje, jOligere dochter van koI,;ng J,\KOIl II, en de laatHe tel,~ uit het huis vall ~TUART, werd in
het j~ar 1664 gebore!], ell in 1683 :lan den prins GEORGE van Dmctli!/rifm gehuwd.
Zij beklom, na dell dood van WILLElIl 111, den
gemaal harer oudere zuster, den Engelichen troon, en bewerkte de
Vf)li;omene vereeniging tusrchen EI/geland cn Schotland, waarbij de
Scltu'!ten zitting en f1em in het parlement verkregen. Zij voerde ook,
Wc :can den dood ha:;r5 gcm~,a!s, in 17°8, den Spaan!chen fucc~sfie
OJ;-!og ten voordecle van Oostmrijk; doch veranderde van plan, en
hielp den litrechtrchen vrede bewerken. Zij fl:ierf in het jaar J 7 1 4,
f.:dert welken tijd het keurhllis Bnmswijk-Lzi1Ie1Iburg den Engel(ehen troon beklommen heeft. Zij bezat vele goede hoedanigheden,
van welke echter veel misbruik gemaakt werd. - Vergelijk hierme~
de !.\'IARLBOROUGH.
ANNADERG, of St. ANNADERG. Eene der belangrijkfl:c berg~
fieden in het Sakfisch ertzgebergte, aan de Üoheem[ehe grenzen,
omtrent 4500 inwoners bevattellde, die voornamelijk in het maken
V;111 buten en pas[ementen, alsmede in dei] dnaruit voortvloeijenden
handel, hun befl:aan vinden. Door den bel'gbomv is deze fl:ad het allereerst beroemd geworden, en heeft in welvaart toegenomen. De
Schrcdcl!Z,o'g aldaar heeft ongemeen rijke zilver-mijnen, die echter
t1;~:;;s op n:rre na niet zoo veel van dit metaal meer opleveren,
als voorheen; gelijk over het algemeen, de gcheele bergbouw er
aanmerkdijk in verval is. Dè gemelde berg, benevens de nabijliggende Pil of Polberg , leveren de heerlijkal' gezigten op.
ANNA IWANOWNA. Keizerin van Rusland, l11iddelfl:e dochter
van Czaar IWAN II ALEXIOWlTSCH, en nicht van PETER den Grooten.
werd in 1693 geboren, en ná den dood van PETER II V:Ul Rusland,
lloor den geheimen raad, tot den Rusfifche:: troon, verhevcn. ZJj
bezorgde AUGUSTUS III, keurvorst van SakfeIl , de Poolfche kroon,
voerde eenen gelukkigen oorlog met' dc Turken, en f1ierf in het jaar
1740. In I741 aanvaardde de printès ELIZ"EETrI, dochter v:m PETJ::lt
I, het Rusfi[che rijksbe!hmr.
ANNALEN. Jaarboeken. Aanteekcningcn van jaarlijkfche voorvallen.
ANNA TEN. Gewone jaarlijkîche inkomsten, welke den paus,
uit· een geestelijk fonds, bij de uitdeeling dl!' bulIe, gegeven
werden.
ANNlyERSARIUM. De jaarlijkfche terugkeering van eenen zekeren dag. De katholijken bedienen zich v~n dit woord nlOr de
feestdagen der heilige martelaars, wier nagedachtenis zij vieren.
ANNONCE. Een berige van het een of ander aan het publiek.
ANNUITEITEN. Eelle roOrt van lijfrenten, wel!.e van opgcfchoeene gelden, door de bank van Engeland, betaald worden.
Er zijn er van verîchillenden aard; redeel11able or perpelual ÄlI"ui.
ties (lo:bare) zjjn de zoodanige , waarvan de regering, onder voorbehoud
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llOUd yftD de upgcllomelie knpit<1!en te zullen ~flosCei1, de bep:~alde
:HllllllteiLen, uf ll;il~~n, illllls[ci,eIl Üipt betaalt. Vei koo11t de regering
Amiwtc::itCn up ZCKere lerniVllell, Z8il(;er de hoofáwll1 af cc losren ,
dan noemt lüen dezelve i;rer!U!;;,lUe Ol' ectc;'mhwte .dh/wities (onlosbelle) , él! deze wordel; Véldetid in lot/g .dJilwities, welke 90 of 100
jar-:;; durel! ; III /Ïlort /lillwi/!cs, welke aat! d<.:zulke, die bij de red,tiJIoó!c .iill/ZlitlL'S mcrk<.::W.; \r':1"I.:n te kort geü:hoten , als eene Cchadevcî~o(:ding voor 10, 20, ,en hûo~ne 30 j,lren, in 1778 werden
tocgeiiaau, en eindelUk in life .d1l1Juitin, welke gedurende het leven
van éi!n er meer pcrfonC'n voonduren. COllfoliäated .1nlluities hebben lnlllli"n oor!prong uit het volgende Oluiecnd: bij elke geldleening werden zekere lleiiisëingen, t'.:r betaling der renten, aangewezen;
è:m, c:aar fOllll11ige derzel\'c tot dat oogmerk niet toereikend;;: waren,
en anderen ecn ovcrfcbot opleverden, zoo confolidcerde men al deze t,\Hen. of belaw l;gCll, en bepaalde cene gejij kheid van renten,
waar'i~1l1 de 3 percent co/!jûlidflted All/lUities de laagfte en geriugi1:e
zijn. De 3 percems rcdaeer! Amwitics zijn een fonds, waarvan de
oorCpronkelijk hoogcrc renten tot op 3 perecnç venninderd zijn.
De cOl1folidated en rcrl/lccd maken de pi'ljJttuaJ //;muitics uit. De
5 percents /l/Jllllities van 1797 word~n met den naam van Joya!ty be·
!tempcId.
ANODIJNA. Pijllfiillcl~dc, pUEverdoovcndc middelcn, uit de Griek.
fehe W00rden "VEI) Zviloer , Cl] v.;v~/: j;ijll !Îmut; middelen, die
zouder pijn doen zijn.
ANOMALIE. Ongelijkvormigheid, afwijking· van den regel; in
tie 1lerrekumk eene onregelUlóltlgheid in de beweging der zon. of
eeller planeet.
ANONIJM. Naamloos. Men gebruikt dit woord niet dan van
fchrijvcrs, of geCchriCten.
ANSE.'\TlSCfi. (lie: HANSEA TISCH.)
AN(~UETIL DU PERRON. (AJlRMIAlII IIIJACINTHE) Een groot
kel:11lr lier Oosrerfc!Je t~lel1. Hij werd lil 1731 te Parijs geboren;
ging. na het volbrengen zijner 1lmlicn, in 1754, naar lndie, om zijne reeds verkrcgene kundigheden verder uit te breiden, en kwam
van (bar in 1762 , zonder eenig vermogen, maar met eenen Cchat van
130 handièhrifLen en andere zeldzaamheden, te Parijs terug. De abt
n.~R·JIIELEi\!IJ , en anderen zijner vrienden, bezorgden hem eene jaarw(!dde, benevens den titel cn het ambt van tolk in de; OosterCche talen, bij de konÎnldijke boekerij. In 1763, lid geworden zijnde van
elc akademie der fra8ije wetenfèhappen. begon hij zijne, zoo moeije.
lijk bijeen gebragte, bouwf1:offen te bearbeiden, en verfchencn van
hem van tijd rot tijd de Zend-avesta, de Oosterfche wetgeving, zijne
Gefchied- CIJ /lardnjkslulJdige lla[pori1Jgen omtrellt de Indie, en zijn
werk Ol'er dw I1(mde/. Ten tijde der omwenteling in FrfllJkrijk
zonderde hij zich geheel V:ln de m~fchen af, en hield zich op zijne
kamer zonder eenig ander vriend, dan zijne boeken. De vruchten
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1'an deze zijne afzondering W3ren z~jJ1 werk: I'fIlde C1I rapport al/ac
J'Europe, en de niet te olltH'ikkdmd." Ge!zeiIl11!1I; eene overzetting van
een Perzisch uittrekCel uit BEDA, in het Latijn. Bij de herll:eIling
van het nationaal inliitullt werd hÜ tot lid verkozen; doch hij !JaIn,
niet lang daan;a, zijn olltf1ng, en ll:ierf te Parijs in 1805. Eene al·
les omvattende geleerdheid, de kennis van bijna alle EuropiCche talen, en eene rusteloaze werl{zaamheid, vereenigden zich in ANQUE_
TIL met de zuiverfl:e waarheidslif;!fde, eene gezonde wijsbegeerte.
eene zeldzame belangeloosheid, en een uitmuntend hart, door wellt
;111es hij een eervol aandenken bij de nakomelingfchap verdient •
. ANSON. (GEORGE) Een beroemd Engelsch zeeman. Zijne loophaan begon in her jaar J740' toen hem, in den SpaanCehen oorlog t
het bevel over eene vloot van 5 groote fchepen en 3 kleinere vaar~
tuigen, J400 m:m voerende, werd toevertrouwd. In 1744 deed hij
(112 bekende reis rondom de wereld. en, den Q.7 van Bloeimaand 1747,
110eg hij de FranCche \'loot v:m 9 [chepen bij kaap Finisterre , en
veroverde dezelve, waarbij hij, nog daarenboven, 5 millioenen ponden
ftcrling buit maakte. Hij werd van trap tot trap verheven, klom
eindelijk tot de waardigheid van eerll:çn lord der admiraliteit van
Grout.]jrittanje op, en ll:icrf ia het jaar 1762, zonder kinderen na te
laten. Zijne reis rondom de wereld is door den wiskundigen BENj.
ROBINS , of liever duor ANSONS Ccheeps-predikanr, R. WALTlIER ;
beCchreven, en men heeft cr eene zeer goede Hollandfèhe vertaling
van; zijnde die van ~len 3den druk, van 1765. inzonderheid ·wegens
de daarbij venneerderde platen, wel de beste. .
ANSPACH, of ONOLZ:lACH. Maakte voorheen een gedeelte
van het burggraaffchap NmreJlbcrg, in den FrDllkiCchen kreits, uit.
Het werd eertijds door Markgraven geregeerd; doch, I)l den afll:and
van den lanfl:en dezer vorsten, in 1793, door Pruisfen overgeilOmel1.
en in 18()5 aan Bei/eren afgef1::wlJ, Allfpach heeft eene uirgef1:rektheid van 60 Vierkante mijlen, en' bevat 250,000 inwoners. Landbouwen veeteelt zijn er in den besten fraat, gelijk ook de fabrijken~
welker jaarlijksch vertier op ruim 2 millioen gefchac wordt. De vorige hoofd- en refidentie-aad van gelijken naam telde, in het begin dezer eeuw, 13,000 inwoners.
J\.NTAE US. Een reus van geweldige grootte en fi:erkte, zoon
van NEPTUNUS en de Aarde, wÏcns krachten weder toenamen, zoodra hij flechts de sarde aanraakte. Hij werd door HERIWLES over,vonnen, die hem van den grond optilde en dus verworgde. De Griek~
fclze beeldh ouwers namen dezen lirijd tot een onderwerp hunnCl'
kunst, waarvan nog een fchoon liuk is overgebleven.
ANTAGONIST. Tegenpartij, tegenf1:rever.,
ANTENOR. Ee!1 Trofaall, (zoon van OESlI\'TES cn CLEO;l<INESTRA,)
die bij HmlERl'S ~!s de verll:andiglie grijsaard voorkomt. I [ij herbergde ULIJSSF.S en MENELAUS , gednrer:de hun gezamfcbap in Tj'~je,
geleidde PRJA:I'lUS naar het llagvcld, om het verdrag te fluiten, en
noeg

ANTHOLOGIE. ANTIGONUS.
13.9
Doeg vrnchtcioos voor, IIELENA terug te g';ven. Hieruit he~f[ men
vcrl110edelJjk bef1otcn, dat ANTEN OR een vriend der Criekcu gewee~t
zij , Cil grond~ men da~rop het vcnc]iel vali zijn gepl~egd verrnnd,
wa~r(:r:~,or hij ~aa de Crfóea het Pa!adillIJZ cvergeleY(~rd; door eene
l:)nt~arn, van de mUren der lbd, IJ ct tecken tot den aanval ;e;jeven.
ja, zeL~, in perfoon , het beruchte paard zonde geopend h ebben. Zijn
buis bJe;:f bij de plul1dc\"Î:lg gefpaard: hij zelf werd, even als AENEAS , gered, en tCVCilS fiichtcr e2i1er nieuwe dtnastie. O!1dcrlusfche,ll
zijn de berigtell hièrOl:,sent zeer ver[chillendc: het woarCchijnlijkHê
is, dat ANTENOf< met zUne zonen naar Trafie is geweken ,doch van'
daar door de HClict!crs I;~ar Italie gevoerd, Waar hij tot het Henetisch IOJidlchtlp, ar,n de /Irlriatifc!zc zee, ber,cveilS PataYiulll (Padua) den grc"Llfh,,~ gelegd heeft.
ANTHOLOG IE. Blocm-kzing of uit:;ezochte verzamelingel~ over
het alg~mc~n, b~jzo:lclerlijk "all puntdichten.
ANTi/F. ÜPOLOGIE. De kennis van den mensch, en wel van
clen ge1lcelen menSCl} , ten :)anziell v~n ziel en ligl;haam, nevens de
vereelllging van beiden.
ANTHH.. OPO:\'fORPI10SIS, ook het Alzt'zropo11lorjJhismus. Eene
zinnelijke verb"eldiilg ",,11 God, dat is: wanneer men zich dit wezen onder eene meilfChelijke ged~ame, of, over het alge~neeu, oll~er
ijlcn[c:lelUke eigenÎc ilappen voorf1elt.
.
ANTHROPOPHOGEN. (Zie: lVIENSCHENETERS.)
ANTIDOTUM. (Zie: TEGENGIFT.)
ANTIGONE. Onder ver[cheidene Griekîche vrouwen van dezen
naam is inzonderheid Al\TIGONE, dochter van OEDIPUS en JOKIlSTA,
en zuster van ETI':OKLES en POLljNICES, bekend. EURIPIDES en SofHOKl.ES hebhen dit kar;:kter in hunne treur:pelen bearbeid.
ANTI GONUS. Een der veldheeren van ALEXANDER den Grooten,
aan wien deze vorst, na zijne eerfle verovering in ~zie, het be·
,vind over Lydie en Plir:/gie toevem~}Uwde. Hij verdedigde niet alleen deze I,mdfchappen met cene geringe magt; maar onderwierp ook
LycnolJie. Na den dood van ALEXANDER, toen de veldheeren zijne
veroveringen onder 'zich verdeelden, vielen L)'die, Phrygie en Pamphi/ie :lan hem ten deel. PERDICCAS, die het volle vertrouwen van
AIUDEUS, de opvol;;er van genoemden vorst, bezat, en MELEAGER
had doen van kant helpen, al de ilaten van ALEXIlNDER onder zijn ge·
bied willende vereenigen , klaagde ANTIGO[';US wegens ongehoorzaam.
beid aan de bevelen des konings aan, waarop deze heimelijk naar Eu"'opa weel,., zich hij CRIlTERPS en A[';TIPIlTER voegde, en gemeenfchappelijk met PTOLEI\ilEl'S 3an PERDICC,\S den oorlog verklaarde, die
!loor z~jne foldaten vermoord werd. ANTIGONUS, heer van genoegzaam geheel Azie geworden, vermeesterde tevens het grootfie gecleelte van de îclmten v~u ALEXANDER te Edatana en Sllza; doch
wilde aan PTOLEMEVS, LUSBTACEFS en CASSi\l'\DER hiervan nier alleen
g~'e\1e rekening afleggen; maar verkla:crde zelfs den lantfl:en den oorlog,
die
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d'e door een vredesverdrag eindigde, waarl'ij bepaald werd, dat ieder, tot de meerderjarigheid van den jongen ALEXANDER, de lar.den,
in welker bezit zij waren, behonden zouèe. Toen echter C.'ISSANDER den jongen vorst en zijnc moeder had laten ombrengen, ont[cond er een nieuwe oorlog tusfchen cie mededir.gers naar den
troon. ANTIGCNUS nam den titel van koning aan; doch moest van
zijn plan, ter verovering van Egypte afzLn. Kort hierop verdreef
ziju zoon, DDlETRIUS, C,\S,ANDER uit geheel Grieken/rml, waarop
de laatfte LIJSJMACHUS Olll hulp verzocht, die zich dan ook met
een magtig leger naar /lzie begaf, waar ANTIGONUS, in eenen nag
bij lpfus in Nnygie, 209 jaren voor oIJze t~!drekening, in het 84!tG
zijns ouderdoms , fneuvclde, en zijn zoon DEMETRlUS zijn rijk ver"
laar, echter later koning van ftfacedollÎe werd.
ANTIKEN. In eenen uitgercrekten zin aUe kunstftukken, die ons
van die volken zijn overgebleven, onder welken de kunsten eertijds
bloeiden; doch, in eeuen meer bepaalden, de voormamfte overblijffe1s
van flandbeelden, half verheven beeld werk , munten, gefhedeue {lee.
}len, [childer[tUkken en gebouwen, uit de [choon[te tijden der Griekfche en Romein[che kunst. Het tijdvak der ./ft.~liken begint nog voor
ALEXANDER, en eindigt voor dat van CONST.'\NTIJN. Onder dezelve
verdienen eene bijzondere opmerking de ftandbeelden van ApOLLO, de
lJlediceifche VENUS, TORSO, L.-\OKOON en de Borghefcl:e zwoard'Yechta, welke voor iederen [childer en beeldhouwer altoos voorwerpen van beoefening en bewondering blijven zullen. Men vindt in de
Al1tikm de hoog[te [choonheid der menfchelijke gefralte, inzonderheid der koppen, benevens de gelukkigfre vereeniging eener juiste
en natUurlijke verbeelding mer de verhevenheid eu fcllOonheid derzelve. - Men Ieze over de Alltiken de GeJèhidltcn der Kunst, door
·WJNKEL~1.\N, LESSINGS LAaKOOi\: , vergeleken met HERDERS Kriti{den IY;;fdcm, Cll de fchriftCIl van VAN RAi\l[)OHR.
ANTIKlUTIK. Tegenbeoordeeling, welke in geleerde dagbladen,
of manndwerken, gevonden wordt, en d~ar in gelegen is, dat eell
fchrijver de beoordeclin[; van zijn boek op nieuw beoordee!t en wc.
derlegt,
ANTILL ES. Illeronder verfraat men die eilanden, welke aan het
middenfre gedçelte van ./JmcriktJ, oostwaarts van F/orida tor Terra
Firma, gelegen zijn. Men noemt ze dikwijls, in cenell meer be~
paalden zin, ook If/ést-Illdie, en verdecl[ ze in de grootc en Idcillt
./lnti/!es. Onder de eerfte bc:hooren Ct/ba, ]mllt?Ïca, Domingo en Portori co , en de laatHe, die ook Caraïbifclze eilanden genoemd wo:den.
verdeelt men in de eigen!ijke CaraïbiJèhc, Bal!oma- en de Ber!llud~s
eilaliden. - LABOT heef[ hoogstbelangrijke berigten omtrenc de /inti!les geleverd. - Vergelijk dit art. met WEST-INDIE.
ANTILOPE. Deze benaming, welke in onze taal aan Hertebok,
ge;;even wordt, is bij de meeste dierbeCchrijvers aangenomen als
geflachtsnaam van een aantal wilde, graan- en plant-etende, gehoornde
<lie-
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dieren (b. v. die van draai-vormige hoornen, die aan het grondflul{
d ~t bijeen, doch van boven van elkander verwijderd zjjn, met traanbakjes aan de Gogen enz.), welke door ken!11erkende onderfcheidingen, in de Natuurlijke Historie, tusfchen de Herten en Bokken, derzely.:r pbats is aangewezen. De vermaarde PALU.S, Î-f()oglceraar a:111
de abde:nie te Petersbll1:I,., plaatst in dit gef13cht bijkans t\\intig verièhilIende fcortcn, waaronder dezulke, die door andere in het ~;cfbcht
der Geiten of Bokl;en zijn gcpbntst, of ook wederom onder den namn
van Gazellm , (dit woord als afzonderlijke geOnéht3bel1nming gcbezi;d
zijnde), berchreven zijn; gelijk, onder anderen, met eelli:~e gcfchied
is door dcn heel' m~ BUFFO"l. Oit verollrzaakt zeker, rcn ~~n;del1 vall
het aannemen V~n een:g bepaald fl:eJrel, eenige veflv~rriilg ; doch door
naauwkenrige w~arne1l1ingen hee:t men eenigc, vrij voldoende, kenmerken ge'lond~ll, 0111, met vcr'.vert)ing van de benaming vnn Gazelle,
:lIs geflachtsnaam van eenigc foorten der bedoelde diere;l, bij die van
Antilope te blijven ~ onder w21ke dan ook voorkomt de .1I1ti!npe D0i"cas, zoowel bij LINNUJS, DI; IkFFON, en BLUMf.NBACH, als hij uiezondering, Gazelle geheeten; een zeer fraai dier, in de Oostcrrche
Dichtkunde meni:~m:;121l ;:;cJ?~i:.;d (men zie o.nJer :ln(~cren in 11Ct
Hooglied van S '\Lo:IlO) als 'let voortreffelijk b~cld V;,il nOllwelUka
fchoonheid.
De onderCC:leidene foorten en \'erfcheidenhedell in het gcf1~cl1t der
Hertcbckken, of An:ilopcn, WOllen lllce,tal in Az!',?, en Hwr:! I in
Afrikd. Sommige derzelycn 111unt~n uit in grootte, all<:n in [ehoo11heid van houding, als ook in Dlelheid en losheÎd v:m ledén, en vck~
onder dezelve ziet men bij uitfl:ek fraai geteekcnd. Weinige Ol~,kr
dezeive vindt men in het meer koude Europa. De GOil S C,1ntillJp!:
Rupicapm) , alleen mindaf voor de koude v~tbalr, woont op de 011g~
naakbare roppen van het Alpi3ch gebergte. Men vindt geenc van del..'!
dier(oorten in Amerika. Onder alle verdi~l1en bijzondere meldins en
aandacht, de Antilope RtI,/JÎcapra (de G~lTIs) ; de Ant"';op~ DorCfls Cd~
GazelI.: ); de Antilope Bezoartica; de Anti tope Strcosfccros (de Kondon) en de Antilope Cerl'icapra (de Hertebok.)
ANTIMONIUM. (Zie SPIESGL:\S.)
ANTINOMIE. Strijdigheid der wer,en. Van dit woord bedic':e
zich KANT. om den tweefl:rijd aan te duiden, waarin de red,~. w"nneer zij zich zonder oordeel (kritik) , dut is; zond:!r op hare f';:·en.
zen acht te geven, in een onderzoek van bovenzinnelijke Vocn\'.:rpen inlaat. noodzakcl\jk met zich zeI ven geraken moet.
ANTINOUS. Een jong, fchoon man uit BitnYiJie, die, m~er dan
geoorloofd was, door keizer HADRIANUS bemind werd, ea hel:1 op
zijne reizen verzc1de. lIii eindigde 132 jaren na CHRISTUS gehoor,e
zijn IC\'en: doch of hij zich vrijwillig voor IbDRIANus opgeOlTerd,
d~n wcl zich zelf in d\:a N:ïl licfcorc hebbe, is onzeker. D~,n hoe
dit zij. de keizer vereeuwi::;de alom, door r~anllbeeldcn Ci! g~d,~n~,.
zuilen. zijnell mJill.
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De beroemde ANTINOUS van Be/ver/ere, waarin het hocgfl:e ideaal
van mannclijke iChoOlliJcld wOïdc aUilgetroffen, is echtcr glècn ANTI'
NOUS, maar volgens [ommL"cn ecn I\TELEAGER, en vo!gcl15 anderen
(V!SCOKTI in zijn Im.feo c!flllClltiilO) een :\TERI{uRlüS, I1ij wvrdt
zonder armen gevond';n, en Haat te ROiil'o ia bet JIIujè:iilt c!e;lIeJJti:wlll;
doch mei] vindt van hem ook klei.l1cre ftalll:beelde,j, dit: lla~r het 0ür.
fpronkclUke vervaardigd zijn. De onbegrijpelijke [cilOOJte kOl) van
ANTlNOVS; lllet ingezL!tte oogen, te 111Jlldm{';ollc bij Frascrlti, is zoo
geh,'el onbeichadigd gebleven, dJt hij nieuw uit de nrol:d dcs 1nlllste~
ll;:~rs [chijnt te komcn, en men diclI llJUSt ApOLLO en LAOKOON kan
pIaac[cn, Eenc dcr beste verhandelingen over dit ondcrwerp is die
van KONR,ID LEVEZOW, hooglecr'c1r te Bedi,:II. fiber den ANTI.
NOUS, dargiftdIt in den KUl1St-Denkmiilern des Alterthums. Be1'tin 1808.

ANTIOCIlIE. Er beftondcn ten mimte zes fieden van dezeti
naam in .Az ie , door de koningen van Syrie gefl:icht. Boven alle
muntte evenwel door fchoonheid. groot beid en talrijkheid harer in.
woners uit de hoofdfbd en zetel vall het S.'lri/r.:.?ze rijk, die men zelfs
in rang als de derde Had der wereld telde. Zij was gefticht door
ANTIOcntJs, veldheer van PHlLIPPUS van lJf(Jccr!onÎe, en werd nader.
hand vergroot door dCSl\!il's ZOOI1 SELEUCUS, den grondlegger van
het Sy.'"ifèhe rijk.
ANTI OCH US. (iie: SYRIE;)
ANTIOPE. De dochter van NiJKTEUs, koning van Thebe, volgens
HO~IERUS, echter, van ASOPlTS, den riviergod, die wegens hare uit·
fic;:ende [chconheid, zeer beroe:nd was. EpOPEUS, koning van SicijulJ!, [chaakte en huwde haar; doch LlJ!ws, de opvolger van NIJK.
TEUS, welke dezen beloofd had, hem aan zijne dochter te zullen
wreken; floeg EpOPEUS, en voerde Al'nlOPE gevankelijk naar Thebe,
waar hij haar onder opzigt zijner gemalin DmcE aelde. die haar
wreed mishandelde. Het gelukte echter ANTlOPE, zich door de
vlugt te redden. en zich door hare zOl1en te zien wreken. Zij
beroemde zich, in de arme!1 van JUPITER geflapen, en ZETHUS en
.t\~IP!llON bij hem ter wereld geJragt te hebben.
ANTlPATER, Een der veldheeren van ALEXANDER, door den.
zelve11, toen hij zijnen logt naar Azie ondernam, als befl:uurder van
het rijk achtergelaten. Na den dood van ALEXANDER, dien hij betèhuldit!d wordt vergif te hebben toegediend, bleef hij in het bezit
van jllacedonie en Griekenland, en wist zich daarin tOt aan zijnen
dood te handhaven.
ANl1PATBJE. (Uit het Grieksch.) Beteekcnt eigenlijk afkeer,
weerzin: zij omftaat in ons onwillekeurig, doordien wij van iemands
onbehagelijk , uiterlijk voorkomen op zijn inwendig karakter befluiten, en waarbij ons oordeel gewoonlijk duister en verward is t
en wij dikwijls naderhand niet in fbat zijn, om hetzelve tot een klllnr
en duidelijk denkbeeld terug te brengen. De Amipathie omtrent dieren
en
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en levenlooze voorwerpen ontltant gede;;ltdijk op gelijke wijze, en
uit dezelfde oorzaken, als omtrent de meuichen; maar ook gedeelte~
lijk uit zekere eigenfchappen, b. v. uitwnfeming C:JZ., die iemand,
uit hoofde van de bijzondere bewerktuiging \'an zijn ligchaam, l1ie~
verdragen kun. .dJllipat/lie finat tegenover SJ1l1p"t,'Jie, of overeenfieJlll1ling. (Zie al<l"o:o.)
ANT[PHLOGISTlH~ClIE CHEMIE (Zie: SCHEIKUNDE).
ANTIPfiONIE. (UiL het Grieksch.) Is de tcgel1Za~1g, bij wcl~
ken naam men inzonderheid, in de ROOiulche kerk, dat gcdedte v~m
het gezang noemt, hetwel k eerst door enkele zangers am;5ehcv.:n,
en daarna, wanneer de daarop volgende pfàlm door twee koren beur.
telings gezOiJgen wordt, door hl!t gehcele koor wordt h~rhaald. Hierom noelllt men het gToote Làtijnü:he gezniJ;boek, waaruit de
kallu:miken, eu andere g<:'-Stclijkeu, ZillgCd, antltiphOiliJri!t!ll of (JiJ-tip/tonale.

ANTIPODES. TcgcllVOGerS, wier voet~n op den aardbol tegen
de onzen ibm, da: is: zulken , die in dcn aCfjzwtor, of middellijn.
p.edeeltclijk tegen !Jlèt zniJcn, gedeeltelijk tegell het noorden, evel1wijd VHn elkandel af!1aano In eenen figuurlijkC;J zin verfb:it men door
Antipode.' tegen eli,alld~r geftddc perfonell.
ANTIQUARIUS. Eell olldcrzoekeï der oudheid, die de gedenk.
rceI:clls der oude geleerdbeid eiJ hum opipoorc ell beoefent.
ANTIQUIT EfTEN. (Zie: OUDHEIDKUNDE.)
ANTISPASMODICA. Zijn middelen tegen de kramp.
ANTISTHENES. Was de beroemde fiiehter der ctjnifche fectc. (Zie:: C!}NIS:\1US.)
ANTITHESE. Eelle tegen!1clling: felle figuur der redenrijkkundi?,
waardoor men, door de verbindillg van verfcheidenhedcil, helderheid
en klar:rheid aan de denkbeelden tracht bij te Zetten. Dezc jiguur
heeft dikwijls cene zeer goede uitwerking; doch men moet cr niet te
dikwijls gebruik van maken, omdat men anders in het gezochte vaIr.
In Dl!its,'hlalld was LESSIl\'G ze!?r gelukkig in zijne Antithijcn: dus
zeide hij eens bij de beoordeeling van een bock: " dit boek bevat
" veel goeds en veel ni~uws; jammer is het, dat het gcede niet
~, nieuw, en het nieuwe niet gered is."
ANTOINET'fE. (Zie: MARIA AN'fOINETTE.)
ANTONINUS. Uit hoofde van zijnen eerbied voor zijnen fchoOI1v:tder, fcllOon zijn hl1welUk met diens dochter FACSTINA niet zeer
gelukkig was, hUgenoemd Piz:s (de vrome). Hij volgdc den Roomfchcn keizer ADRIA1\'US, in het ja~r 138 OIlZèr tijdrekening, in de regering op; beminde den vrede; verzuimde niets, om zijne onderd:iDen gelukkig te maken, en was te gelijk een hoogfchatter der ge4
leerdheid. Onder zijne regering genoot het rijk rust en welvaart, en
zijn naam is, als die van eenen goeden vorst, bij de nakoll1elingfchap
DOg in zegening. Hij Hierf in het J6lfie jaar onzer tijdrekening, en
het 74fie zijns ollderdoms, midat hij 23 jaren geregeerd had.
MAR.

A N TON I N U S.
MARCUS AURl'.L1US (zie het volgende art.) henc':clJs de fennat, ver.
eeuwi~den zijlle nagednc T1tenis door een ol1vcrga:J~:c!ijk gedenktecken ,
hetwelk nog heden, onder den mam van A:Jtoui:ziJè/1C Z/I:t voor handen, en op eene der fè:hoonfl:e pleinen van 1J(:t nieuwe no.'!,c gep!:l1tst
is. Ondcm;sl"chcn is deze zuil nice zoo Cc 110 011 als d\:! TrajaanCc[l~,
die men tot eiOn model ge:lOl1len heert.
ANTONINUS. (lVLRClTS l1CIU:LIl'S) bijgemmnd [lililofophm,
dikwijls ook enkel ]VL~RCl'S i\!;i\E.LW, geJ;oc:J,d, vol,:;de ZijlJ\:!ll Cchoollvadl'r ANTONINtlS PiIlS, ij) het ja:ir 161 in de regering op, en WilS een
even zoo voortre{fr!Ejk vorst als deze, weshalve m:n 001, de uitnlllJltende regering dezer beide keizer., , doorgaans, die rler Ai\TO~;JJNEN
pleeg te noemen. HU heoefende met ijver de wi.isoegeertc, was der
Stcj'rche toeg-edaan, el) îchreef ~ocken, die de voortreffcFjkfl:e aanmerkingen omtr~nt zich zelvèll j,;1iielC:en. Ei} wrr5 cchter een hevig vervolc;er der Christenen, en voerde zeer dikwijls oorlog-.
ANTONI US. (lVI,\RCI;S), Een heroemd Romeill, tcn tijde der b1Jf<
gerliikc oorlo,,:cil, en bij het ein3e v~n het g'2'1~ecnebest. Hij verloor
vroegtiJdig zij :Jcn vader, eiJ g~f zich zeer :1::n c~n btücnrporig levcn
OVC;', ;:oodnt hij zijn vudl?rIijk erfdeel doorbragt , voor dat hij nog dm
mUIl11elijken ouderdom bereikt had. Hij ging naar Gal/ie, en vervoegde zich bij CES,~R, a~1l "rcn hij, door zijne moeder, vermaagîchapt
w~s, cn keerde vervolgens naar Rome [erug, om zich den WC4 tot
eer31l1hten te banen. HU muntte in verîcheidene veldtogten uit, en
wist zich bij uit!1ek in de gunst der foldaten te dringen. In het jaar
44 bekleedde hij met CESAR, aan wiens zijde h;j was, den post van
conru!; doch na den moord van dezen, die in het zelfde jaar voorviel,
bragt hij het volk, door eene redevoering, welke bij in het Foru:11
hield, zoo zeer aan het gisten, dat het eenige huizen der zamngezworenen in brnnd flak. Nu drong hU zelfs naar de hoogfl:e magt, en bcdiend~ zich daartoe van de gcfchiktfl:e maatregelen. De patriotten,
:Jan wier hoofd zich CIC[èRO. zUn onverzoenlijke vijand, bevond,
verzcttedcn zich door OCTAViUS, neef en erfgenaam van CESAR, naderhand onder den naam van AUGUSTUS bekend, tegen zUn O!ltwerp ~
wanneer ANTONIlJS beproefde, om lIfacedonie en Syrie aan BRUTU'; en
CASSIUS te ontrukken, doch daar hem dit nice gelukte, heiloot hij het
aan ecne andere zUde 'rclcgcn Ga!He te bema,::;tigcn, en DEClUS BRUTUS in "~l!ltina te belegeren. Door deze belegering verwierf zich Al\'TONIUS , tchoon geilagcn wordend,~, een olltzagchelijk aanzien. Hij
vlood m~r de Afpeil, en werd door LEPIDUS on:vangen. Thans begon OCTAvms, die het plan van den tenaat, om hem en ANTONJUS
door c1k:1l1der te veïzw~.kken, had le~reG kennen, mct zijnen tegeJlfirevcr te onderhandrlen, en hieruit werd hee tweede, zoogenoemde ,
trittmJlÎrat, of dri,~manrchap, van ANTONIPS, OCTAVlUS en LSPIDUS
gehoren. Deze drie mannen, die overeenkwnm~n, 0111 alle landîcbp.
pen des r~iks ::; jaren bll:: onder elkaI.dcr w verdeelen, br~gtel1 meer
dall 300 raad,heercn l:n :100 riddCis 0.111 het leven, waaronder zic1t
ook
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ook CICERO bevond. Thans had men ht:t weder op BR lJTI.iS en CAS5WS <,'emtmt, die door OUT.'WIVS en ANTONllJS, inzonderheid door de
d~pperh2id des laatiLll, bij Philippi gefiage;} werd'2n. ANTONIUS trok
hierop naar /hie, waar hij de lu!sterrUUt::' hofhouding hield, welke
men immer za.:;. TGt zijn ongeluk kerde hij fl~ns CLEOPf, TRA, koningin .-an E2~\lfJte , kennen, die hem V~ln de eelle bllitenfporighcid in
de and~re Home. Hij geraak:e in twist met OCTAVlUS; doch verzoeude zich weder met hem, cu huwde zU!1~ ZU3wr: dan, deze bevrediging w~s van korten duur. IIij vlood naar /lctiulIl, waar hij in het
ja~r :n gefiagcn, en waarop OCTAVlVS beheertcher der wereld werd.
CLWP.1TRA verzeide hem; maar mm, op het eerfte berigt van den
vc;lore11211 Ikli[, de vlugt. Bij werd door zijn leger verlaten, en,
l11ecnende, d~[ CLEOPATIU reeds dood was, doorf1:ak hij zich zelvcn.
Ilij Hierf echter niet olJmiddellijk, zoodat hij nog voor zijnen dood
vernam, {lat CU:OPATRA Jeeltle. Hij liet zich bij haar, in hare eigoo
graftol'1 be, brengen, waar hij in hr,re armen den geest gaf. SHAKES.
I>E.~R heeft dit karakter, zoowel in ANTONlUS en CLEOPATRA, als in
JULIUS CESAR, gerchi:derd. Van de redevoering van ANTONIUS aan het
Romeintchc volk, na CEBRS dood, vindt men een meesterlljk tafeJeel, door WE!'T opgch~,ngcn. hetwelk ook in het koper gefneden is.
ANTWERPEN. (De Proj'illcic) Deze, thans tot het koningrijk
der Neder/{Ulden behoorende ,is z:lluellgci1eld uit het markgraaffchnp
cles H. Roomfchcu rij ks, de hce:rlij!;:hcid lJlr delen, en het tnsfchen
beiden liggende gedeelte vna Braballd, te zamea het kwartier van Alltwerpen uitmakende, toen /llitwerpm en llfechclm niet meer als arzon,
èerlijke gewesten hefchouwd werden. Zij grenst ten Noorden aan
Noord-, ten Zuiden a:ln Zuid-Braband, ten Oosten aan Limburg,
ten Westen aan de Schelde en O?st-Vla(lIIderen, en bevat eenen omtrek
van 4788 vierkante mUIen met 292,784 (volgens den almanak roijal
287,784) inwoners. De grond is er over het algemeen zeer goed.
en men vindt er bijna alles, hetgeen BrabaIJd voortbrengt; doch aan
Ge noordelijke en oostelijke grenzen is dezelve zandig, en heeft men
veel kreupel!Josch en heide. Vlas, haver, be,te tarwe, uitmuntende
weigronden ~ en zeer goed vee maken dit gcwest tot een der besten
des rijks. Hetzelve wordt westwaarts door de Schelde befproeid, en
doorfneden door cie groote en kleine Nethe, die van de hooge Loemelfche heide, op de voormalige Luikfche, thans Limburgfche, grcn'
zen omfpringen; zich bij Lier vereenigcn, en vervolgens in de Rupel 'fiorten, die uit Zttid-Braba!ld kom:. en bij Rupe/monde in de
Schelde valt. Voorts ontrpringen aan de noordelijkc grenzen nog eenige beken, die in de kleine Net!te, of in de Schelde uitloopen.
ANTWERPEN. (De Star!) De hoofdplaats van de Provincie val}
dien naam; eene zeer oude en aanzienlijke fiad , met ruim 60,000 inwoners. Zij ligt tusfchen fr/edelen, Brtt~(è!, Leuven, Gent en Br(_
da, 18 uren van de zee, aan de &helde, die hier ongemeen breed is.
en haar tot den koophandel bij uiti1ek geîchikt maakt. In de 16de
ALGEMEE.N WOORDENB. I.
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eeuW was zij door hare llitnmntende haven, aan die rivier liggende,
welke bij het laagf1:e water 20 en bij het hoogfte 40 voet diep is ,
en de grootll:e fchepen kan bergen, de eerll:e koopll:ad van Europa,
en telde 200,000 inwoners, waaronder 3°0 fchilders en 124 goudfmeden. Dagelijks voeren 'er ten minne 5°0 fchepen af en aan; en de
fl:ad zettede jaarlijks niet minder dan 590 millioen om, en betaalde 2
millioen aan belastingen op den koophandel. Dan, de Spaanfche on.
lusten, de verfchrikkelijke plundering in 1576, en bovenal het flui.
ten der Sche!de, bij den lVIunll:erfchell vrede van 1648, door de ze.
ven, voor onafhankelijk verklaarde, reree1!igde Nederlanden bedongen, en volgens welk beding, alle zeefchepen eerst in Holland moesten lastbreken , en van daar de lading op kleine fchepen naar Antwerpm overbrengen, - dit een en ander bragt den handel en de bevolking dezer l1ad in een aanmermerkelijk verval. In later tijd, in 1785
beproefde JOSEPH II wel, de Schelde te openen; doch won daarbij niets, dan dat de fcheepvaart op die rivier voor de Oostt1mjker5
een weinig verder werd uitgebreid. Toen echter de Franfclten den
!lo!l:en van Slagmaand , 1792, ten gevolge hunner behaalde overwinning bij Gemappe, de citadel van Antwerpen veroverden, openden zij
de Schelde, die 144 jaren was geGoten geweest, en zeilden, onder
luid vreugde geroep, met een fmaldeel van 5 vaartuigen die rivier op
naar Antwerpen, waartoe die l1ad reeds, bij het vredes verdrag tusfchen
Frallkrijk en Holland, van den I I den van Bloeimaand 179.5, werkelijk het regt verkreeg. De genoegzaam onafgebroken zee-oorlog deed
hanr weinig genot van dit voordeel trekken, tot op de bevrijding
tan Europa in 18 13 en 1814, waardoor ook de handel-gemeenfchap
l1eropend, en de haven van .dIJtwerpen , bij den vrede van Pa.
rijs, voor alle natien vrij verklaard werd; zoo nogtans, d:1t zij
voortaan niet meer tot eene oorlogs- (waartoe de Franfche Keizer
haar had ingerigt) maar allcen tot eene koopvaardU-haven mag dienen.
Deze Had; in de gedaante eener halve maan gebouwd, is nog eene
fletke vesting, en heeft een kasteel in den vorm van eenen regelma.
tigen vijfhoek, door den hertog van ALVA, 1568, aan de zuidzijde
der Schelde aangelegd_ Haar handel is tegenwoordig van zeer veel
belang. In 1816 kwamen er 4402 fchepen binnen, en liepen er 938
van daar in zee, meest naar' Spanje, die I1:talden, fpijkers, kafimiren,
lakens, fluwelen, linten, kanten enz., benevens 32,000 pond boter;
38,om> pond kass, en 22,000 l1ukken lijnwaad mede namen. Er zijn
hier voorts aanzienlijke fabrijken V311 kant, laken, hoeden, wollen en
zijden fl:offen; alsmede vele goud- en zilverfmederijen. - Antwerpen
is over I1et algemeen wel bebouwd. De huizen zijn fchoon, en de
flraten breed. Onder de menigvuldige trotfche gebouwen, meestal in
<len Gothifchen tram, behoort de prachtige Dom-, of ollzer lieve Yrouwen kerk, met haren fraaijen toren, die 466 voet hoog is, en een
uitmuntend klokkenfpel van 99 krokken bevat. Deze kerk, waaraan
men 84 jaren gebouwd heeft, is 500 voet lang en bijna half ZOI)
breed.
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bre.ed. lij lleeft 230 booggewelven, door uS zuilen onder11eund;
bezat eertijds 32 altaren, en prijkt met fchilderf1ukken van den beroemden RUBBENS, RAPHAEL, en anderen. VoortS verdienen de kerk
der Dqminikanen, met hare (choone marmere altaren; .die der Jeztti·
tCII, met haren uitmuntenden toren; de St. .Takobs kerk, met het
praalgraf van RVBBENS ; het Hadhuis , van hartHeen , !TI ~t marmeren kolommen, en 250 voet lang, en de benrs, naar welker model die
van ./JwJlerdmn en LOl/den gebouwd zijn, eene bijzondere opmerking.
Zij werd, t<on tijde van dntwerpe7ls grootl1cn bloei, in 1531 gel1icht, en
was toeu de prachtigfl:e en meest bezochte in Europa. Zij is I So voet
lang, 14° breed, en rust op 43 pilaren van blaauwachtigen 11een; heeft
l2 torens; 4 ingangen, en is met onderfcheidene gewelven voorzien,
die tot pakhuizen dienen; terwijl het bovenfl:e van dit gebouw
de Akademie der beeldcnde kunstcn bevat. Verders heeft dntwerpen eene LatijnCche fchool; eene .s'ucieté d'ellcottragellJent, tot aanmoediging van alles dieneiJde, wat de kllllSten betreft; een genoorfchap
tot nut der jeugd, bijzonder voor de VlaamCche t2al; eene maatfchappij ter bevordering van kunsten en wetenCehappen ; eene iledelijkc boekerij, en vindt men er, bij onderfcheidene parrilnJlicren, uitllluntende
kabinetten van fchilderijen uit de Vlaamfche eu HollandCche fchooT,
waarvan de vrouw van den beroemden RUIHlENS er één bezit, onder
den naam van Stroohoed bekend, waarvoor haar meer dan eens 18000
guldens geboden werd. Onder de liefdadige gefl:ichten behooren het
bureau van weldadigheid, waar de armen, over het algemeen, uitmuntend verzorgd worden; een zeer goed gasthuis, waarin ook andere
zieken, voor 9 Franken per week, worden opgenomen, een hospitaal voor militairen enz.
Antwerpen heeft eene menigte beroemde mannen, in onderfcheide.
ne vakken opgeleverd. De Schilders P. P. RUBBEl\'S, A. VAN DIJK
en D. TENIERS , de aardrijkskundige A. ORTELIUS, de dnlkkers
PLANTIJN en MORETUS, de gefchiedfchrijver E. VAN METEREN, de
oudheidkundige J. GRUTERVS, en meer andere ge~eerde en vermaarde
mannen, werden er geboren.
ANUBIS. Een hond, of liever een mensch, met eenen hondskop , dien de Egyptenaren, door hetzelfde bijgeloof, waarmede zij
eenen os, of eene kat, vereerden, onder hunne goden telden. De
vereering van Allubis floeg ook naar Griekenland. en zelfs naar Ra11ze, over. De Romeinen hadden niet zelden de gewoonte, om de
godheden dt!.r veroverde gewesten te erkennen; doch de prie,ters
van Am/bis hadden in Rome een verfchikkelijk einde, omdat zij eenen jongen Romeinfehen ridder, MUNDUS, in zijne ongeoorloofde
liefde jegens PAULINA, eene aanzienlijke Romeinfche \I1'OUW, die 00gelukkig voor dnubis grooten eerbied had, onder11eunden. De pries..
ters hadden, namelijk, haar wijs geinaakt , dat dm/bis omtrent haar zekere oogmerken had, waarop PAULINA, die zkh hierdoor zeer gevleid
rekende, des nachts in de armen van den vermeenden dnt/bis fnelde~
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Zij werd naderhand. door lVIlJl\'DTJS zelven • hare dwaling gewIlat' • ~n
Qmdekte alles teritond aan haren gemaal, die er keizer TIBERIUS kennis van gaf.
D' ANVILLE. Cl OH. BAPTISTE BOURGUIGNON) In dezen man,
wiens liefde voor de aardrijkskunde zich reeds in zijne jeugd openbaarde, bcz:1t Frallkrljk zijnen groof1:en, ja den eenigen, waren aardrijks~
befchrijver, dien het immer had. Hij was in de nienwere , zoo wel
als in de oude, aardrijksker:de, als fchrijver en vervaardiger van land~
kaarten. zoo groot. dat niemand zijner tijdgenooten, feIlDon hij nooit
gereisd had, tegen hem konde wedijveren. Wanneer hij eene belangrijke kaart had in het Jicht gegeven, gaf hij gelijktijdig fene verklaring
derzdvc uit. Zijne hoofdverdienste jn de oude aarc!rijkskunde was,
buiten tegenfpraak. hierin gelegen, dat hij zich van de nieuwe, als ee·
De fakkel. bediende, om licht over de oude te verfpreiden , en dat hij
beiden genadig met elkander vergeleek. Hij nierf in I ï82, in het
83fl:e jaar zijns ouderdoms. lijne uitgebreide verzameling van knarten
heef. de koning, nog bij des mans leven ~ gekocht. Onder dezelve
verdienen vooral met roem vermeld te worden zijne kaart van Eg)'pte;
zijn Orbis YeteribZJ~ uotis, en zijn Orbis roma1ZIIS, welke. zoo als
ook zijne kaarten van Collie. Ito/ie en Griekenland, voor de oude
gefchiedenis van groot belang zijn.
AORTA. Zie: SLAGADER. (groote)
APANAGE. Is dat geld, of die landen en inkomsten, welke ka.
ningen, vorsten en andere perfonen van aanzien, bij welke het regt
van erfgeboorce is ingevoerd, hunnen jongeren broeder, of eigene neven, verpligt zijn te geven.
AP ATHIE. Gevoelloosheid; die t oenand van den menselt, waarin hij voor geene hartstogten vatbaar, of van dezelve vrij en los is.
De Stoïc)'1J1!7Z beweren. dat de gevoelloosheid ecne wczenlUke eigcn.fchap van een verl1andig nun uitmaakt. (Zie: STOICIJN.)
APELLES. Werd geboren op het eiland Cos, en was een van de
beroemdlle Gl'iekCche fchilders. zoowel uit hoofde van zijne mees.
terlUke nukken, als door zijne fchriften over dit onderwerp , welke
laatl1e, ten tijde van PLINIL'S. nog voorhanden waren. Hij was de
fchilder der be\'alligheid, en overtrof hierin bijna al zijne tijdgenooten. Bovenoien was hU ten uirerl1e billUk omtrent de verdiel1sten
van andere fchilders, en niet blind voor zijne eigene feilen. Wanneer
hij een fiuk gereed had, fielde hij het openlijk ten toon, en verborg
zich achter een voorhangCel , om, ongezien, de beoord.:eling van :mdcren te kunnen hooren. I-Iet bekende geval met eenen fèhoenmaker gaf
aanleiding tot zeker gezegde, waarvan men zich nog heden ten dage
bedient, omtrent eenen verwaanden betweter, die zaken beoordeelt,
welke buiten zijn vak. of boven zijne kunde, zijn. Te weten: zeker
fcllOenmaker, het huis des kunstfchilders voorbijgaande, waar, op
(lat pas , een nieuw vervaardigd, voJgekleed beeld ren toon hing.
berispte het CchoeiCel, en wees daarin een wezenlijk gebrek aan.
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ApELns, dit lichter zjjn gordijn hoorende , en den man voor een bevoegd regt er te dien opzigte houdende, yerbeterde, zoodra deze
was henen gegaan, tedl:ond de aangewezene feil, en hing vervol..
gens het fiuk op nieuw [en toon. Maar de man, trotsch op zijnen
behaalden triomf, verHoutte zich thans, om ook andere gedeelten van
het fiuk te bedillen, waarop APELLES, verontwaardigd over de ongegronde aanmerkingen van den verwaanden knaap, hem lpoedig toeriep: ne fittor ultra crepidallt (fchoenmal;er houd u bij r;e leest).
Niet minder opmerkelijk is ook de wijze, op welk deze kunstenaar
met PROTOGENES, een beroemd fchildcr te Rhodus, bekend geraakte.
APELLES reisde opzettelijk derwaarts, om hem te leeren kennen. Toen
hij in zijn huis kwam, vond hij niemand dan eene oude vrouw, en
een nog ledig doek, op een raam gefpannen. De oude vroeg hem
l1aar zijnen naam. " Ik zal die oprcekenen:" zeide hij; maakte lIlet
het penfeel eenen zeer fijnen ollltrek, en ging heen. "Dit is het
werk van APELLf:S" riep PROTOGENES aallftonds uit, toen hij binnen
kwam, en van den vreemdeling hoorde; nam hierop eene andere kie UI'
en haalde bij de zelfde teekening eellen nog meer Ila:mwkeurigen en
meer fi}nen omtrek. Kort daarop kwam APELLES te;'eg. Men vertoon~
de hem het werk van den ma\l, dien hij zocht, en, ve~legcn, van
~ich overtroffen te zien. gre?p hij naar de derc~c kleur, ,'crhc')gd~
zijnen eerfien omtrek dOOL' eenen nieuwen, ZOO lèhoo(l, d~t er voor
de kunst niets overbleef. " Ik ben overwollnen ,)' zeIde PROT(}o
-GENES , toen hij. weer terug kwam , • en vlieg heen, om mijne me~
"dedingcr te omhelzen." Beide kunstenaars kwamen vervolgens
overeen ~ om dit fl:uk voor de nakomelingfchap te bewaren; doch het
werd, bij den eerfl:en brand in het paleis van AUGUSTliS , eene prooi.
der vlammen. APELLES was e,en tijdgenoot van ALEXANDER, dien hij
\'crfcheidene malen, en eens zoo treffend fchilderde, dat die vorst
zelf zeide: "dat hij twee ALEXANDERS telde, den een, de zoon
van PHILIPPUS , die onoverwinnelijk, en den ander, het werk van A-,
PlèLLES, die onnavolgbaar was."·
APEN-BROODBOOM, BAOBAB. (Adanfonia digitata) Deze
zeldzame boom groeit, inzonderheid, aan de kusten van den Senegal
in Afrika, en kan voor çen dik1tell van alle boomelI gehouden worden,
Volgens l\TACARTNEIJ, fiaat er op het eiland St• .lago een, waarvan
de Ham, even boven den grond, 56 voet in den omtrek heeft. Hij verdeelt zich in twee groote takken, waarvan de eene, die zich loodregç
in de hoogte verheft, 42 voet dik is (*). De flam van dezen boom
groeit, echtCL, zelden hooger dan 12, muar bedraagt in middellijn
meer dan 25 voet; terwijl de kroon omtrent 70 voet hoog wordt, e11
zich tot IS0 uitbreidt, en fOl11mige zijner wortelen eene lengte vaq
160 voet hebben., In de ecdh: vijf jaren groeit deze boom fchie.
lijk, doch naderhand zoo langzaam, dat men den ouderdom der
groo~.
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groot!1:en wel op 5000 jaren fchar. Zijne verbazend groote en zware
takken bezwijken, eindelijk, onder hunnen eigen last, en buigen met
de einden rer aarde, zoodat de fiam daardoor bedekt, en er fomtijds
eene ruimte van bijna 200 vierkante roeden befhgen wordt. - Het
hout van den Apenbroodboom is los, wit en zeer zacht, waardoor
ook de fiam ligt hol wordt, wanneer hij ook ecnige Neger-familien
ter woning verftrekt , of tot begraafplaatfen dient. De bladeren van
dezen boom hebben omtrent dc lengte van 5, en de breedte vall
!l duim. Zij worden door de Negers gedroogd, gewreven en on.
der hunne fpijzen gemengd. - De vruchten, aan beide eindcn fpits
to~loopcnde, zijn ongeveer 10 duim lang en 6 breed, en hangen aan
fielcn, die wel 2 voet lang zijn. Het vlecsch, dat door eenen harden, zwarten barst bedekt wordt, hceft ecnen aangenamen, zuurach..
ligen finaak , en wordt zoo wel versch als gedroogd gegeten. (t)
APHELIUM. De verfie affiand eener planeet van de zon.
APHORISMEN. Beknopte fiellingen, welke het befpiegelende gedeelte eener wetenfchap kortelijk in zich bevatten.
APHRODISIEN. Feesten van VEi'iUS, oie de Grieken bijna in alle !1:eden vierden. De beroemdfie waren op het eiland Cyp1'US~
APHRODITE. Zoo noemt men VENUS, mar het zeefchuim,
waaruit zij zoude gefproten zijn. Zie: VENUS.
APICIUS. Was een beroemde vraat, ren tijde van AUGUSTUS en
TIBERlUS, die over de kook-kunst geCchreven heeft. Hij fiierf einde.
lijk, omdat hij den honger vreesde, en zijn groot vermogen aanmer..
keJijk gefinolten was, vrijwillig door vergif.
APIS. Een os, dien de Eg.'Yptenaren, al~ eene godheid. vereer..
den, en hunne priesters, die voorgaven, dit dier aan zekere teekens
te kennen, zorgvuldig opzochten. Zij zeiden, dat hij van eene koe
was voortgekomen, die door den bIikfem dragtig was geworden, en
wordt met eene !llaan, ten minste met eene halve maan, omdat hein
eene foortgelijke vlek moest kenmerken, afgebeeld.
APODICTISCH. Zoo noemt men eene fielling, of een bewijs.
hetwelk volkomen duid'êlijk en overtuigend, en dus uitgemaakt is.
APOG E UM. Het verfte affiands-punt een cr fier of planeet van de
aarde. Dus zege men: de zon is ill haar ApogctfnJ: ook wordt dit
woord, als een bijvoegelijk woord, van den Hand der maan gebruikt.
APOKAL YPSIS. Openbaring. Dit woord worc\t inzonderheid van de
openbaring van JOHANNES gebezigd. Het is echter, bij velen even onzeker, of die apostel de fchrijver dezes boeks zij, als des zelfs wezenlijke
inhoud en bedoeling twij felachtig is. Het waarCchijnlijkst is, dat daarin
de zegepraal van den Christelijken godsdienst op het Joden- en Heidendom, op eene Profetifche wijze, wQrdt voorgefteld.
APOKR YPH. Zoo noemt men boeken of fchrijvers van een twijfel.
(t) Bij
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felaehtig gezag. 4pokryphe boeken zijn die, welke in den kanon van
de heilige fchrift nieL aangenomen zijn.
APOLLINARISCHE SPELEN. Werden jaarlijks, door de Romeinen, ter eere van ApOLLO, gevierd, en namen 540 jaren na de
b erboU\ving van Rome eenen aanvang.
APO LINO. Onder dezen naam is een der fehoonlle en jeugdige ilandbeelden bekend, waarvan zieh het oorlpronkelijke in de
galerij van den groothertog van ToskalJe bevindt.
APOLLO. Een zoon van JUPITER en LATONA, eene van de eer~
fie godheden der Griekm; doch waarfchijnlijk van eenen Egypti.
fehen oorfprong, het zinnebeeld der zon. "I-T et verheven beeld van
" ApOLLO' zegt MORlTS , " vertoont den mens eh in zijne altoosdu.
" rende jeugd, welke, alleen door het gefiadig afvallen V:1ll het ver$t welkte, haren voortgaanden bloei behoudt.
De god der fchoon,. heid eI! der jeugd, welke fn are II ij) el en gezang vervrolijkt, draagt
" ook den koker op zijnen [chouder, en zendt, ilU eens met een toor" nig, dan eens met een vriendelijk gelaat, zijne pijl~n op de fier~
,. vclingen af. Onder alle verdiehtfcls dL:r oueen is dit het verhe"
:t vendl1e en beminn~lijkl1e, omdat het zelfs het dei,kbe:old V;;i, ver.,
" nietiging in dut van fchoonheid en jeugd wederom ontwikkelt." \Vanneel' CIceRO en anderen van meer ApOLLO'S f,urckcn, moet men
~n het oog houden, dat de verhalen van een en denzelfden verdich.
~en (mythologiièhen) perfoon , dikwijls zeer van elkander verfcbillen.
en er aan niemand der oude godheden zoo vele volmaaktheden wer·
den toegefehreven. Behalve zijne buitengewone fchoonheid, was hij
meester, ja zelfs uitvinder, der fraaije hlIlsten, der dichtlnJllde.
(waarom hij ook de god der dichters genoemd wordt). der toon~
kunst en der welfprekendheid ~ eu 110uden de zang-godinnen onder
zijn opzigt. Hij overwon PAN, die het Wilgen durfde, met zijn~
fluit tegen hem te wedijveren, door zijne lier, en liet MARSYAS, eenen
and,eren fluitfpcler, voor zijne vermetelheid, van zich met hem te wil.,.
len meten, levend vilten. Hij had, door geheel Griekenland en Italie ,
ontelbare tempèls en orakels, e11 men vierde ter zijner cere, inzolT.
dcrheid te Deios, eene mcnigte fee3ten. De laurierboom, die hem, on.
çler anderen, heilig was, was zulb, omdat men meende, dat hij '"
die in zijnen [jaap eenige tal{ken er van onder zijn hoofd h.1d liggro.
çot het do.2n van voorzeggingen werd aangeblazen. Ook bezat ArOL ..
r,.o, onder alle goden, de kunst, om het diepst in de toekomst te
dringen, waarom hij ook de meeste godfpraken konde amnvijzen. ,De ~ Griekfche dichters f-':hetfen ApOLLO als hee hoogHe ideaal van
mannelijke jepgd, als den fchoonfl:en onder de godcn. Er zijn nog
drie merkwaardige ftandbeeldel1 van hem voorhanden: de zoo dilnvijl.,
in marmer D8gevolgde ApOLLO in de vi/Ia MEDIeIs, de vatikaanfche
ApOLLO, welke hem in gramîchap over den draak PytilOll vertoont, en
de ApOLLO van Belvedere, die, onder alle werken der oudheid, wel~
ke tot 011S' zijn overgekomen, het hoogl1e ideaal van kunst uitmaakt.
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APOLLONIUS. - APOPIITHEG:\TA.
APOLLONIUS. Onder dezen naam zijn verfchcid.:'!1e bcroemde
m~llllCn bckend, van vvclke wij nechts de volgende zul:cn opnoemen:
1. AI'OLLONIUS RHODWS, eell dicliter, ell lcerlill~ v~.n CALLIiYL1CHUS,
bekcnd door zijn heldendicht, de togt der .dn,;ollfll!tr?lI (Argonfluficfl), lIetwelk nog voorh:'nden is, el] veel ,;c!ccrdheid aantoont.
Enkele plaat fen , inzonderheid het bUverdic 11tfcr over de lidde van MEDL\, zUn uitmuntend. 2. ApOi.LOKICS van T.ia!7a in Cajladocic, gelijkc~Jóg met onzen Zal1gmakc;o geboren, een aan;1:1llg~r der
wUsbcgecrte van PYTflAGORi\S, en eC;l der grootlle dwccpers van zijncn tijd. Bij leefde ongemeen fheng; o;1thleld zich van allcn wijn
cn vlccsch; fprak in vijf jarcn nict Un woord, vond ook wcldra aan-lwn:->;ers; reisde naar Inrlie, wanr hU voorgaf, ongehoorce wonderen
gezien te hebben; en detd, na zijne terugkomst te Ep!ztze en Smirna, zelfs leekcllen en wonderen. Hij begaf zich vervolgens mar Griekelilai/d, Rome, .spanje, Af;°i!1fl enz., en baarde overal veel OpZIC!1S;
doch g('raakte, toen hij andermaal naar Rome ging, en eenen opfland
tegen DO~IITIAAN zocht te verwekken, in levensgevaar, en !l:ierf einrlelUk - men weet niet waar, - in het 8o!l:e, volgens anderen in het
Ioo!l:e jaar zijns ollderdoms. Zijne voorgewende wonderen, die door
zijnen aanhanger en leerling, DAl\llS, nog grooter gemaakt werden,
verwekten veelopziens. Ilij heeft ook over de !l:errekllmle, ûiTers,
orakels enz. gefcilreven, uit al hetwelk bleek, dat hij geene andere
wUsbegeene dan die van PYTHAGORAS was toegedaan, welke door hem
meer algemeen gemaakt werd, waardoor hij , die geen bedrieger, maar
:\!Ieen een groote dweeper was, zijn aanzien merkel~ik vergrootte. En eindelijk 3. ApOLLONIUS van Pcrga in Pamplzy/ie, een van de
4 fchrijvers, (EUCLlDES, ARCHL\lEDES, ApOLLO:l:IUS en DIOPIIAKTES) die als de vaders der wiskundige wecenfchappen moeten be.
fchouwd worden, alzoo de nieuwere door hunne fchriften met dezelve zijn bekend geworden. Hij leefde zeo jaren voor onze tijdreke_
ning, en beoefende, langen tijd, te Akxandrift, onder EUCLIDES, de
wiskunde. Zijn boek over de krge1Jizcrlen, welke leer hij door nieuwe
uitvindingetl en gelukkige verklaringen heeft uitgebreid, is onder zijne
menigvuldige fchrifcen het beroemdfle. - Behalve deze noemt de
gefchicdenis nog z beroemde beeldhouwers van d:cn naam; de eene,
van R!:odifs; vervaardigde met T Al'RISEUS de grootc groep, onder
den naa '1l van dell FaJ"1lcjijè,'zen flicr bekend, en van den anderen,
een Athenicnzer, die kort na AUX.\NIJER leefde, is de beroemde
Totfo Jlall Bell'erlere, die tC regt als een mccsterl1uk van den eer!l:el1
rang bewonderd wordt.
APOLOGIE. Eene verdediging ~an zich zclvcn, of vun eenen
ander d00r woorden.
APOPIITIIEGMA. Eene korte, geestige, leerrijke zin- en gedenk.
fpreuk, inzonderheid van een beroemd man. DIOGENES LAERTlUS
heeft ons, in zijne levensbefchrijvingen van beroemde Griekfche wijsgeeren. te gelijk met hunne les [en , de merkwanrdiglte van' hunne
fprellken nagelaten.
A-
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APOPLEXJ. (Zie: 13EROERTE.)
APOSTAAT. Iemand, die de door hem eens aangenortlene godsdir.:r:stle(:r, verzaakt; een afvallige, met welken bijl:aam de Roomfche k('izer ]CLli\Nl'S, opvol1?cr van KONST,\NTI]N dm Grooten) die
bet christcndom voor het eens verloochend heidendom verruilde, in
de gefchkc:elJis bijzonder gekenmerkt flaat.
A POSTERIORI. (f/fIn aelzterm) Noemt men in de wijsbegeerte
aEe redenerillgcn en fiellingen) die uit de ondel'vmdilJg zijn af~eleid.
APOSTIlROPHE. Een~ figuur in de redenkullSt, waarbij zich de redenaar, tot meerder nadruk, tot een ander voorwerp wendt; een afwezend
perfoon als te~enwoordig, ofeene levenloaze zaak als levend aanfpreekt.
APOTHEI'l.ERSKUNST, (Pharmacie) is dat gedeelte der geneeskunst, hetwelk zich bezig houdt met het verzamelen, zuiveren, bewaren en bereiden van i=eneesmiddel~n. Deze kunst is geheel gegrond
op de kennis der natuur en vorden, zal men haar, naar waarde, beoefenen, groote ervarenheid in verfchilIende takken der m1ttJurl~ike
wijsbe,;certe, b. V.I. in de natulirlijke lzistorie, 1'ooral de kruidlamde , welke ons tIe voortbrengfelen der natuur, zoo als zij zich,
aan onze zi:ltUigen voordoen, leert kennen en onderfcheiden; 2. de
'Iatuurkulld~ el~ in het bijzonder de [cheikzt1lde, welke ons de onderlinge betrekkin:;en en den aard dier voortbrengfelen, derzeIver bell:anddeelen en veILÎ:l(;Îi~gen ken onderzoeken. - 3. Bovendien moet
de apotheker deze wetenfchappen op zijn dagelijksch bedrijf \Veten
toe te pasfen , en geen vreemdeling zijn in de apot/zekers warenkul1de.
welke hem de echtheid en waarde der geneesmiddelen leert beoordee.
1en; in de apot.'zckcrs [c'zeikl!1lde, welke hem dezelve leert bereiden,
en i.n de artfenij.mclIgklt1ldc (ree/ptul/I"); welke ze, mar de voorfchrifcen der art fen , leert vermengen.
APOTHEOSE. Vergoding; bij de ouden die plegtigheid, door
welke fommige menfchen, die der natie gewigti;;e diensten bewezen
hadden, tot goden verheven werden. Bij de Grieken was dit gebruik
zeer oud. De meeste fiichters hunner volk plantingen en fieden warell
op hunne munten vergood, en naderhand eigenden zich, zelfs nog
levende vorsten, de naam eener godheid op hunne gedenkteekens
toe. De Romeinen, echter, volgden eerst onder hunne Cezars,
in dit opzigt, het voorbeeld der Grieken, zoo als er nog eene meni,gte gedenkfiukken voor handen zijn, welke Romeinfche vergodingeIl
vertoonen. Gewoonlijk ziet men op dezelve den Cczar, die op
eenen adelaar om hoog gevoerd wordt, hetwelk tot het gebruik be.
trekking had, 0111 zulk eenen vogel boven op eenen brandfiapel te
plaatfen , op het oogenblik, dat hij werd aangefioken. llij de ver.
goding der Cczarrilllle1J, ziet men, in plaats van een en adelaar,
dikwijls cenen paanw.
APPEL. Beroep op cene hoogere regtbank ; alsmede het gewone
teeken , hetwelk met den trommel of de trompet word" geveven,
om [oldaten bijeen te doen komen.
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APPELBOOM. De wilde Appelboom groeit in vele landen cl~r
wercld, en van hem ftammen al die ve;fcheidcnhcden, of fpeelfoorten
nf, wa:lrV3n mcn, volgens SlRRl'RIER, in zijn Fruitkundig woordenIn het zuidelijk gedeelte van Europa, en het
hoek, 500 telt, zachte kiimaat van Az!e, groeit de wilde Appelboom beter, dan
bij ons te lande, waar men te vergeefs zoude trachten, om uit
wllde Appelooomen die uitmuntende [oorten te verkrijgen, welke wij
thans bezirten; alhoewel men niet ontkennen kan, dat de wilde
vruchtboom en in ons vaderland, door eene goede kultuur, voor vele
verbeteringen vatbaar zijn; inzonderheid door het emen en grifièlen,
w:lardoor men de vruchten het best veredelt en verbetert, doch waartoe mcn geelle lootcn van oude boomen moet nemen, omdat men
<laardoor den ouderdom VDn deze eenigermate op den jongen ilam
zoude overbrengen.
Men kent, over bet algemeen llechts twee [oorten van wilde Ap.
pelen, namelijk: zuure en zoete, welk kenmerk hun altijd, in alle
onder[cheidenheden, bij blijft. Men verkrijgt dikwijls, door fl:eeds
voortgezette aankweeking uit korrels, fpcelfoo~ten, die in gedaaame,
en kleur van die [oQft verfchillen, waarvan de zaden afkomstig zUn J
betgeen , mogelijk, zoo aan het bijkomen 1't1IJ, en bevruchten met,
'Vreemd ftofmeel, als aan andere oorzaken, moet worden toegefchreven. Op deze manier kan men de tegenwoordige bijfoorren aanmerkelijk vermeerderen, zoo als, inzonderheid, in Frankrijk gefchiedt,
waar men, ,uit de korrels van Appels, dikwijls zeer goede en nieuwe
(aorten aankweekt. ~ De onderfcheidene [oorten van Appelen, in
~ns vaderland, benevens derzelver huishoudelijK gebruik, zijn genoeg
bekend, om er hier iets meer van te zeggen: alleen merken wi.i nog
aan, d!1t in de voorname boomgaarden langs de groote rivieren,
vooral in Gelderland en Utrec!lt, vele Appelen geteeld worden; doch
meestal de grove [oorten , die meer opbrengen, dan de fijne(e, welke
yoornamelijk in lusthoven worden gekweekt. (*)
APPELLANTEN. Dlls worden dezulken onder de Roomschge~
zinden geheeten, die zich van de bulle unigellÎtns op ecn algemeen
concilie beroepen. In Frankrijk geeft men dien naam aan hun,
die, bij het pleitgeding van LODEWl]K XVI, voor zijn beroep aan
het volk fl:emden: een naam, waafoJl~Cr men de partij der Gil'olldis~
tm bij het volk gehaat maakte.
APPENIJNEN. Eene lange reeks van bergen in !talie, welke
.dat land, van het eene einde tot het andere, in eene kromme lijn
rloorloopen, en bijna in twee gelijke deelen verdeelen. Zij zijn tot
aan de [Oppen met boomen begroeid, en niet zoo hoog als de /ilpen; doch hebben ook enkele hooge en fl:eile rotfen , b. v. de Gran
[mlo, bij Áqlli!cia, welke Ihoo voet hoog is.
APPISCHE WEG. De oudil:e cn beroemdi1:e weg der RomCÎnen,
welke van Rome naar Capuo liep, cn door ApPlVs CLAUDJUS, in het
(*) Men zie over dell Appelboom de Po"'.logia van onzen Landgenoot
H, KNOOP, iu folio, lftct de voortreffcJijkfle afbeeldiDgen.

APPlUS CLAUDlUS. APRn.
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441 jaar van Rome, toen hij cenfor was, werd aangelegd. Men ziet
thans nog aanmerkelijke overblij Hèls er van, welke een blijk van zijnen voortrejfelijken aanleg ópleveren.
APPlUS CLAUDIUS. Zie: CLAUDIUS.
APPLIC ATEN. Zijn regte lijnen, welke binnen eene kromme
met elkander paralel getrokken, en door de as, of eenen diameter. in
twee gelijke deel en verdeeld worden.
APPLICATUUR. Is, in de muzijk, de lnmst, om onder het fpe.
{en, de vingers juist en doelmatig te gebruiken, hetwelk eene der eer~
He regels is, waaraan zich een leerling noodzakelijk moet gewennen.
APPULSUS. In cie ll:errekuilde, .de nadering van twee lichtge.vende Iigchamen tot elkander.
APRAXIN. (De graaf) Veldmaarfchalk der Rl1Sfifche legers on~
der de keizerin ELIZAIlI!.TH. In den zevenjarigen oorlog nam hij. aan
het hoofd van 40,000 man Rusfen , lJIlemeJ weg, en drong tot Jägersdorf door. Ongehinderd had hij tot Berlijn kunnen voortrukken;
poch ontving, door bewerking eener hof-kabaal, van den kanfelier
BESTUCHEF hevel, om op de grenzen van Cour/ond de winterkwartieren te betrekl~en: genoemde kanfelier werd echter. kort daarna, uit
hoofde van deze daad, afgezet en veroordeeld; terwijl APRAXIN gevangen genomen, voor cellen krijgsraad gebragt werd, en naderhand ftierf.
APRIANIE. (ANDRI!.A) Een beroemd Italiaans eh fchilder der vorige
en tegenwoordige eeuw, die het in de bijna verloren kunst van Fresco
fchilderen zoo ver bragt, dat hij aae levende meesters in [talie overtrof. Hij fpreidde zijne kunst inzonderheid ten toon in de kóepel van
de kerk St. JJlaria di S. Celfo te Milaan, waur de meeste paleizen met
zijne Fresco ll:ukken pronken. hl Parijs Cchilderde hij NAPOLEON, met
bijna zijne gehecle familie, benevens verCcbeidene veldheeren eri miniJ..
ters. Zijne zolderll:llkken, echter, in het koninklijk paleis te Jl1ifaan ; zij_
ne allegorien uit en op het leven van llUONAPARTI!., en zijn ApOLLO
met de zanggodinnen in de Pil/a Bonaparle, zijn de fraaill:e. Zijne ll:uk.
ken in olieverw worden minder geroemd. Hij fiierf in het jaar 1817.
ARIL. Bij 'ons de vierde maand in het jaar, en ook Grasmaand
genoemd, waarfchijnlijk van het krachtig uitfpruiten en groeijen van
het gras. Volgens tommigen zou de benaming van April afkomstig
zijn van het Latijnsch werkwoord aperil'e, dat openen beteekent , en
zou dlls daarmede de bedoeling zijn, dat in deze maand inzonderhei~
de aarde of grond los wordt, en, als het ware, zich opent. om allerlei veldgewasfcn voort te brengen. Anderen, echter, leiden de bena.
ming van Aprit af van het Grieksch woord Aphl'os of Aphrodita, een
naam, in de fabelleer der oude Grieken aan de godin VENUS, bij zoo
vele anderen. gegeven, omdat zij, volgens dezelve, uit het fchllim
der zee geboren was. Volgens dit gevoelen, zou dus deze naam,
in dien van Ap/mïis verzacht of verbogen, en alzoo, aan de maand
Ap,-;/ toegeeigend, te kennen geven, dat dezelve aan APHRODITE,
aan VENUS, was toegewijd.
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A PRIORI. ("all )'orel1) Noemen de wijsgeeren, in tegenO\'er~
fielling van 11 piJsteriori, alle f1:eJlingen en rooencringen, die niet uit
de ondervilldi'lg, maar uit algol1cene en noodzakelijke beginfelen der
rede, worden :!ig'èleid.
APROCHES. Loopgraven, waarvan men zich in den krijg bedient, om eene f1:ad of v~sdng, te naderen. lf et zijn eene foort van
gegraven gangen, die in allerhande homme rigtingen loopen, en, hoe
llad<:r aan de vesting kOl'lende, al dieper worden. Apl'ocheren is
rius, eene flad, of vesting, door loopgraven naderen.
APSIDES. De twee punten eener planeetbaan, in welke zij zich op den
verflen of digtf1:en aflland, het zij van de zon of van de aarde, bevindt.
AQUADUCTUS. (Zie: WATERLEIDING.)
AQUAl\'IARIN. (Zie: BERIL.)
AQUAREL. Het fóilderen met waterverw.
AQUA TINT'A. (Zie: GRAVEREN.)
AQUA TOFANA, To/fana, of TlIfrma. Aquetta di Plapol", is een
langzaam werkend, maar evenwel zeer f1:erk vergif, hetwelk zijnen
naam van des zelfs uitvindner TOFFANJA olltleenen zoude, zoo helder is,
als zuiver water, en, bij een op~ervlakkig onderzoek, naauwelijks eenige vreemde be!l:andd~elen vertoont. Men wil echter, dat het mlc'JZik of rottenkruid bevat, in eene zeer geringe doGs, even als zekere
koortsdroppeltjes, waarmede kwakzalvers hardnekkige, wsfchenpoozende koorEren, ieer [Îlel kunnen, wegnemen. Deze droppeltjes veroorzaken
namelijk, meestal eene zeer langz2me uittering, met aandoeningen vall
het zenuwgef1:el en der maag, en het' Aqua toiana zoude ook, zegt
men, dergelijke verfchijnfelen te weeg brengen. Andere willen, dat het
uit Spaanrche vliegen en opium befiaat; doch dit is onwaarfchijnlijk:
·want de Spaan[che vliegen hebben, in eene zeer kleine dous, zulk:
eene hevige werking niN, voornI , indien zij met opium vereenigd zijn,
en zij kunnen ook niet wel eène heldere oplosljng geven. Dat men,
zoo als fommigen zeggen, het uur zoude kunnen bepalen, waarop \let
'doodelijk wordt, is ongeloofelijk. De bereiding is tot dus verre een
geheim, hetwelk flechts te Napels in weinige handen zoude zijn. Z~
ker is het, dat het daar, in de vorige eeuw, het meest in zwang was,
thans hoort men er niet veel meer van.
AQUIT ANIËN. Dlls heette, volgens de Ro;nein[cne verdeeling,
c:1atdeel van Ga/lie, hetwelk ten westen aan Spanje grenst, waar toen
reeds Bordeaf/:'"( en Tou/ollfe befionden.
ARABESKEN. Dus noemt men eene roon van verûerCels, wel,.
ke thans, zoo hier te lande, als elders, in gebruik zijn, [choon de
fhlaak dCfzelve doorgaans niet wordt goedgekcmd. Zij zijn groo.
tendeels uit planten, firniken, dunne t;tkkell en bloemen zamengefield, en op eenen gwnd , Imf welgevallen gekozen, gefchilderd, of
in verheven werk gebra!T,t, en men verûert er vakken van muren mede, gelijk ook gl'reedfchappcll, boeken enz. Zij ontleenen hunnen
naam van de Arabürw, die van dieren en menfchen geene afbeeld.
[els
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fels mogten maken, en hierom al)een loof- en bloemwerk tot fieraad
gebruikten. Men noemt deze verfierfels ook lYfooresken, omdat ziell
ook de MOOl"en er van bedienden; en Grotesken, vermits men in de vertrekken van de ingefl:orte gebouwen der oude Romeinen, en in de
verwulffels onder den grond, die men grotten noemde, dergelijke
fieraden gevonden heeft. Lez~nswaardig zijn omtrent dit onderwerp
de fchriften van H. FJORELLO en H. VON RACI~NJTZ.
ARABIE. Een groot landfchap, of fchier-eiland, in Azie, welk!
uitgefl:rektheid 45,200 vierkanre mijlen bedraagt. Het grenst ten Noorden aan Aziatisch TurkIje, ren Oosten aan de golf van Pcrzic, ren
Zuiden aan de /irab/fehe zee, en ten Westen aan de Roode zee of de
/irabifchc golf; wordt verdeeld in het flccllaclltig , woest, en gelukkig
/irabie ; is grootendeels vlak; hecft weinÏ{; rivieren, en vele zandige
en onvruchtbare landf1:rekcn; doch levert manna, rijst, wijn, verfcheidcne zuidelijke vruchten, koflij, bnIrelll, wierook, zout, mineralen,
en dergelijke op. Sommige bewoners honden hun verblijf in fl:eden
en dorpen, en leven onder ma.;tige vorsten; andere WOllcn, als vrije
lieden, in hutten, holen en tellten, en zijn zwervers. De veetee!t
cn rooverij mnken de vool'l1aamf1e takken van hun befl:rran uit. Zij
belijden den lVIahomcdaanfchen godsdienst; maar dulden ook Christtnen, Joden en afgodifche Brmianen. De handel der Arabieren befl:aat
tegenwoordig in land- en zeehandel, W:l:ln'm] de eerfl:e door karavanen
gedreven wordt. In kunsten en wetellfchappen maken zij thans geringe vorderingen. Hunne fiaatsgefleldheid is zeer ecnvoudig: men noemt
clerzelver opperhoofdcn groot-emir, emir en fdah, en hunne regters
kadi. De voornaamfle plaatfen van Arabie zijn 1I1edinCJ. de fl:2d van
den profeet, met het prachtige graf van MAHOi\1ED ; lIfekka, zijne geboorteplaats, met den heiligen tempel; Defchida, Beita, Faki, Moeha
of jWokka, Sana, 1I1askat, relllana (de zetel van den karavaan.handel), en Laeltfa. De befchrijving van NJEBUHR kan hieromtrent met
.-tucht gelezen worden.
ARABISCHE LETTERKUNDE. Alhoewei men omtrent de
vroegfle gefchiedenis .der /irabieren , gelijk ook ten aanzien van die
hunner vorderingen in letterkundige wetenfchappen, niets met zekerheid kan bepalen, weet men echter, .dat de dichtkunst reeds vroeg bij
hen bekend en in groot aanzien was, zoodat men te Mekka, en, in
de sde eeuw onzer jaartelling, te Okadh, dichterlijke kampgevechten hield, bij welke gelegenheid de gedichten, die den prijs behaalden, met gouden letters op b:,!sf/JS gefchreven, (modababiith, vergul~
de), en in de kaaba, te Mekka (maal/aMlh, opgehangen) ten toOIl
gehangen werden. Ettelijke dezer gedichten zijn nog in wezen, en onderCcheiden zich door een diep -gevoel, eene hooge vlugt der verbeelding, rijkdom in beelden en fpreuken, nationale trotschheid en
vrijheidsmin , eene gloeijende wraak en liefde (*).
Met
(*) l\Jen zie: Die hellftrahlenden Plejaden om 4rllhifchcn poëtifihen Hi",..
mei, erläutert uml mit ein'T Jj;jnfeitun€ "nr[ehm Vin A. C•• HAI\TlIlANIf.
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Met de komst van MAHO)iED echter, in het jaar 622 onzer tijdrekening,
opende zich het luisterijke tijdvak voor de Arabieren, en ook eerlang
voor hunne letterkunde. Zich bij zijnclandgellooten als cenen van God
gezonden profeet uitgevende, bragt hij in den dichterlijken Koral~
voorfchriften van geloof en leven, en werd dezelve vervolgens door
AnvBEKER, den eerIl:en kalif, na MAHO)1EDS dood, verzamcld; door
OTHMAN, den derden kalif, in orde gebragt en bekend gem:!akt, en
hierdoor de eeri1:e letterknndige rigting en het 1l3tiona'11 karakrer der
Arabierm bepaald. Hun dw~epzieke ijver voor hunnen godsdienst,
door MAHO~IED, die zich geheeel Ambh onderworpen had, aangevuurd, vermeerderdp. hunne zucht tot verovering onder zijne opvol"
gers, zoo zeer, dat het rijk der Arabieren, 80 jaren na MAHO~lEDS
dood, zich van Egypte tOt Indie, van Lisfabon tot aan Samarkand
llit!lrekte. In dit tijdvak !lond, natuurlijk, de vordering in befchaving rn
letterkunde niet alleen geheel ftil, maar werd zelfs een groot gedeelte
van de kostbare boekerij te AlexaJldria aan de vlam opgeofrèrd. De tijd
echter, en de omgang met befchaafde natien, verdrongen, van langzamerhand, dit ruw karakter, en tocn de regering, na die der kalifs, van
de Abbasjiden (in 750) begon, nam ook de bevordering der kunsten
en wetenfch:tppen een en aanvang, en vonden aan het luisterrijk hof
van ALlIiANSUR, te Bagdad, door den invloed van HARUN AL RASCHm op zijne landgenooten (van 786 - 808), de eerIl:e onderfteuning. Hij riep geleerden uit alle landen in zijn rijk; liet de werken der voornaam!le Griekfche fchrijvers in het Arabisch overzetten,
en deze overzettingen, door verfcheidene aftèhriften, verfpreiden.
AL MAMUN, die kort na hem regeerde, rigtte te Bagdad , Basfora •
J30fham en Kl/fa, uitmuntende fcholen, en te Alexandria, Bagdad
en Cairo uitgebreide boekerijen op. Terwijl de kalif MOTASEM , die
ln 841 i1:ierf, in denzelfden geest voortwerkte , wedijverde de dijn3stie der Ommajaden in Spanje, met die der Abbasfiden in Bagdad,.
en de hooge fchool te Cordttba, waar de Arabieren, in de I ode
eeuw, de letterkunde handhaafden, was nu voor Europa, het geen wat
Bagdad voor Azie was. In eenen tijd, waarin geleerdheid nergens aanDlOediging vond, waren het de Arabierm, die zich ijverig op haar toelegden, en dezelve door de drie werelddeelen verfpreidden, zoo dat
men, na den jare 900, uit Frankrijk. en andere Europifche landen,
naar Spanje reisde, om zich aldaar, voornamelijk in de wis- en geneeskunde, waartoe men anders geene gelegenheid had, door de Ara/jieren te laten onderwijzen. Zoo {hel waren de vorderingen dezer
natie, federe zij met deze wetenfchap der Grieken was bekend geworden. In de aardrijkskunde, gefchiedenis, wijsbegeerte, genees-,
natuur- en wiskunde, namelijk in de reken-, meet- en i1:errekunde,
11adden zij gelukkig en met vrucht gearbeid; ei1 nog heden levert me.
Dig Arabisch woord, b. v. alma;lflch, aZ/?ebra, alkohol, azimtlth 7
zenith , nadir en anderen, ja zelfs de getalteekells, waarvan wij ons
nog heden bedienen, en die door de Arabieren zijn uitgevonden, .
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een bewijs op, hoe groot hun invloed op de letterkundige bcfchaving·
van Europa geweest zij.
Sedert den tijd der Romeinen waren het, in de middeleeuwen, de
Arabieren, aan wien men de anrdrijkskunde het m~est te danken had;
en zelfs zijn de berigten hunner beroemdfl:e aardrijkskundigen, ABULFEDA en EDRISI, thans nog bruikbaar, en ten aanzien van gefchied. en
aardrijkskunde, van veel belang, in Welke laatfl:e AL lVIARUM, ABl1
IscHAK, SERIF E DRISI, AnuLFEDA en anderen, als fclll"ijvers, hebben
uitgemunt. - Talrijk waren ook, federt de 8fl:e eeuw. hunne ge~
fchiedfchrijvers, die echter op verte na nog niet genoegzaam onderzocht, beoefend en ten nutte zijn aangewend geworden. De oudfl:e!O
ons bekende, is HESHAM IBM MUHAMED IBM SCHOAIB ALKIlELEBI, van
818, waarbij nog in bijzondere aanmerking komen ABULPIlARADSCH,
GEORG ALMAKIN, ABULFEDA, fchrijver eener algemeene geîchiedenis
tot 1315, MAKRIZZI, ARABSCHAH en anderen. - De wijsbegeerte
der Arabierc1I was geheel van Griekfchen oorl11rong, en voornamelijk
van ARISTOTELES ontleend, welke ook door hen in Spanje, en vall
daar in het gehecle wilstelijk Europa werd overgebragt , zoo dat men
oen oorfprong der fchoolfclw w~jsbegeerte van de Arabieren kan afleiden. Aan de taal. en bovennamnrkunde bef1:eedden zij hunne bijzondere oplettendheid. Onder de w~sgeerige fchrijvers, die in de
IOde en 11 de eeuw leefden, vindt mel1, inzonderheid, ALF ARABI ,
die over de beginfels fchreef; AVICENJSA, die, behalve andere wijsgeerige fchrifcen, eene redeneer-kunst, eene natuur· en bovennatuurkunde en eene verklaring van de werken van ARISTOTELES uitgaf; IBN
SENA, die eene bovelJllatuurkunde vervaardigde enz. De uitlegging
van AIUSTOTELES, door AVERROr:S, werd zeer hoog gefchat.
Vele beroemde wijsgecren Waren te gelijk geneeskundigen; want
men befchouwde de gcneeskunde, als tot de natuurkundige wetenfchappen behoorende. Van de Sfl:e tot de Iode eeuw f1:ichtte men te
Bagdad, IspahafJ, Basfora , Alexandria, KI/fe enz. fcholen voor de
geneeskunde, en maakte daardoor, in dezen tak van wetenfchap,
fcl100n men zich in het wezenlijke aan de Grieken hield, gewigtige
vorderingen. De ontleedkunde won hierbij wel niets, om dat de
koran alle ontledingen verbood; maar zoo· veel te meer de kennis der
toe te dienene geneesmiddelen (therapie): want van deze leer hadden
zij zeer vele k~nnis; terwijl zij ijverig de plantenkunde beoefenden,
en als de nitvinders der fcheikunde mogen befchouwd worden: ten
minfl:e hebben zij daarin vele ontdekkingen gedaan, en wordt DscHEc
EER voor den ontdekker der beste geneesmiddelen gehouden. Onder
hunne beroemdl1e geneeskundige fchrijvers behooren: AHARUM , die
het eerst over de pokken fchr~f, JAHiAH IBM SERAPION , JOHANNE~
MESYE, RHAZEs, ALMANZOR, AVICENNA, de uitgever van de regels
der geneeskunst, ÁBULKASIS, AVERROES enz. Inderdaad, men kan
den Arabieren den roem niet omzeggen, dat zij de wetenfchappelijke
ieneeskunde in de middel-eeuwen bewaard hebben; en zoo zij al
min.
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minder vorderingen in de natuurkunde maakt:!;], was dit inzonderheid
aan de manier harer behan(:eling to·:! te fcilrijven; want men bearbeidde
deze wetenlènap bovennamurkundig, ten emde de beginièls van ARISTOTELES met die van den korrm zoo veel te geau:i:kclijkcr te kunnell
vereenigen.
Ondc:rtllsfchcll vorderden de Arabieren Z{)o veel te meer in de wis~
kunde, die door hen verrjkt, eenvondiger gemaakt, en verder llit~e
breid werd. In de rek'~llkunst vo'~rden zU het gebruik der getallen.
het opklimmen in cielJvoudige evenredigheid, en in de driehoeksmet'ng,
de fimls in pl?ns van koo;oden in; vereenvoudigen deze meting der
Grir!kel1, en verli'l"ciddcn de algemeen nuttige toepasiiug der algebra,
te welken aal1Zlen lVlolJ:\l\DIW BEN RUSA en TUEBIT BEN KORRAIl
zich bijzonder verdienstelijk gel1la~kt hebben. AUlAZEN fchreef over
de gezigtkllllde (Optica); NASIREDDIN vertaalde de grondbeginfels van
EUCLIDES , en DSCl-:IEBER BEN AFL.'. leverde eene verklaring van
de dric:hoeksmeting van PTOLO~IEUS. Bovenal legde men zich op de
ftcrrekunde toe, voor welke te Bagdad en Cordffba beroemde fcholen en fierrewachten waren opgerigt; en reeds in lll2 hadden ALHAZEN en SERGIUS de /llmagestlts van PTOLOMEUS, dit eerfle volledig
leerfl:clCel der fierrekunde, in het Arabisch overgezet. ALBATEN befchouwde in de IOde eeuw de beweging van de zon in haren verfl:ell
amand van de aarde; MOIBM~IED BIlN DSCHEBS({ ALBATENI nam de
fcllllinte van den zonneweg (ecliptica) waar, en bragt de befchouwende kennis der zon tot grooter volkomenheid; terwijl A;\IANSOR fl:errekundige tafelen leverde, en ALPSTRAGHJS ecne theorie der planeten
vervaardigde. De aardr\jkskunde werd met de wis- en fl:errekunde in verband geb ragt , en, inzonderheid door ABULFED,1, fielfelmatig bearbeid~
Onder al deze vorderingen in de opgenoemde wctenCchappen was
de geest der .Arabieren niet onvatbaar voor de dichtkunst. Asu TEJlIAM verzamelde in 830 de groote hamafalt, e~lle anthologie in 10
boeken, en BOCHTERI voegde er, in 880, de kleine bij; doch werd
de verhevene oosterlèhe /lij I in de ArabiCche poezij , in later tijd,
fteeds zeldzamer, de toon meer mijtisch-hijperbolisch , en de taal minder zuiver. Inzonderheid komen in aanmerking MOTAN.~BBI door zijne zachte Ekgien, in eene klasiieke taal gefl:eld· (* ); ABu ISJ\1AEL
TOGRAI, vizier te Bagdad, door zijne E/egieJJ en Gezangen (§); ITmEL
HARIRI , door zijne gefchiedenis e~ns rijdenden ridders, Nakamet ge.
titeld ct), en ABu DscHADsAR IBN TOPHAlL door zijnen belangrijken,
wijsgeerigen roman, de Natuur-mensch, door ElcHHoRl'S overgezet,
en in 1783, te Berlijn, uitgegeven. lVL~n vindt geene foort van poë·
zij, de dramatifche uitgezonderd, welke niet door de ArabiercF/ werd
aangekweekt, en de r0I11.'111Ce, een voortbrengrel van den avol1tuurliJken ridder-geest der natie, is door hen uitgevonden. Het lijdt dus
gee.
(*) Zie: Pr.ben tl.r Arllbifchen Dtchtkllllst 'Von

(§)

Neue Deutfclu lJ1erkur,

(t)

R.ossNIIIVLLJ::R.,

1800,

IJle

R"ISKE. Leip.'dg 1765.

St, S. 8.

üblf' ,j'ltn Arabjfchen Rom'ltI Jes

HARIRI.

Leipz.

1801.
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geencn twijfel, dat zjj hierdoor op de niemve Europifche dichtkunst
ook veel invloed gehad heJb';D; wam z0 hebben een aanmerkelijk
deel in dat geen, hctlvelk de poczij d~r middel eeuwen tot e-:ne rolIIaJltifche dichtkunst maakte; ëcnvijl de avolltunrlijke ridder-geest, de
feen en toovenaars, mogeltk ook wel de rijm, in onze westcrfche
poczij , van de .1rabicrcll zijn overgenomen.
Zoo heeft dan deze natie; in het t~dvak der middd-eenwen, op
velerlei wijze, eenen weldacligen invloed op de befchaving en letter.
kunde van Europa gehad, en blijvende fporen harer vorige h eerfchappij nagelaten. Dat dus de kennis van hare taal, voor den geleerden onderzoeker van de gefchicdcnis der wetenfchappen en der
mcnschheid, van veel gewigt zij, blijkt hieruit reeds van zelf. Zij
behoort tot den zoogelJoemden &mitifclten tongval Cdialect), waaronder zij zich, door oudheid, rijkdom en buigzaamheid, onderfcheidt. Door den koran werd zij eigenlijk tot de taal voor boeken
bepaald, en kort na MAHOMlD, doch nog meer fetiert de Iode eem'!.
waren er, onder de fpraaklamcligen, fchrijvers, die de grondregels der
taal vaslflelden, hare fchoonhedc!l onderzochten. en haren rijkdom
in woordeiibockcn bUeen verzame!clcn. Door den overtogt der .trabiere'iJ, naar Siei/ie ell ,.\jJ{mje werd dl~ Arabifdle taal ook in E1Iropa
bekend; dan, lljeltf~elllla~lJde zij vde [paren van haar aandenken
in de t81en dier landen heeft nag' blen, ging echter hare keunis , na
de verdrijving d<!r j~lo()IY'1I , bii de EUlop('anen meesta! verloren.
POSTEL wekte hare ;;c:leerde bcoctl:l1lng weder in Fral7ici'iik, C11
SPElJ in Duitschland op. In de IÎde eeuw bloeide zij in de Nederlandel1, en feden kJ;r:e men zich in Duitsclt!alJd, Ilolland, e11
Engeland, met ved ijn:f \ op hare kenniS toe. Van ERPENiUS,
l\f.ICIBEUS, RICIIMWSON, J.~HN, ROSlNMULLER, en DE S.\ClJ, bezitten wij uitmunteJ:de fpra,lkkullsten; van ERFENIUS, GOLll'S, GIGGIJ, CASTELL, NfENlNSKI, WJL"lET en SCHEID lUS goede woorden~
boeken, en van REISl(E, HIla, ROSrèNl\IULLER, JMIN en anderen
christOlllflt!;iol; terwijl KmsTrN, WMi\IlJTH, SCHULTENS, JONES,
EICHHORN, TIJCHSEN, SCHNl'RRER, HASSE, HEZEL, \VABL, P.\ULUS, ROSENMULLER enz.; door hare meerdere verbreiding; door oordeelkunde en uitlegging \ zich niet weinig verdienstelijk gemaakt, en
GRUNER en SPRENGEL aangetoond hebben, van hoe vC1i!1 belang de
kennis der Arabifche taal \'oor de geneesheeren zij.
ARACHNE. Een Lijdisd meisje. waarvan de fabel verhaaft,
dat zij zoo fraai borduurde, dat zij zelfs MINERVA in het firijdperk
uitdaagde. De Godin, vertoornd over dezen hoon; vernielde haar
werk, hetwelk zij zoo ter ];arte llam, dat zij zich om het leven
bragt. Uit medelijden veranderde MINE RVA haar in eene fpin.
ARAK. De Arak is eene foort van brandewijn, welke uit rijst,
het rap V!ln kokos- en andere palmboomen , zelfs uit den zoeten bloemkelk van basfia latJj'olia, of het zaad van ('cne Oost-Inditèhe grasp'ant (c/eufina eoracaua), bereid wordt. De ovcrhalmg van dien
ALGEM. WOORDENB. I.
L
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brandewijn gerchiedt omtrent op dezelfde wijze, als bij ons, doelt
met onvolkomcner gereedfchap; maar tot de gisting bedient men zich
van zakken V2i1 verfche geitenvellen, en men vermengt, met het gis.
eend fap, eene of andere zamentrekkende planteni1:of, b. v. ecne ze·
kere hoeveelbeid bast van 1I1illlofa. Daarenboven laat men den Arak
altijd eenige jaren in eenen diepen kelder liggen, of graaft dicn onder
den grond: dit verzuimende , wordt hij nooit goed. Zekere Dr.
HUJNK heeft bevonden, dat men uit tarwemeel, op dezeJfde wijze
behandeld, eencn goeden Arak kan bereiden. De beste Arak wordt
te Goa en vooral te Batavia bereid.
ARANDA. (Gi'aa! vtm) In 1719, uit eene aanzienlijke fami.
lie, in /irago11 geboren. Hij was onder KAREL III i1:r.atsdienaar,
vervolgens zeven jaren afgezant aan het Poolfche hof, en nader.
hand oppcri1:adhouder te Va/r!ncia; doch de koning riep hem, ten
gevolge van een oproer te Madrid, terug, en benoemde hem tot
voorzitter van den 'raad van Castilie.
Hij bragt niet alleen de orde
terug, maar bewerkte ook de verdrijving dcr Jezuiten uit het rijk.
Het Roomfche hof, dit ongaarne ziende, wist het daarheen te brengen, dat de koning ARANDA van zich verwijderde, en hem als ge.
zant naar Fronkrzjk zond. Hier bleef hij negen jaren, waama hij
naar 1JI1adrid, als 11:aatsraad, terug keerde, en aldaar min of meer
in ongenade leefde, toen de koningin, ontevreden over den graaf
FLORIDA BLANK!., in 1792 bewerkte, dat hij in diens plaats werd
aangei1:e!d. Het duurde echter flechts weinige maanden, of hij werd
niet 'zonder den bitterflen fpot van het hof en de natie, door den
beruchten DOJi MANuEr, GODoï vervangen. I-lij bleef echter lid van
rlen i1:aatsraad; doch werd, uit hoofde van zijn uitgebragt gevoelen
over den oorlog tegen Frall~riik, naaf Aragon gebannen, waar hij ~
in 1794, 11:ierf. De hoofdi1:ad van Spanje heeft aan hem, grooten.
deels, bare veiligheid, zindelijkheid en de affchaffing van vele miE..
bruiken te danken.
ARANEOLOGIE, ook ARACHN'EOLOGIE. De leer en natuurlijke gefchiedenis der fpinnen , of de kunst, om uit derzelver hou.
ding, bewegingen en werkzaamheden op de verandering van het we.
der te bel111iten. QUATREMERE DISJONVAL , voonnaals lid van de aka.
dcmie der wetenfchappen te Parijs, heeft, gedurende zijne gevange·
nis, te Utrecht in 1795, daaromtrent verfcheidene waarnemingen gedaan, en dezelve in J 797 te Parijs uitgegeven.
ARANJUEZ. Een fcIlOon en wel gebouwd lustrJot des konings
Tau Spanje, in Nieuw,Castilie, niet ver van To!ed(}, op een fchier ei~
land gelegen. KAREL II vergeleek het bij de Elizeefche velden. Men
vindt er voortreffelijke kunstwerken; doch inzonderheid fr:taije tuinen.
ARARAT. (Zie: ARMENIE.)
ARA TUS. Toen de oude vrijheidsgeest der Crieken , door het A.
c1zaeisdz yerbond, nog zijne laatfte pogingen tegen de dwingelandij ia
het werk fielde, fchitterde dezé, der overwinnaars vaR Perzie waardige.
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i.lI:ll1 als eene fier van de eerfie grootte. Geboren te Sic:y81J, zag hij
zijncn val/er door bet fiaal et:ns dwmgelands vallen, en moest zich.
l1aamvdij;,s UVl:ll. jar.en oud zijnde, door de vlugt redden. Zijn va:
d~lla,lci tcn prooi zl<:l1de aan op een volgende dwingelanden, vormde
hij rt:cds in zijJic jl:ugà bet pllln, om hetzelve te verlosfen , en volvoerde" nu volw:Jsfen, mct b~hulp \'3n vrienden, zijn lang gekoesterd voornemen, v~rdrijv(:nde, 250 jaren voor onze tijdrekening,
den verdrukl.er zijns vr.dcrI311ds, NICOCLES. ARATUS deed SicyiJfl in
het Ac!I{lcis.·~ 1'erbolJd aannemen, en hij zelf werd weldra als opper"
b~velhebber van hCtzelve verkoren.
Als zoodunig verdedigde hij
hijgen tijd de Griekfche vrijheid tegen lI-J(lcedquie, en verioste KOf iuthe vall deze heerfcbappijb Naderhand werd hij door CLEOMENES verraden, en moest dit laatlle bc.lwcrk van Griekenland, aan ANTIGONUS
op harde voorwaarden terug geven. Na dien tijd leefd.e hij in naau.
we vricnd;'chap mee dezen lJfaceJoniFlzen koning; maar werd, door
rleszclfs . op .. olt;er , PllILIPPUS , vergeven; nadat hij zevennenmaal
prat/ol' van het Achaeisch Bond~enootfchap geweest was.
ARBITRAGE. lleteekem de bemil!dcJin;; of uirlimlak van tweè
of meer pefJOne,l, arbiters of goema!lIlCn geheeten, ,vaarann men de
beflisfint( van èl'n gef'chil overlaat. {Jok ver(l:aat meiler door, in den
bandt:l; de . 1erd'~J1iq; van t~ell verl'chilJc:uden koers; om te kunnen
Wc een , we;ke ber meest yoor of lladeeli~ is.
ARC. (J;:'AN8F. DL) (Zie: MA.'GD V.\N ORLEANS.)
ARlADE. In de bOUWKunst, eene r.ij van opel1ing~l1, die boven
met eelien I:oog /lUlren. Tusfchen [w"e zulke openiiJgeu is door..
ga:lns een pilaar.
ARCA~"U 1\1. Een geheim; een nl13m dien men 2:1n bijzondere
{cheIlwlIdlge toelJereidfcls geefr, welke. in het eerst, door de uitvill~
ders wor,7C>l1 geheim gehouden.
ARCESILAUS. Een bekend wijsgeer en fiichter del' middel-1kac;lemle, ,,(,0 jarelJ voor onze tijdrekening, .uit eene aanzienl~jke Jàmi..
lic te Pi/am in /kolis; geburen. Hij hAd THEoPHRAsTus en n:1der..
hand CRANTOR tot leern1l'esters. en werd een verhcllt aanhanger der
platonifche wijs, egeerre; lokte, door zijne beminnelijke voordrilgt;
en den inhoud zljner nieuwe Placonifche leerwijze, vele toehoorders;
genootel:r en achting, en !lierf in zUn 7511e j~ar ia eene krankzin.
nigheid. welke men zegt, dat hij zich. door eenen fierken roes ,had
op den hals gelj;'aid. Hij en Z)lne middel-akademie verfcbilden daarin van
PLATO, dat zij de zekerheid der w~tenfchappelijke kennis ioochend.:n.
ARCHAEOLOGIE. Heteekent t in eellen ruimen zin, oudheidkunde in het algcm~el1. waardoor men den toefiand en ftaatsgefi::ldbeid van de volken del' oude w~reld leert kennen, of over het geheel,
of in bijzor,dere vAkken; doch, i.n eenen meer bopaalden z.in, vei'flaat
ll1en er door de wetellfdJap van de kunstftukken en gedenkteekenel1
çler oudheid, b. v. w.:rkell der fraaijc kunst, en dan zegt men [omtijds d,rdweolqg;ç ikrklil.lst ~ eu ook wel ~el Ar,h(#e~/pgie, omda-t
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men gewoon is, bij deze bloote benaming, in tegenll:elling der antiquiteiten, aan de kunst te denken.
ARCHAlSMUS. Het behouden van oude, en buiten gebruik geraakte woorden.
ARCHANGEL. Eene flad in de Mllskovifèhe provincie Dwinfl;
aan den vloed van dien haam. 6 mijlen van de WÎtte zee. Zij is
zeer beroemd we,'ens haren handel, en heeft eene zeer goede haven,
welke, in den jare 1762, al de re6ten en voordeelen van die van Pctersbttrg verkreeg, en waarin eene groote menigte fchepen, inzonderheid Hollandfche, Engeifche, Deenfcne en Bremer binnen loopen,
die hunne waren losfen • en wederom Muskovifche infchepen.
ARCHENHOLZ. (JOHAN WILHELM VON) Werd geboren in LangeIJfurth, eene voorll:ad van Dflntzig. Hij verliet in zijne jeugd het
vaderlijk huis, om; met meer jongelingen vat1 zijne jaren aan FRE~
DERIK II te worden voorgell:eld; kwam in het Berlijner kadettenhuis ,
hetwelk hij in 1760 verliet, en woonde de veldtogten der beide volgende jaren bij. Van zijne krijgskundige loopbaan kan men alleen
zeggen, dat FREDERIK I I tegen hem was ingenomen. en hem, dicn
hij als een grof fpeler had leeren kennen, zijne achting, en het verlof; om hem verder te dienen, weigerde. ARCHENHOLZ verliet nU
niet alleen den Pruisfi fehen dienst. 111.'1ar zelfs het vastc land, en ging
naar Engeland. waar hij , gedurende ver[cheiden jaren, bèlangrijke berigten omtrent dat rijk verzamelde. Van daar reisde hij naar Italie.
en keerde vervolgens naar Duitschlalld terug; verkoos Dresden tot
zijne woonplaats; fchreef hier zijne Gefchiedenls vall den uvclzjarigen oorlog; trad in het huwelijk , en vertrok met zijne gade naaf
Berlijn, waar hij het grootae gedeelte zijner B,.ittifch~ Annalen in
het licht gaf. Hij ièhreef, tijdens de Franfche omwenteling, het
maand werk : Mille/Ta, hetwelk hij , met eene kleine tns[chenpoozing,
tot aan zijnen dood vervolgde. Van Berlijn ging hij na!1r Parijs; en
vervolgens naar Hamburg, in welks nabijheid hij een landgoed koehcs
waar hij in Sprokkelmaand 1812, in den ouderdolIl van 71 jaren, overleed; nalatend~ ecne weduwe met éénen zoon en twee dochters.
Hij is mede de fchrijver van Engeland en Italie, het Leven ')Ian Gus'rAAF WAS A, en nitgever van de Gefchiedenis der Flibustiers, waarvan de bcide laatll:e werken bijzonder uitmuntell;
ARCHETIJPES. Het eer(le voorbeeld of model, het orgineel
van eenc [childerij, een gefchrift enz.
ARCHIATER. De opperll:e in .een geneeskundig eollegie, die te~
yens in dat vak het toezigt heeft over eene geheele fiad of provincie: ook een lijfarts van eenen koning of vorst.
ARCHILOCHUS. Een beroemd lierdichter der Grieken, die om..
trent het midden der 8ll:e eeuw "oor CHRISTUS geboorte leefde. Hij
voerde de .Tambi[che klankmaat der lettergrepen in het lierdicht in,
en was inzonderheid vermaard en gevreesd wègeiIs zijne fcherpe,
vriend en vijand hekelende, fchrifcen. Zijn karnkter wordt zeer zwart
afgefchilderd.
AR.
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Zoo noemt Illen di(!l1 perfoon • welke bij de

Grieken. en inzonderheid in een rijk, of in een gewes(, het gebied
over alle kloosters eq abten had. Bij de Roomfcl1e k()rk is dez.
waardigheid niet zoo alg~mcen meer; zijnde er flechts nog weinige
prehltcn. in Sicilie, die dezen titel voeren, welke zijnen llaam van
de woningen der monnikken , in vroegere tijden, ontleent, die man.
dra genoemd werden,
ARCHIMF;DES, Een algemeen beroemd wis. (!n natuurkundige
te Syrakufe, Wdk$ koning, HJlw.o II, zijn bloedverwant was. Hij
werd 237 jaren voor CURlS'flJS geboren, en is de uitvinder van ver.
fcheidene werktuigen. Op zekeren çijqbewees hij den 'koning, dat
men, mN cene zekere gegevene kracht, iederen last kon de ligten , en
daç hij dit zelfs onze aarde zou doen, indien hij flechts buiten de •.
zelve eetl vast fiandpunt had; terwijl hij op een anderen tijd. toen.
hij, in het bad, een zeker verfchijnfel had opgelost, in verrukking
uit heçzelv~ fprong, en in hçt Grieksch uitriep:" Ik heb het gevonden! Ik heb het gevonden!" en, zoo als men verhaalt, naakt naar
huis liep. Bij de. belegering van Syrakufe deed hij, met zijne werk,
tuigen. veel m,lt; doch dat hij ~ bij deze g.:!egcnheid , de Romeinfch~
vloot voor die fi~d, door brandfpiegels, zoude in brand gefioken
hebben ~ wÇlrdt te. regt in twijfel getrokken. In eene, met goud bekrooade prijsverhandeling , heefe de AmHerdamfche hoogle~ral!l' J. P",
VAN C.WELLE, anngetoond, dat ARCHIMEDES hoogst waarfchijnlijk,
door eene zamenftelling van vla~ke fpiegels, (maar onmogelijk mee
holle) beproefd hebbe t de. R omeinfcl1e vloot van lVlARCEI.LVS in brand.
te fieken; lDaar hierdow de vijand weinig rcha~e za! hebben toege~
bragt. Tocl1, eilldelij~ de 110meinfche veldheer MARcELLVs Syraku[e
vermeesterde, had ARCHIMEDP.S het geluk. vál1 dOQr een gemeen.
foldaat, ongekend, terwijl hij wiskundige figuren in het zand teekende, vermoord te. ~orden. Men verhaqlt. çat hij tegen zijnen moor..
der zoude gezegd hebbeil:" Stoor mij toch niet in mijne cirkels."
Op. zijn graf wilde hij niets andet:s geplaatst hebben. dan een. cilin·
der, met eene fpheer er in; ziende dit op de gewigtig.e ontdekking
dOOf hem gedaan, dat, zoodanig cene fpheer altijd ~ van dien cilin- .
de~ is. (*) O~erigens behooren, onder de voorna.1mfi.e ontdekkingen.
van ARCHIMEDES, zijne cirkelm.ecing, of b~paling der betrekking tus-.
fchen àell omtrek en den radius eens cirkelg ; ~ijl1 onderzoek van de
natuur ger cQ,nol'<Jen en fphneroïden;, van de eigenfchappen der fpiraai-lijn, en van den inhoud eener parabolifche ruimte. Bij de 1l1eting .
v,an kromme lijnen, betrad hij een geheel. ni.euwen weg ,. zich bedie·
nende '{an eene. leerwijze (methl}dtls. ex 'zaustiones) , waarop men na·
derhand den grondflag der hoogere meetkunde, de ·the-orie der limieten, en der hoogere. analyfis, der ditllrentiaal en integraal rekening g~
legd heeft, Eindelijk verdient van ARCHIMEDES te worden aangetee-t
~lld. çat hij onder die zeldzame genic~ behoorde, Qie de weten[chap~
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pen om haaf' zelve, en niet om hare voordeden, beminde. Hoe tmtlig ook de meeste zUne!' onrd;:kkin.!en geweest zijn, en hij (loor dè

2elve Z~ill v8derlard gewi~tige dienfl:en bewees, befchouwde hij ech.
ter het praktible nut, zoo dra hetzelve tot hoofddoel geaeld werd,
~Is cene 1'i'rtlchtelijke j1m'in der theorie.
ARCHIPEL. (Ardipe!aglls) Eene z~e, welke vele eilanden bevat.
Voor,lamelijk wordt er de Aeglifclte zee door verfl:~an, (z~jnde een
gedeelte van de At/anttfclze of rYestclijke zee) welke ten Westen aan
de kusten van 1/forea, GriekenlalJd en 1Jlaccdonie, ten Noorden aan
Romanie, ten Oosten aan Natolie e11 ten Zuiden aan Cat/dia grenst.
lkh;1!ve dezen, is inzonderheid de Illdffc!u Arc!ll'pe! merkwaardig.
ARCHlTEKT. Een bouwmeester; zoodallig iemand, die in
aat
is, om een gebouw uit re denken, te teek":l~en, en al deszelfs dee~
len, w~t timmer- en metfe1werlc aangMt, behoorlijk in te rigten.
ARCHITEKTUUR. (Zie: EOUWKUNST.)
A RCHITRAA,F. De laa-gflè balk, dIe on111iddelijk op het Unpi ..
teel volgt.
ARCHIVE. Zoo noemt men de plants, waar dè akten, openbare oorkonden. en, over het algemeen, de papieren,- die den f1:aac en
llCt algemeen welzijn betreffen, bewr.ard worden; doch gebruikt men
dit woord ook van de verzameling van akten of oorkonden zelve, en
noemt men den perfoon, die er het opzigt over heefr, Arc/tivarius.
ARCHONTEN. Zoo werden, na den dood van CODRt's, de
hoogfie magif1:raats-perfonen te Athel1e genoemd. Zij werden, in den
aanvang, uit de voornaamfie gellachten gekozen, en wel het eerst
'Voor hun leven, doch naderhand voor tien, en eindelijk flechts voor
één j1ar, na verloop van hetwelk z\i in den Art'ofJffgus konçlen overgll~n. Eerst W:lS er flechts één Arc!tont, naderhand werden er negen
verkozen. Hunne perfonen waren heilig, en eene hun aangedane beleedig-n,~ werd IIls eene misèaad tegen dcn fiaat aangemerkt', en met
den dood g-e!1:raft, Dan, bunlle magt o11tanrd~ fpoedig in de druk.,
kendile Aristocratie, al zoo z~i, zoo als Ook de leden van den Areopa.
gllS, alleen uit de :ldelijke geflachten gekozen werden. SOLON, hun..
ne magt willende fnuiken, voegde lJtm, bij zUne w?tgeving, eenen
f3:ld van 400 toe, welke door het lot, uit de drie eerne hlasfen der
bl~rgers verkozen werd,· en dien zij in alle zaken moesten ra~dpla..
gen; doch ARlsTIOEs bepaalde in later tijd, dat zelfs bij de keus
der Arel-onten minder op hunne geboorte, dan wel op hunne ver..
di"n'ten, moest gelet worden.
ARCILEUTO. Eerae luit; zUnde zeer lang en groot, verfchiIlen..
c1e weinig met de Theorho-luit. De italianen gebruiken dezelve, om
den èo(;r:·a~n(leJ1 bas te fpelen.
ARCON. (JEAN CLAUDE ELEoNORE LEINICEAU D') werd in 1733
te Pont-A/Hp,. geboren, en vertoonde van zijne jeugd af eelle llerke
llei)ng voor de beoefening van krijgskundige wetcnfchappen. In den
'1 jarigen oorlog, en inzonderbeid in 176J, bij de belegering van Kas-

fel,

ARE.

-

ARE 0 P A G U S.

167

fe!,

onderfcheidde hij zich op eene uitfl:,:kende wijze. In 1774 werd
hem de vervaardiging cener kaart van de .Tl/ra en rogefen opgedragen,
waartoe hij eene nieuwe manier, om de kleuren, met een enkel peufeel, droog aan te leggen, uitvond, welke boven de gewolle veel
vooruit heeft. Hij bezat eene onuitputtelijke verbeeldingskracht, en
was onvermoeid werkzaam. AI zijne fchriften zijn rijk in denkbeelden, en kenmerken een uitmuntend genie. In 1780 vond hij de drij_
vende batterijen uit, om Gibraltar daarmede te helpen veroveren,
en, bij den inval in Holland, nam hij verfcheidene plaat fen , onder
anderen Breda. Naderhand verliN hij den krijgsdienst, en fchreef toen
zijn laatfl:e en belangrijldl:e werk: Con[idemtio/JS militaires et politiqtIcs sur leg fortificatiolJs, waarna hij, in 1799, door den Franfchen
conful in den fenaat geplaatst, eu daar met algemeene goedkeuring
ontvangen werd; doch hij genoot deze eer niet lang want hij fl:ierf
reeds den Jfl:en van Hooimaand 1800, in den ouderdom van 67 jaren.
ARE. Eene landmaat in Frankrijk, welk~ de voormalige vierkante roede ve1-vangt, en omtrent twee zoodanige roeden bevat. Het
tiende deel van eene {lre noemt men deciare, en decare is eene maat
van tien ares.
ARE OME TER. Een wèrkwig, om de zwaarte en digtheid der
vloeifl:olfen te meten; een vochtmeter, doorgaans gemaakt wordende
van eenen dunnen, glazen bol, met cenen langen hals, boven a:1I1 den
top digt gefinolten, en met zoo veel kwik gevuld, als noodig is, om
dit werktuig in eene behoorlijke gefl:eldheid te doen drijven. De hals
is in graden verdeeld, en men oordeelt over de hoedanigheid en ligt.
heid van het vocht uit de diepte, die het werktuig zinkt. -Men heeft
twee foorten van areometers, namelijk, met fchalen, en met gewigten. Die met gewigten hebben, in plaats van fchaal, aan den hals,
een teeken , cn boven, aan den top, een fchoteltje, waarin men
de gewigten legt. Hoe meer gewigten men nu in dat fchoteltje leggen moet, om den Areometer, in een zeker vocht, tot dat 'teeken te
doen zinken, zoo veel te zwaarder en digter is hetzelve.
AREOPAGUS. De regtbank der Areopagitefl, (woordelijk regters van den Mars-heUl'eI Leteekenende), w~s die beroemde vergadering van Griekfche regters , te A/he'ne, welke op den zoogenoemden
1I1ars-/uuve!, des, avonds, onder den biomen hemel, hare buitengewone zittingen hielden, CICERO en PWTARCHUS houden SOLON voor
den 11:ichter van den Areopagus; doch dezelve befl:ond reeds lang
voor hem, fchoon hij aan dit geregtshof zijnen luister hergeven heeft,
dien het: onder DRAco verloren had. PERlKLES fpande, omtrent 100
i~ren na SOLON, al zijne krachten in, om, ten gevalIe van het volk,
het aanzien dezer vergadering, wegens de billijkheid harer uitfprakell
zoo zeer beroemd, te verminderen. Strenge deugd was een hoofdvereischte van een ieder, die in d~ze regtbank wilde zitting hebben,
welke zelve de eerwar.rdigtte was, waarvan wij in de gefchicdenis gemeld vinden. en die, volgens DEMos'I'HENES, nooit een vOllnis uitfprak,

.
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waarmede beide partijen niet te vreden waren. Zij poogde de 011deugd met wor,cl en tgk uit te roeijen , eu c1wcg daarom de hoog~
fie zorg vour de opvoeding, zeden en nat/omle nijverheid.
ARETHUSA. Bene van de HesperidctJ, in weiier min de beo:
kende goude appels waren, wdke IIERKl'LES, in w~envii van den
draak, die dezelve bewaakte, op bevel van EURIsn:vs, naar Gde,,:
ken/muf moest brengen.
ARETOLOGIE. De le~r der deugden, of zeclenleer, alsmede de
zedelijl1C wijsbegeerte. (Zie voorts op ALPIlEUS.)
ARGANTISCHE LAMP. Dus genoemd I1llar haren uitvinder AR·
G.\NT. De cerCle kwamen uit EIl';e!and; doeh thans worden zU , in
grooten getale, in Frankrtjk, Duitsc.Jland en de Nederlanden na ge·:
rn~akt, en in vele opzigten verbeterd. In het hoofdzakelijke komen
zij daarin overeen, d:1t men, namelijk, een lapje wollen doek neemt,
henvelk om:rcnt 2,1;- duim lang en 1 duim breed is, en hetwelk men
Ïn dc lengte (Lrwijze aan elkander naait, dat het de gedaante van eeIlen cil/Jlder heeft. Dit lemmet wordt aan her eene einde over eeuen koperen ring, omtrent van een half duim hoog, gelegd, opdat
het rcgt op zoude iban, en voorts zoodanig in eene koperen buis,
van eClle gei!venredigde lengte) gepJa~tst, dat he: lemmet met zijnen
ring, eenc gello,:,gzame ruimte behoudt, die met boomolie gevuld·
wordt, welke, van t~jd tot tijd, door een, zich ter zijde bevindend
pijpje in de buis wordt geleid. Deze buis Claat in cene eenigzins
rUim"re koperen buis, die van onder en boven open is , omdat de
tucht er van ()nder zO~lde kunnen inkomen, en wordt bedekt door
eenel) glazen cilinder) welke insgelijks van onder. en boven open is.
Door deze inrigtillg is er van ondcr zeer veel togt, wordt de vlam
van het licht helderer, en h:m fchijnfel, door het cilinderfche· glas,
nog vermeerderd. Ondertllsfchen heeft men tot deze I:tmpel1 veeI.
mecr olie nooclig, dan tot onze gewone, en fchijnt het oog daar,
door aan een te (lc~rk licht gewoon te worden, hetwelk vooe he& ge-.
zigt altijd nadeelig is.
ARGENS. (JOH. B.\PT. DE BOIJER, markgraaf van) Zie l BOIJER.
ARGONAUTEN. D:! vroegere gefchiedenis der ontluikend:! Grte~
kcn levert geen gewigtiger tijdvak op, dan dat der belegering van
Troje, en den togt dèr ,trgonauteJl, eenigen t~jd voor dezelve. Wat
de gefchiedenis van dezen togt betreft, dcz-clve hangt, in haren oor..
fprong, met die van Tltcbe, en, in hare gevolgen, met die van geheel.
Criekenland, zamen. Te wetcn: toen GADMUS bUna 15 eeuwen
vóór onze jaartelling in Boeötim aanlandde, Cl! daar den grond legde
van het Thcbaanfche rijk, fchijm zckere ATlf.\MAS daar eenen kleinen
fiam beheerscht, e.n zijne vrouw NEPHELE , bij welke hij twec kinderen, PHRJXUS en HELLE, ha(t, verlaten te hebben, om INo, de
dochter vall C,mll1Us, te huwen. Deze INO nu behandelde hare
fiiefkinderen zoo wreed, dat deze het bel1uit namen, 0111 op e~nell
ram , mct een gouden vel, dat is: op een fchip, dat eCIKi: r~m
tot
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tot zinnebeeld voerde, en met eenen aanzienlijken fcbt beladen was ~
ter zee te vlugten. Zij fl:aken de ./legecjèhe zee gelukkig ,over.
mnar in het naauw, dat Europa van Azic !i.:heidt, viel HELLE over
boord en vertlro.nk. Ter harer gedachtenis noemde men deze zeeëngte HELLESPONT. PHl,UXUS kwam te Cokhos behouden aan, heiligde
het [chip, of den ram, aan MARS, en huwde CHALClOPE, dochter van
den Cold:fchell koning AEëTAs; maar. deze laatJle, verliefd ge\~rOrdell
op de fchatten, door PHRIXUS medegebragt , beroofde hem daarna
van het leven. Van dit voorgevallene bd1:ond een flaauw gerucht in
Criekmlalld, maar niemand had den dopd van PHRIXUS durven wreken,
tot dat zich daartoe eiudeiijk eene gelegenheid opdeed. ].'\SON, name.,
l\'k, de zoon van AEsoN. kQning van een gedeelte van Thesj'a!ie,
eischte, na den dood zijns. vaders, het rijk van PLLIAS zijnen 00111,
die het zich wederregtelijk aangematigd had, terug. PELIAS, zijnen
neef niet openlijk durvende afwijzen, paaide hem met zoete woorden
en wi, t hem te bewegen, om PHRIXUS te wreken, eu het gouden
vlies wederom te halen; hopende" dat hij op dezen togt wel omko,
men zoude. De vorige jongeling neemt met geestdrift dit aanbod aan;
hragt een fchip, ARGO genaamd, Ïll gereedheid, en roept de geheele
Griekfche jeu)id tot deelgenooten van deze onderneming op. Deze
mare verfpreid zich wijd en zijd, en weldra is de bloem van Griekenlal1rls jeugd rei.sva~rdig. waaronder vooral uitmunten HERKULES.
CASTOR en POLLUX , PELEUS, TUESEVS, TELAMoN en ORPHEUS. Ge~
lukkig volbrengt men de reis, die meestal lan~s de kust gaat, en
komt, na vele avontuurlijke gevaJlen, in de vierde maand na het vertrek, te Colchos aan. J ASON intusfchen )ieene kans ziende, met geweld
het gulden vlies. door vuurbrakende frieren bewaakt, meester te worden, neemt z~ine toevlugt tot de liefde, en wordt door de dochter
van A&éTAS, MEDEA, krachtdadig onderfl:eund, zoo dat men weldra;
met den buit beladen, en door MEDEA vergezeld, terug keert. Deze MEDEA was aene vrouw, in de kennis van kruiden en in de ge.
neeskunst zeer bedreven; zij leerde ook den Grieken het gebruik der
baden, waardoor zij de mcnfchen vlugger en gezonder maakte; en van
bier al de fabelen, welke men van baar verhaalt. J ASON begaf zich
vervolgens naar. f{orinthe, en, MEDEA ondankbaar verfrootende , trouwde hij GLAUCE. Doch de eerlle nam fchrikkelijke wra:lk over deze OlU
trouw, en bragt twee harer kinderen, die zij bij J.,\SON had, te gelijk mee
GLAUCE om het leven, door welke onheilen JASON zoo zeer te ueder
werd geOagen, dat hij zich zelf doodde. Van hier, dat de treurfpeel.,
dichters aan lVIEDEA fl:eeds zoo veel gruwelen toefchrijven; doch AE·
LUNUS verhanlt ons, dat de Korillthers zelve de kinderen van JASON hebben omgebragt; maar dat EURIPIDES, ten gevalle der Korinthers , deze blaam MEDEA heeft aangewreven. Zoo eindigde deze.
vermaarde zeetogt, de eerfre van oenig belang, die de Grieken onder.
namen, waarom ook het [chip ARGO als het eerfl:e fchip geroemd
wordt, dat de zee bevoer. Dat er intl ~[chen veel fabelachtigs in de ge-,
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fchiedenis van de Argo,1JtJtften heersche, kan men alleen daaruit op.
maken, dat deze togt plaats mlN gehad hebb.en, omtrent het jaar
1265 voor CHRISTUS, en 79 jaren voor de belegerin~ van Troje. en
echter dezelfde AEëTAS daarin voorkomt, waarvan wij, bij de komst
van PHRIXUS gewag gemaakt vinden.
ARGUMENT. Bewijsrede : ook het onderwerp, of de fiof. eelier redevoering, of van een geCchrift.
ARGUS. J)e bewaker van Jo, die door JUNO in eene koe veranderd werd. Men verhaalt, dat hij honderd oogen had, en ontleent
van hier 4e uitdrukking van Argus-ooge!J, waardoor men zeer fcherp"iende (Jogen verfiaat.
ARIADNE. De dth!!71ers moesten aan MINOS, wegens het ver.
moorden van zijnen zoon ANDROGWS, jaarlijks 7 der fchoonfie jon.
gelilJgen. en even zoo vele meisjes. naar Kreta zenden, waar zij
in den doolhof, aan MINOTAURUS (een wangedrogt, zijnde half mensch
en half frier, hetwelk aldaar was opgelloten) ter prooi gegeven we(den. THEsEus, een zoon van AEGEUS. begaf zich vrijwillig onder
bet getal der jongelingen, die als offers voor MINOTAURUS zouden
worden ingefcheept, in hoop, dat hij, die reeds zoo vele heldendaden verrlgt had, ook wel dit man fier 2:oude overwinnen. Het oral~el
bad hem voorfpeld, dat hij gelukkig zou zijn, wanneer hij de liefde
~ot zijne leidsvrOHW verkoos. Toen nu de o\'ergezondene offers, en
onder deze ook THEsEUs, aan den koning lVIINOS werden voorg~fl:eld ,
ma~kte hij al aanf1:onds op ARIADNe, de dochter van dezen vorst,
eenen diepen indruk, en bij verkoos de liefde tot zijne geleidIler,
met dat gevolg. dat hij zich, door middel van eenen draad, uit delt
iloolhof reddede, en gelukkig het monfter velde. ARIADNE nam nu met
THESEUS de vlugc naar Naxos; doch hier verliet bij haar, op bevel
van de goden, om dat BACCHUS zelf haar beminde, die haar dan ook
naderhand huwde, en de kroon van haar hoofd aan den hemel wierp,
waar zij als een fterrebeeld fchittert. - De oude kunstenaars hebben
deze fiof dikwijls bearb~id. Men heeft, onder de Herkulallefche fchil..
der\jen, eene ARIADNE gevonden, en LIPPERT heeft ons verfGbeidene
gedenlÜlukken dezer gefchiedenis, op geCnedene fl:eenen, geleverd.
ARI'ANEN. Eene chrisçelijke godsdienstige fekte, waarvan ARI.
1.1S het hoofd was, en naar wien zij ook aldus genoemd worde. Zij
werden in den jare 325, door de kerkvergadering te Niceë/l, en·
ook nog later, als ketters. veroordeeld; doch breidden zich,
in weerwil hiervan, aanmerkelijk uit, en verwierven eenen verba%enden aanhang, waaronder zich zelfs vele keizers en aanzienlijke
~rOoten bevooden.
Hunne voornaamlle Ieeringen waren deze:
" CHRISTUS was wcl God, maar gerlllger dan de Vader; hij was een
" mensch, tot den rang van eenen God verheven, door dcn
" wil zijns Vaders; doch dit was hij niet van natuur, maar door
"a,nneming. De vader had door hem de werelçl gefchapcn: de
" heilige Geen was in geeucll dcelc God; maar een wezell van
,. dcn
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» den zoon, en I:ad tot de fchepping medegewerkt." Ondertusfchell
waren er onder de fll'iancn vellchl:Ïoenc rekten. In het begin der
8ite eeuw ging hunne leer bij:Ja geheel verloren; doch, in de twee
laatst verloopene , is dezelve we.ierom op meuw ter bane gekomen.
ARIETTE. Een kort, ee'!VlJudig gezang, hetwelk flechts . uiç
één deel be!laaç, en celle gematjgdè gemoedsbeweging vooronder!lelt.
ARlON. Een zoon van NEPTUNUS en de nimf OCEANi\ , be..
roemd als dichter, was tevens een uitmuntend luitfpeler, en werd
gehouden voor den uitvinder der ditilijralllhen. Hij hield zich lang
aan het hof van PERIANDER , den dwingeland van Korillthr, op, en
deed toen eene reis naar SiciJie. Hier oehaalde hij, in een en mu.
zijkalen wedftrijd, den prijs, ell keerde, op een Korinthisch fchip,
weder terng, wanneer cie fchepelingen, daar hij vele kostbaarheden
bij zich had, onderling beraadn~agden , om hem te vermoorden.
ApoLLO,waarCchnwde hem hij nacht, waarop ARlON, den volgenden dag, deüig gekleed, op het dek zich vertoonde, en zoo fchoon
en I"Clefl'lld ZOIlS en fpeelde, dat ~ich eene menigte dolphijnen ro~
dom het fchip verz~melden. Daar hij nu zag, dat de matrozen hier.
door uiet tot medelijden bewogen werden, [prong hij zelf in ~ee r
kwam op den rug van eenen doJphijn, en werd door dezen naaI:
de kaap van Thenara gevoerd, waarop hij eindelijk behouden
KorinJ.'ze rankwam. Vnn hier, dat ARlON ook dikw~ils, op
eenen dolphijn zillende, als een zinnebeeld der muzijk, welke hareq
invloed zelfs aan de ruwfre fchepfels doet gevoelen, wordt voorge.
field. Men !lelt den tijd, dien hij geleefd heeft, 7QO jare.Q
Toor onze tijdrekenÎnf.
ARIOSO. Een zeer eenvoudig gezang, hetwelk in een reçit4-f
liJ, wanneer de gewone matelooze gang in eene duidelijk te ont.
warene maat veranderd wordt, inzonderheid eene goede werking
doet, en voornamelijk voor een fiil godsdienstig gevoel gefchikt is.
Behalve in deze beteekenis, gebruikt men ook het woord Ariofo,
om ,bij het toon-kunstmatig gezang, den graad van vaardigheid
nit te dnlkken; met andere woorden, om aan te wijzen, dat zulle
eene !lem als eene .-1rio[o moet gefpeeld worden.
ARIOSTO De SHAKESPEAR der Italianen, in 1474 te Reggl.
geboren, ging al zeer vroeg van de beoefening der regtsgeleerd_
heid , waartoe zijn vader hem befiemde, tot die der dichtklll~st over.
Hij genoct het onderwijs van den geleerden GREGORIUS VAN SPO..
LETRO , en geraakte door zijne Iijrifche gedichten, in de ltaliaanfche
en Lat~jnfche taal, bekend bij ALPHONSUS, her~og van Ferrfl1"C, die
hem tweemaal in gezantfchap naar Rome zond. Hier verwierf hij
de gunst vall den kardinaal HIPPOLITES n'EsTE, wiens aanbieding.
om hem naar Hongarije mede te nemen, hij echter van de hand
wees, vermits hij, in zijn tweede gezalltfchap Diet naar wensch ge.
flaa~d ~ijnde, voortaan flil verkoGa te leven.
Zijn m.èest beroemde!
dicht-
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clichtfl:uk is de ORtANDO furioio; zijnde een heldendicht, waaraan
bij 20 jaren gearbeid heere. Ook zijne nagclatene Satijrm en Ele!,"ien zUn zeer fchoon. Onderwsfchen zijn er mOiielijk weinige dichters, welke zoo tegeilflri}dig zijn beoordeeld geworden, als ARIOS1'0, die door fommigen vergood en naast, of wel boven, HOMERVS
geplaatst, en door En'.(eliche kunstregters veracht wordt. In zijn vaderland wordt hij voor den eerflen aller dichters gehouden, en met
den n:1am van den goddelqken befl:empeld. Hij ftierf in :533, in zij..
ne vaderf1:ad Fermr!!, in het 59fle jaar zijns ouderdoms.
AR'ISTARCHUS. Een beroemd GHeksch fpraakkenner, die de
gedichten van HmïièRus met de uiterUe fcherpzinnigheid beoordeelde. Van hier, dat een gerl:reng kunstregter doorgai!lS een aristarc!:
genoemd wordt. Hij werd 160 jaren voor onze tijdrekening te djexandria ge~oren, en fiierf op het eiland Cijprus, in den ouder'
dom van 72 jaren.
ARISTIDES. De Griek[che CAra. Hij vormde zich naar LYCURGUS, en was zeer branf en deugdzaam, waardoor hij zelfs den
bijnaam fan de regtvaardige verwierf. Hij begumtigde, tegen THEl\!ISTOCLES, die de volksregering voorfl:ond, de aristocratie, of regering der aanzienlijken; aond, even zeer als andere groote mannen,
den nijd ten doel, en werd, door de meerderheid van Ue:nmen, gebannen. " Ik ken ," zeide een boer, wen hij [egen hem fiemde,
" ARISTIDES niet, maar zijn bijnaam {[nat mij tegen." Hij werd in.'
tusfchen, na verloop vnn drie jaren, terug geroepen, en, in het ver"t
volg, zelfs tot bevelvoerend veldheer benoemd, in welke waardigheid, Inzonderheid uit hoofde van den belal1grijken llag bij Platea.
<Ie gefchiedenis zijnen naam vereel1wigd heeft. Hij verachtte 'den
f~lkdom in eene mate; waarvan weinige voorbeelden zijn; be[chouwende dien, als e.ellen hinderpaal, om zich geheel op bet befluur der
gemcene zaak toe te leggen, en fl:lerf, ~eer arn~, in eenen hoogen
ouderdom.
ARISTIPPUS. Een beroemd Grieksch wijsgeer, de ll:ichter eener wij..geerige fekte, die van Cyrene, de geboorteplaats van ARISTIPPUS , den lla.1m van Cyrenifc.'te omv:mgen heeft. Z~lne wUsbegeerte, welker voorname grondllag in genoegen en geluk beftond.
was reeds bIJ de aanhangers van SOKRATES in groot aanzien, en is
dit bij velen in het vervolg gebleven. WIELAND geeft van hem»
in zUnen AG,'TlION, de volgende hoofdtrekken. "Een der uitmun" tendfle verfl:anden van zijnen tijd zijnde, en tevens eenig vermogen
" bezittende, had hij gelegenheid, om eene mate van kennis te vet" werven, welke hem tot eenen fcherpcn en juisten beoordeelaar,
;, van alle voorwerpen des mellfchelijken levens maakte. Meester
" over zijne hamtogten, vrij van zorgen, bezat hij bijna altooJ
" dezelfde opgeruimdheid van geest. Hij bragt zijnen be.ten leef,
" tijd te /lt,'zene, hl het gezelfcbap vnn SOKRATES, en de grootne
;, mannen dezer beroemde eeuw, door. EURIPIDES en AfUSTH01'HA"
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" NES, PHIDIAS en POLljCNOTUS, en (om de waarheid te zcggen) ook

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

PHnlJNE en LAIS, hadden zijn, verfiand gevormd, en het zacht gevoel voor het [choone in hem ontwikkeld. Niets evenaarde zijnen
bevalligen omgang. Hij verllond de kunst, om zelfs den grooten
de onaangenaamlle waarheden, door eenen geestigen inval, zonder
dat zij het euvel opnamen, te kunnen zeggen. Hij beminde het genoegen, omdat hij een vriend van het [choone was, en; om deielfde reden, ook de deugd; doch het vermaak moest hem in den
mond loopen, en de deugd moest van hem geene te moeijelijke
pligten vorderen. lijn "as te flelregel was: dat !tet van om afhangt, in alle o#lftandigheden gelukkig ft zijn, behalve in den
gloeijenden Os van PHALARIS; want hoe men het daarin konde
,~ wezen, daarvan konde hij zich geen denkbeeld vormen. Hij voor" onderficlde echter, dat ziel en ligchaam, beiden, in eenen gezon" den fiaat zijn moesten."
ARISTOCRA TIE. Een€! regering van grooten en aanzienlijken
in eenen fiaat, om het" even, of dezelve erfelijk is, dan niet. Hare voorfianders noemt men, ingevolge van dien, aristocraten;
een naam, waarm~de, al aanfl:onds bij de onwentelil1g in Frankrijk 1
die partij befl:èmpeld werd, welke voor de koninklUke regering
was, eOn ook wel t'oi/atisten genoemd werd; terwijl de aanhangers
der Rndere partij, die de regten des volks verdedigden, den na:1Ill
van democraten droegen. Van deze aristocraten, die het oude rege·
.rings fi:elf~l . voorftonden , en door fommige nnauwgezette fchrijver,
despotieke aristocraten genoemd werden, ver[chillen echter de burgerlijke, welke het meest onder den náam van Girondisten bekend
waren, en die zich van de tegen hen overllaande, zoogenoemde ,
hergpartij. of Jakobijnen, door gematigder flaatkundige gevoelens;
onder[cheiden.
ARISTO-DEMOCRATIE. Eene gemengde volksregering; zoodaJlig eene, waaraan het volk en de grooten een gelijk deel hebben.
ARISTOG lTON EN HARlVIODIUS. Een edelbroederpaar , her.
~elk Athene van de dwingelandij der Pisistrntiden, lIIPPBS en HIPPARCHUS, bevrijdde, en hierdoor de eer van een openbaar fl:andbeeld
verdiende.
ARISTOPHANES. De beroemdfte bIijîpel-dichter onder de Grie/ren. Hij leefde in het bloeijendfl:e tijdvak van den Griek[chen [maak.
omtrent 450 jaren voor onze tijdrekening. Van zijne 54 Blij[pelen
zijn er nog I1 voorhanden. Bij de eerüe lezing derzelve moet
men zich ten hoogfie over het zonderlinge en onregelmatige der onderwerpen verwonderen, welke niets minder dan een getrouw tafereel van menfchen en zeden opleveren: dan, men moet in het oog
llOuden, dat de fchot1\v'pelen, in dien tijd, bunnen tegenwoor~
digen trap van volkomenheid nog niet bereikt hadden, en zijne
fabelen en perfonen meestal allegodsch moeten opgevat worden.
ARISTOPHANES bediende zich van verbioeming ,om ftaatkuedige onder-
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~erwerpen, de ondeugden en dwaasheden der grooten, dikwijls de
.eerwaardiglle mannen, EURIPIDES, SOKRATES, ja zdfs de goden niet
uitgezonderd, in een belagchelijk hcht te plaatfen. ZUil venmft en
zijne luim waren cven onuitputtelijk, als zijne f1:outbeid grenzeqloos
-was. SCIWTZ, ia zijne Itterarifclte Spaziergänge, en SCHLOSSER in
2iJne k/eille Sc!triften, hebben ons eelle uitmuntende overzetting van
twee der voornaamtte fiukken van dezen dichter geleverd.
ARISTOTELES, van .s'tagira. Deze grootc wijsgeer, wiens
verlhlld men, met reden, al te veel onlVurtend Iloetnell kan, werd
384 jaren voor onze tijdrekening geboren. In den ouderdom van
J7 jaren ging hij naar dt,'tellf, en leerde de wijsbegeerte onder PLII"'ro met zulk eellen ijver en goeden uüflag, dat deze hem de ziel van
van zijlle fchool noemde. Na den dood van PUTO begaf hij zich
naar drkarlle, in 1Vfyfie, bij zijnen vriend BERM lAS , met wiens
zuster hij naderhand huwde. Hij werd cie leermeester van ALEXAN DER, die dikwijls zeide , dat hij meer liefde voor hem, daa
voor zijnen vader, PIIILIPPUS, had, fchoon deze liefde naderhand
bekoelde. Na verfcheidene jaren aan de opvoeding van den jongen
vorst befleed te hebben, keerde hij naar dt/zene terug, opende zijne fchool in het lyceum, en werd de gronctl':gger van den peripatelifchell aa:,hang. Na den dood van ALexANDER ruiden zijne vijanden de priesters tegen hem op, waarom hij At'te/le verliet, " op
1. dat de dthe/lienzers," zoo als hij zeide:" geene tweede on~,regtvaardigheid tegen de wijsb«geerte ~ouden plegen ," en fl:ierf
te Chalcis. Het getal zljner fchriftell is verbazend groot; maar nict
nlle zijn in onze handen gekomen. Hij heeft al de deelen der wijsbegeerte, als ook de natUurkunde en natuurlijke historie, opgehelderd,
en fp~elt, als dichter, in de aest/zetica eené aanzienlijke rol.
ARITI-iMETICA. (Zie: REKENKUNST.)
ARKADIE. Zoo noemden de Grieken een landfchllp in Pdopon<
ne[us, thans Morea. hetw~lk de dichters inzcmderheid als den zete!
van het herdersleven befehrijven;
ARKADISCH GENOOTSCHA P. Eene vereeniging van !taliaa/}i
fche dichters in Rome, in de laat!l:e helft der I7de eeuw tot !tand
gebragt , met oogmerk, om den goeden [maak te bevorderen. en d~
ltalinaLlrclle dichtkunst te befch .. ven. Volgens fommigen. zoude CHRIS..
TINA, kOllil1 sin van Zweden, dit genootfchap ge!ticht, ten minfl:è
~r deel aan genomen hebhen. Deszelfs geheele inrigdng moet het
beeld eens Arkadifchcn hcrd~rslevell verwonen, om welke reden de
Yeq:ldl.'ringcn in tuinen worden gehouden f en ieder lid eenen Griekfchen herJerollaam aanneemt, waarbij hij in het genootfchap gellOe1ll.~
"'!n onder welken OOi> gewoonlijk de gedichten van a;zonderlUke ledelt
worden uitgegeven. De wetten des genootièhaps zjjn naar de beketide 12 Romeinfche t~fejen ingerict, waaronder die. dac hetZelve geepen protector m~g hebb~n, en er gee,le gedIchten, met den godsdiell8C
.en de goede .zeden fu~dig, nlO~el1 worden VQor~elezeu, de voornaam"
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naamfie zijn. Eertijds fiond dit genootrchap in hooge achting, en
men beijverde zich, om er lid van te worden, hetwelk thans niet
meer het geval is. Op het voetrpoor van het hoofd-genootfchao te
Rome, werden er in verfcheidene l1eden van/talie, ten zelfden einde,
genootCchappen opgerigt. De bekende letterkundige CRESCHIMBENI,
fchrijver I!ener gefchiedenis der Italiaanfche dichtkunst, heeft verzamelingen van gedichten des genootfchaps ,en levensbefchrijvingen van verfcheidene van deszelfs leden, in het licht gegeven.
ARKWRIGHT. (RICHARD) Een beroemd Engelseh manufaktu.rier, die, fcllOon nict als de uitvinder der fpin-werktuigen kunnende
worden aangemerkt, dezelve echter tot eene grootere volkomenheid
gebragt , en het nut c1aarvan, door ondervinding, het eerst heeft aan"
gewezen; weshllive hem de koning, ter belooning zijner verdiens[en, in 1786, tot ridder verhief. Hij Was v~n geringe ouders.
en in zijne jeugd flechts een barbiers-jongen; doch li et, toen hij
in 1792 (lierf, zijne familie een vermogen na van 500,000 ponden
fierling.
ARMADE. Is eene vloot oorl ogfch epen. Zelden verflaat men
door c1it woord een leger.
ARMADILLA. Is eene kleinere vloot.
ARMATUUR. Het krijgsgereedfchap; de wapenmsting eens foldaatsl
ARiVIENIE. Een zeer groot land in Ázie, tlJ~ns onder Turkfche en
Perzifche heerfchappij (bande, en in Opper- en Neder-Ármenie verdeeld. Het eerlte noemt men tegenwoordig gewoonlijk TUI'COIlla7211io,
ook Curdistan, en het !aatfie Aladu/i of Pegic!11. Armenie is een der
fchoonfie, vrnchtbaarll:e en gezondfie landen in Ázie; doch, fcllOon
zuidelijker, dan de Krmkofifi:he landen, liggende, veel kouder. Koren
cn vruchten vindt men er in overvloed; maar geen wijn: ook levert
het, inzonderheid naar den kant van Perzie , veel honig, zijde eo
zilver. Eene merkwaardigheid van drmenie is, dat de berg Árt/rat,
de hoogl1e dezes lands, niet het middelpunt van eene der groote
bergketens is, welke hetzelve omringen, maar geheel op zich zelven ,
in eene wijdl1itgefirekte vlakte, naar. Hij heeft de gedaante van eeu
ihikerbrood, fchoon in twee punten geCpletcn, W:12fV3n de eene,
de hoofdberg , het geheele jaar voor de helft met fneenw bedekt
is. De Á"meniersbewijzen dezen berg, dien zij voor onbeklimb:lar
houden, eene goddelijke eer, omdat zij' rneenen, dat de ark van
NOACH zich op het hooglle gedeelte van denzelven geplaatst heeft,
en nog heden onder de fileelrw bedekt is; gelijk zij ook aan1tonds
de aarde kusCen, zoodra zij den /11ïJf"tIt aanCchouwen. Voor he;
overige is van de oudl1e gefchie€lenis dezes lands niets bekend.
ARMENIERS •. Zijn Christenen, die zich bijna door geheel Az{e,
het oostelijk gedeelte van Europa, tot in Holland en Engeland toe ~
verfpreid hebben; do~h inzonderheid in .Ilr1'l1enie wonen. Handel i.
hunne voornaamlle bezigheid. Ook hehben zij in Zevmbergen, In;
zonderheid. in .handel en manufakturen , aanmerkelijke vordel'ingeé
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ARMILLARIS. (SPTIERA) Is een \viskundIg werktnig, in de ge,hlante van eenen kloot, bevattende de grootere en kleinere kringen
van den aardbol, die gewoonlijk van koper gemaakt, en in hUlJne
natuurlijke gel1eldheid, en volgens hunne bewegin,;, zijn z:nnenge"
voegd, zoodat dit werktuig, dat zich om zijne as draait, de bewe.
ging, den !land, en de betrekking der hemdfche ligchalllen tot el.
kander aanwijst.
ARMINIUS, of HERRlVIANN. Door T ACITUS den bevrijder van
Ce/"manie, of Duitschlalld, genoemd, werd 18 jaren voor onze tijdrekening geboren, en llreed, als hun ve!dheer; tegen de Romeinen;
die toen hun hoogfle toppunt van rnagt bereikt hadden, voor de vrijheid van zijn vaderland. Hij was een zoon van SIGIMERS, van het
geDacht der Cheruskiers, en werd flechts 37 jarel! oud. Onder de
DuitCche dichters heelt inzonderheid KLOPSTOCK zijllen roem vereeuwigd; terwijl , onder de kunstenaars, TISCHBIlIN een ber.·' ~l11d
fchilder!luk van hem vervaardigd heef[, htlCwelk zich te Pynnollt
bevindt.
n' ARNAUD. (FR,\NCOIS THOMAS MARlE DE BACULARD) Een
verdienftelijk Fransch fchrijv~r, die in 1718, te Parijs, geboren lVerd,
en wiens finaak voor de dichtkunde zich reeds vroeg ontwikkelde.
Hij fchreef, onder anderen, drie tteunpelen, waarvan het een, C 0LIGNIJ, ou Ic ST. BARTHELEMI, in ]ï40 in druk wrfcheen. VOLTAIRE
onderfleunde hem JUet zijn geld en zijnen raad; terwijl FREDERIK 1[;
die hem, onder anderen door zijn Epitre à MANOl'l, had leeren kennen, eene briefwisfeling met hem opende, en hem naderhand naar
Berlijn ontbood, waar de koning hem ongemeen vriendelijk ontving.
Na verloop van een jaar vertrok n' ARNAUD naar Dresden, waar hij
tot legatie-raad benoemd werd, en keerde vervolgens !laar zUn vaderland terug. Order het fchrikbewind geraakte hij in gevangenis.
en verviel naderhand, uit hoofde zijner verkwistende levenswijze,
tot armoede. Hij l1ierf in ]805; in den ouderdom van 89 jaren. Zijne voort)aaml1e werken zijn: les Epreztl'es du fentimellt, les De.
lasfements de /'IlOliJme [e11[ible, en les Loij?rs u/i/es, benevens eeDige anderen, De mènigte zijn~r dichtfiukk"n is zeer groot, en een
aantal derzelve verfcheen in 1751 in 3 deel en.
ARNAUTEN. Zijn eene foort van TurkCche troepen, die uit Morea, CJ'PrtlS, Albanie en IIfacedonie geleverd worden. De huisfelijke bezittingen v~n aJle dilze volken weinig beteekeliende, vinden zij
het voordeeliger voor go\'d te vechten, en zijn op deze wijze gehuurde moordenaars der Turken geworden. Zij dragen op de borst
eene zilveren plaat, en hunne beenen zijn met eene fooft vun harnas
bekleed; terwijl het haar, hetwelk van voren is weg-gefchoren, door
eene mUtS van rood laken, die tot op de wenkbraauw:.'n zit, bedekt
wordt. Hunne wapenen zijn gewoonl~jk zeer fraai met zilver en
goud helegd. V<.or het overige Haan zij voor moedig en dapper bekend, eu worden, uit hoofde van hunne woestheid ~ voor aftlammelin-
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HIJgen van de Spartanen gehouden. (Vergelijk hiermede AL~
BANLE).
ARND. (JOHANN) Een Luthersch godgeleerde, in 1555, te Elil/elljladt, in het prinsdom AIIÎla!t, geboren. Schoon zijnc tijdelijke
oml1andigheden zeer middelmatig waren, gaf hij echtcr vek blijkcV
van mededeelzaamheid. Zijne godsdienstige fchriften zijn vol vuur
en kracht, en onder ,dezen is zUn wahres C,'tristei;t'2/llI!, hetwelk bijna in alle befchaafde talen is overgezet, het meest bekend. Onder~
tusfchen ha,llde hij zich door dit wl:rk, waarin veel voorkomt, het ..
welk met de denkwijze der firenge godgeleerden van den tijd niet
overeenkwam, veie onaangenaamheden, inzonderheid met OSLINDER,
op den hals. Hij fiicrf in het jnar 1621, als fuper-intendcI;t, te
ZeI!e, na dat hij, weinige uren te voren, over de woorden uit PJà!m
126, die met tranen zaaijm, zit/klJ met blijdJi:hap 7JlaaijclI, gepre~
dikt Md.
ARNHEM. Eene fraaije, volkrijke Dad, in het koningrijk der
Nederlandm, in de provincie Ce!c/crlalld, in het kwartier Fe/liwe
gelegen, tusfcheil Ztt!jJltcu en Nijmegen, :lan den Rijn, ovcr welke
eene fchipbrng ligt. Zij was oudtijds bevestigd, en de verblijfplaatS
der graven van Ge!r!cr!(';Jd. In l:lter tUd lIndden de fiaten van dat gewest hier hUIl hof en hUl1ne r~k,"l1Kam('r, en in 1799, In het vernietigen van allen provinciaal oppergez;;g in de lVrdcrla12dfl1, werd zij de
zetelplaats van het (kpartcmcntaal befruur van den Ri/IJ, el is thans
die van de fraten der provincie. Ten gevolge van den oorlog 'der bOlJd~
genoot en tegen Frankrijk, ·werd Arn,'tem, op dm 3Qll:cn v'n :'lagtmaand 18 13, na een hevig gevecht, door de Pn:i.~(èll, fiofmenderhand ingenomen. - De find heeft veel handel, en bevat, volgens de
laattte telling, 9530 inwoners. Men vindt er eene fmaije hoofdkerk.
waarin het graf van KAREL van Ce/der; een letter-, naru'lr-, teekel;-,
bOllW- en doorzigtkundig genootfchap, alsmede vcrfclIeidcne fabrij{en.
In haren omtrek heeft zU fc1100ne landsdonwen en overhl'e"iijke buitenplaatfen , (waaronder RozelIdaal , KIrwenbeek , R,'ederoo; d , reekhuhen, Biljoen enz. door geheel Nederlilild beroemd zijn), waarom
zij, alsmede uit hoofde der gezonde luchtfireek , des zomers, veel
door Hollanders bezocht wordt.
AROlVIATIEK. (Van het Latijnfche woord aroma.) Beteekent
zoo veel als den fmaak en reuk van '·p"cerijen heb!1c:lde; en hkrOlU
zegt men: een aromatieke reuk, e::iI:: af'omaticke plam enz.
AROURA. Eene Griek!'ch~ maat vun 50 voet lang. De: Egyptifche /lroura was een vlerbnt van wo voet.
ARQUEBUSEREN. (V111 het Fransch arqw:bttfe. eenc buks.)
Een veroordeeld foldaar doodfchieten.
ARRAGON. Een landfcl'n· in het koningrijk Spal1je, hetwelk
zijnen naam ontleent van het bckoorlijk dal /l;Tflf!'neS, in }1etzelve
liggende. De grond is cr, in vcrfcheidenc üreken, z:,':r herp;~, freen\lchtig en onvruchtbaar; doch vele anderen, inzonderheid, waarALGC:\I. W OORDENB. J.
lVl
in

lig

A it R. t T. -

ARS

E Nr

c tJ M.

in rivieren gevonden worden, leveren eenen vruchtbaren grond op.
Deze voordeelen is het land, voornamelijk, aan de laatil:e koningen, uit het huls van BOVRriON, verfchnldigd, die tWee groote ka.
nalen aanlegden, welke in iVrll'flrra beginnen; het water uit het
oude Arrai';Ollfde of keizerlijke kanaat (door Kp.REL V. aange-'
legd), en uit dat van Trlllste, ontvangen 7 door geheel Arragon 100"
p2n , en eindelijk zich met de Ebro vereenigen. Overal, waar
deze kanalen den grond bevoclltigen, vindt men ontelbare olijf- en
andere vruchtboomen. De belailgrijkl1e voortbrengfels de'S lands
zijn: Turksc11 koren, zeer goede hennep, meekrap, faffraan, zijde, aluin, vitriool, jaspis, marmer, ijzer en lood. De [chapen~
teelt is er van veel belang, en de uitvoer van wo! de gewigtigfle!
tak van den handel. Zij wordt door de FraIJfchm, Nederlander$
en ItalianeN gekocht, en in de Enge!fc11e fGbrijken zoo hoog ge_
fchat, dat men ze, onvermengd, tot de fijnfie lakens gebruikt. De
bevolking van dit landfchap is, naar mate van des zelfs uitgcl1rektheid.
gering; bevattende l1etzelve, op eene oppervlakte van 7 I vi erkante
mijlen, in het laatst der vorige eeuw, niet meer dan 657,376 in..;
won ers , waarvan er zich in de hoofdl1ad Saragosfa alleen 4°,000bevonden.
ARRtT. Zoo noemt men in Frankrijk een vonnis, of bevel.
ARRIA. De gemalin van P AETUS, welke haren naam, "tttlor een
buitengewoon. v00rbeeld van huwelijkstrolJw en vrouwelijken moed,
vereeuwigd heeft. Haar gemaal had, met anderen, tegen keizer CLAU':
DlVS zamengefpannen, en were! ter daod veroordeeld. ARRIA, zien(Ie, dat hij lJiet te redden was, fliet zich zelve den dolk in de borst,
en gaf dien aan haren echtgenoot niet deze woorden: " PAETUS het
doet geen pijn I" waarop hij haar voorbeeld volgde.
ARRIERE.GARDE. Is het achterfie gedeelte van een leger i
ook wel van eene vloot.
ARRONDEREN. Eigenlijk ronden, ronel maken. De flatm
Arrondere 11 wil zeggen, dezelve zoo te verdeelen , dllt er geelIe
vreemde plaat fen in liggen.
ARRONDISSEMENT. Omtrek; zoO' noemt men in Frankrijk,
redert 1800, de onderverdeeling der departementen, welke voorheen
in districten bell:ond. In elk departement zijn, namelijk, van 2 tot
6 foortgelijke Arrondisfementen, onder welke de afzonderlijke kantons en gemeenten verdeeld Zijll.
ARSENAAL. Een tuighuis; eene openbare plaats of een gebouw.
waarin de geweren en verdere krijgsbehoeftell vervaardigd· en be..
waard worden.
ARSENIK. Onder dezen naam heeft men niet altijd hetzelfde ver'"
ftaan. Oudere fchrijvers verflaan er onder, de verbinding van Arfe11ik met zwavel, door ARISTOTr:LES Sa1Jdarach, thans Operment genoemd, waarvan men zich tot fchilderen bedient. Thans noemt men
Arfenik het metaal zelf, hetwelk in de natUur, vooral in kobalt, en ook
in
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in zilvermijnen, voorkomt. Met kobalt is het wel bekend, onder den
naam van P7icgcIJfleell. Volkomen zuiver heeft het eene 11: wikleur ,
het wordt echter Iigr zwarr in de lucht en poederachtig, en di: poe.
der is het vergif voor de vliegen. Verwarmd fl:oot her witte dam, ell
uit. Deze; nuar knoflook riekende dampen, bekoelende , geven een
wit poeder, hetwelk men, in het gcmcenc leven /lrjènicullJ, of rottenkruid heet; doch dat de fcheikundigcl1 aijèllik zuur (acidum arjèni·
coflmJ) , of ook wel a:jèllik oxyde noemen. Dit rottenkruid of arre.
nik zuur is, zeer zuiver zijnde, min of meer doorfchijnend, ber1aande uit kleine vicrzUdige kristallen. Het is zeer fcherp en eenigzins
walgelijk Van fm aak , en veranclert, als men het warmt, in dikke, wit·
te, !laar knoflook riekende, dampen. Het kan dan gefllblimeerd wor·
den, en het is op die manier, dat men het voor het gebruik, hetwelk
men cr in de klusten van maakt, bereidt. l\'1en roostert te dien ein·
de het arf.. nikhO\ldclld kobaltertz, in een revcrbecr-fornuis, waarop
eene lange, horizolltaal loope:lde pijp of [choorfieen fla1t. Naarmate
dat her Ar[enîk brandt, gaat het in die pUP, en wordt daar in arfenik zuur veranderd. Na het einde der bewerking wordt het, door
daartoe aangebragte openingen, uit de pijpen genomen, en door ee11e tweede ophefling, in een daartoe ge(chikten toeilel gezuiverd. Het zuiver rotten kruid is zoowel in alk 01:01 nIs in water oplosbaar;
doch l1cchts in cenen gering en graad. IIet maakt de bIaauwe plamenkleuren rood; vereenigt zich met de zuurfl:ofmetalen (metaa!o."Cydes)
tot zomen, en heeft dus alle kenmerken van een zuur.
Het mfenik zuur is een der hevigite vergiften. Deszelfs uitwerk·
fels fchijnen, echter, niet altijd dezelfde te zijn. Somtijds wordt het
zenuwgefl:el het iterkst aangedaan, meestal echter de maag en ingewanden hevig ontfl:oken, waardoor dan de fchrikkelijkfl:e folteringen Ont11:aan. Er is voor dit vergift geen bepaald en zeker tegengift. Het beste nog is zeepwater. Men moet hier op echter niet vertrouwen; maar
liever door het drinken van veel !::Janwe melk, amandelmèlk, olie,
fuikerwater, enz. en door dergelijke klifieren, braking en ontlasting
zoeken te verwekken, en de fcherpte des vergifts te verminderen. De
zeer verfchillende uitwerkfelell maken voorts zeer verfchilIcnde ge"!
neeswijzen noodig, welke men aan deskundigen, moet overlaten."
ARTABA. Eene Egyptifche lllJat van natte en drooge waren,
llOudende omtrent 18 11:open.
ARTAXERXES. Drie Perfifche koningen van dien mam komen
er in de gefchiedenis voor. ARTAXERXES I. bUgeIloemd Lang-hand,
omdat de eene zijner handen Innger was, dan de andere. HU voigde
zijnen vader XERXES op, in het 4oofl:c jaar voor CçlRISTUS, en ken·
fchetfl:e zijne regering door gematigdheid en regtvaardigheid. De twee.
de, om zUl1 geheugen MNEMoN b~igenoemd, Werf in 36c. Hij was de
zoon van DARlUS NOTHus; oorloogde eerst met zUnen broeder,
CYRUS den jongen, om den troon; zocht de Grieken te verzwakken,
en 1l:ierf eindelijk van verdriet over oneenighedeu tus[chen I,era': n
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zijnen zoon DAR lUS. Hij werd opgevolgd door ARTAXERXES 111,
OclzllS bij genoemd , die zich door den dood van tachtig zijner nabe.
fiaanden op den troon zocht te bevestigen. Hij bragt het afvallig
Egypte weder tot gehoorz:\amheid; verwoestte een groot deel van
Sy'iCl1, en verloor door de hand van B,\GOAS, ccnen zijner afh:!!lgclingen, h<.>t leven, in 336 voor onze tijdrekening.
AR TEMIS. Zoo noemen de Grickt'il DIANA. (Zie: DIANA.)
AR TEl\IIS IA. Koningin van Carie, zuster en gemalin van MAUsou:s , wiens dood zij hartelijk betreurd;:, en ",ien zij een grafteeke:1 liet oprigtea, hetwelk ondeï de zeven wonderen der \V~reld getdd werdt. ,T~n hier de l;~wm van li/t'ii!fiiICllIIJ, dien men a2!1 prachtige bef;r::ai'pbatièn geeft. Zij fl:ierf, !Jij dit gedenkl1uk, WeiliÎg tijds
na haren echtgenoot, in het 351 He jaar voor onze tijdrekening.
AR TElUISIA. Eene koningin van Halicarllasfus, of Carie, die.
na haars vaders dood, het roer der regering zelve in handen nam;
in d,"ll oorlog van XERXE.S bij zijne vloot vijf fchepen voegde. en
met ecn~ '/oerbceldclooze dapperheid over dezelve het bevel voerde.'
Zij onderfcheidde zich, inzonderheid, in den nag bij Sa/amis, die in
11et jaar 480 voor CHRISTUS geboorte voorviel.
AR TERIAE. Slag-aderen, d ie het bloed, uit het !1;1rt, naar alle
deeJen van het Jigch~al11 voeren. (Zie: SLAGADEREN).
AR TIlRITIS, ARTIIRITICA. (Zie: JICHT.)
AR TILLER.IE. (Uit bet Franseh.) Het grof of zwaar gerchut; met
alles wat er toe behoort. Dikwijls "erfl:aat men er ook dOOf de kunsr~
om grof gefchut toe te rusten en te gebruiken. Van hier de zamengefiekle woorden: drtilkrie-park, of de plaats, waar het gefchut
wordt bijeen geb ragt ; drtillerii'-trein, de trein van zwaar gefclwt
met al zijn tofjbe~ooren. Zoo ook verHaat men door /lrtil!er/st dengenen , welke met gefchllt weet om te gaan, en daartoe gebruikt wordt.
ARUSPICES. Romeinfche priesters, die uit de mgewandcn van het
offer-vee enz. toekomstige dingen voorfpelden. (Fage/rjk AUGUREN.)
ARVALES FRATRES. Een collegie van priesters, dOor Ra.
MULUS, die er een van W:1S, ingelleld.
AS, of SPIL. Zoo noemt m~n eene IUn, welke men, in ge.'
(lachten, door eenen kogel of ander ligchaam trekt. Om zIjne eigene as dl'aaijen, wil zeggen: zich dermate in het rond bewegen, dat
men ni ct van zijne plaats komt. Zoo draait, bij voorbeeld, een mo~'
lenrad, fplnrad enz. 0111 zijn~ égene as. De :rarde draait in 24 uren
eens 0111 l~~re as; doch loopt ook te gelijk 0111 de zon, even als ee11
wagenr:!d zich om zijne eigene as beweegt, en te'iCilS ook nog vall'
de eene plaats naar de andere bewogen wordt.
ASAR. Eene gonden munt te Ormus, in de golf van Perzie , eer
waarde van omtrent 6 guld. 14 fl:lIiv. Hollandseh.
ASBEST. Een fieen, wit-, geel-; groenachtig enz. van kleur, ea
vezelig van gefl:el, waarvan men linnen kan weven, dat onverbrandbaar is. Men breekt denzelven, geiijk de Amianth , die er eene foórt
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"an is, in l;idie, Arabie , China, .Taprl11, Egypte, Korfika, de Py1'eueen, Noord-fc!lOt!aiJd, El7ge!at'd, Ft'.1.'lkrijk, ,:,iberie, Hongarije,
Silezie, Boheme en Sakftn; doch voornamelijk in GrOCliland.

ASCANIUS. ZO"11 van ACNEAS en CREUSA, die, bU de inneming
van hoje (Zie AENEAS en TROJE), als een kleine k!l:1ap, door
zijnen "ader, die h-2l11 aan de hand en AXCHISES op den fchouder
had, uit de brandende fiad werd wcgge\'oerd. Zij kwamen einde/ijli:
in kalie, cn vestigden hiel' een nieuw r~ik, waarin AENEAS, na zijnen dood, door i\sCAl\IUS, als regent '.verd opgevolgd. Daar echter LAVIl\L\, de tweede gemalin van AENE,\S, eerst na zijnen dood,
van eenen ZOOI1 beviel, cu met dit kind, uit vreeze voor ASCANIUS,
vlugtte, zoo liet deze haar tertlg halen; gaf haar, om alle kwaad
vermoeden weg te nemen, het v:1derlijk· rijk terug; verwijderde zich
l.'1et zijne :l.1llhangers, en legde vervolgens dJ Itid A/ba tonga aan,
waar hij een nieuw rijk oprigttc, hetwelk eClltd, na zijnen dooti,
met her L~tijnfche vereenigd werd.
'
ASCENDENTEN. Blocdv-envalltcn in de opklimmende linie, als:
ouders, groot-ouders enz.
ASCETICI. Asceten; oorfpronkelijk zoodanige perfonen , die zich
op eene bijzondere gel1renge levenswUze toeleggen. Sedert de invoe~
ring van her mOl1niksleven, gaf men dien naam aan de monniken, en
wel voornamelijk :wn dc i1:rengüe onder hen; en van hier, dat men
O:ichrelijke fchriften ascetifche fchriften noemt.
ASCH. Wanneer de werking van het vuur, in de open lucht, alle
die beftanddeelen der ligchalllen, welke vlugtig zijn, of die zieh met
de zuurftof der dampkrings-Incht kunnen vereenigen , heeft weggenomen, blijft cr eindelijk eell min of meer graauw poeder over, ongefchikt rot eene verdere verbranding. Dit is de asch, welke, ten ar,nzien van haren aard en beftanddeelen, zeer ondcrfcheidcn is, naar de
verfchillende ligchmncn, waaruit zij is getrokken. De asch van brandbare delffroffen, b. v. fteenkolen, is in evenredigheid, gering in hoe-'
veelheid, en be(taat genoegzaam geheel uit aardachtige deelen. Dj~
Jer planten bevat ook vele zouten; in het bijzonder, de onvollwmen
of alkalifChe koolfrofzUl'e Fotasch; die der zeegewa,i<:n al kali[che..
Jwolfrofzure fad:!, of de zoogenoelûde weechsch. De aarden, ia
Je plamencnsch aanwezig, zijn vooral de kalk, de 1/1Clglle[ia, el1
in gras- en ri-:tgewasfell, de kiczeltJarde. 1.1:::;,,,. en bn!injJeeIJ11lctcaf.
(1l!illzgau('fi!llJl) e.1l fomtijds kop.er, zijn metalen. welké men in de.
planten-asch villtlt. Ondere fcheikundigen meenden er ook gOZfd in tc
vindcn; maar naauwkeuriger proefllemillgt:n hebben deze m.eening niee
bevestigd. ~ De zuren, wa8rmeue deze aarden-alkalien, en andere.
metf,al-verzullrfcls, ve:'hQnden zijn, zijn gewocnlijk zwavelzuur el!
lwoJCrofznll', zelden falpcterzuur. .Mel1 heeft waargeilomen, dat boa"
men minder. Asch geven, dan fhuiken, nruiken ininder, dan planten.
De varen vooral geven veel Asch; vcrfche kruiden geven !Ueer dau.
gedroo{;de; de jon~e !oteJ.11Ueer dan CIC ftam. oE oudere takken •.
rvI 3
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De Asch van dierlijke ligchamen bcvat doorgaans ecn weinig blaamv_
bcn~\'ens phosphorzure zou.
ten. De Asch der beenderen (gebrande beend::ren) is niets anders ~
dan phosphorznrc kalk, koolHoiznre kalk, fOl11tijds ecn weinig
blaauwzure kalk, en niet zelden phosphorzure lIloznefia.
De Asch is van een zeer uitgeilrekt gehruik. Ruwe planten·asch
rlient tcr bemesting; tot het maken vnn ftneltkapelkn; ter fcheiding
der metalen uit hunne ertCen; tot het bet1aan of beilrijken der binnen..,
wanden van fornuizen, welke een hevig vuur moeten uitfl:aan. Uitgeloogde, of van hare zomdcclcn beloofde, Asch wordt, door llIG~
GINS, onder den metfelkalk vermengd, waarr100r dezelve luchtiger
wordt, fpoediger uitdroogt, en mecl' vastheid vcrkr~jgt. De uitge"
loogde zomen en, in het bijzonder, de potasch en foda, dienen om
te bleeken ; met vet verboncl::n, maakt m,,11 er zeep van; met zand-,
]{wartS- of kleiaarde, onderfcheiden foorten van glas, enz.
ASCHDAG. Alzoo genoemd uit hoofde van het plegtig gebruik
bij de Roomfche kerk, om de als dan vergaderde gemeente, na het
bijwonen der mis, het teeken dcs kruiCes met asch op het voorhoofd
te maken, hetwelk door den priester gefchiedt, onder het uitfpreken
der woorden Genefis 3 v. 19, Pub'is es, ct in pulverem rcverte·
,-is, dat is : flof zijt gij, en tot flof zult gij wederkeeren: dus blijkbaar ter herinnering van de broosheid en vergankelijkheid des levens.
ASEN. Volgens de Scandin,wifche fabelleer, het nieuwe godcngetlachr,
hetwelk van den jongen ODIN af1l:amde, en waaraan men goddelijke eer
bewees. Het bcflond, behalve ODIN, uit 13 goden en 18 godinnen~
ASKLEPIADEISCHE VERZEN. Zijn de zoo danige , die of uit
twee, of drie coriamben (een voet van vier lettergrepen) beflaan. Het
begin is altijd een fpoildaetts en het tlot een jam bus. Dezc:lve zijn
van eenen lierifehen aard, en vereenigen bevalligheid en kraeht in zieh.
ASMODI. Naar de Hebreeuwlèhe fabelleer, de duivel van den
eerfl:en rang. De dichters noemen hem den huwelijks.duivel, den
kwaadaardigen fliehter van alle onzalige hmvelijks-twisten.
ASP ASlA. Eene beroemde Griekfche vrouw, even zoo merkwaar·
{lig wegens hare fchoonheid, als wegens haar vt'rfl:and. Op haar gedrag,
echter, maakte men te Athene vrij wat aanmerking, zoo dat zij in den
fchouwburg zelfs openl~ik werd doorgefl:reken. Met dit alles was
haar huis de verzamelplaats der aal1zienlijkfl:e, verfl:andigfle en deugdzaamfie man11en van Griekl'1l1and. SOKR:\TES bezocht haar dikwijls,
en getuigt, .dat zij de grootfle redenaars van zijnen tijd gevormd, en
hij zelf zeer veel aan h?ar te danken had. Zij veroverde het hart van
PERICLES, dien zij huwde. CYIWS noemde zjjne minnares, naar haren naam, ASPAsLl. Deze was lllt P/Jocea, en werd, wegens haar
gedmg, zeer geprezen.
ASPECTEN. (Yoni het Latij/J) Eene benaming in de fierrekuncle, van den Hand der eene planeet tegell de andere, gebruikt wordende; en van hier de figuurlijke uitdrukking: goede of kwade ASPec-

zuur, hetwelk dan met kalk verl:cnigd is,
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ten, dat is: verfchijnfels, waaruit de fierrenwichelaars voorgaven iets
goeds, of kwaads, te kunnen voorfpellen: een voorgeven, echter,
dat op geenen grond, of eenige de minl1e waarfchijnlijkheid berust.
ASPIIALT. (Zie: BERGPEK.)
ASPHYRL-\. Stilft~nd van den pols; eene foort van fchijndood.
die door de werkeloosheid der longen begint, doch van daar tot het
hart en de herfens overnaat. Iemand, daarvan overvallen wordende,
[chijnt voor het uiterlijke dood, is zond"r adem, zonder pols, ZOI1der hanklopping en zonder gevoel,
ASPIS. (Co/uber Aspis) , is eene !lang uit het groote adderenge!lacht, fomwijlen v~n ttlsfclJen d:= twee en drie voet lellgte. Zij
is zeer fraai, met aardig gefigureerde rDcd~ of rosachtige. ~lJet helder
Zwart omzoomd, in drie rijen langs het Iigchaam tOt aan de punt der
ftaart afloopende. vlekken geteekend. Men telt Mn dezelve 146 buikf{;hilden en 46 ftaanfchubbell. De bovenkaak van deze adder is met
twee haak- of hondstanden gewapend; gefchikt om diep te bijten, en
het vergif. dat onder dezelve [chuilt, aan het gebetene voorwerp
ren fpoedigfte mede te deeIen. De naam van Aspis werd, door de ouden, gegcven :1an eene flang of adder, welker beN de menfchen :11 f1a~
pcnde, en, niet te min in eenen zeer korten tijd, deed fterven~ Of
de onder dien naam bedoelde nu dezelfde foort geweest zij, als die,
welke men hedendaags onder dezen naam verftaat, en waarvan men
velen in de noordelijke provincien van Frankrijk vindt, is eenigzins
ollzeker. Mogelijk gaven de ouden aan de Egyptifche adder (CO/liber
Fipcra) den naam van Aspis; althans Ol:der· dien naam heeft zich
een van beide, in de gefchiedenis, zeer berucht gemaakt, door den
wellustigen dood van de Egyptifche koningin KLEOPATRA, gemalinne van ANTONlVS, welke, nadat deze haar gemaal door AUGUSTUS
genoodza~kt was, om zich zel\'cn van kant te maken, uit vreeze van door. de Romeinen, in derzelver zegepraal, rondgevoerd te
zullen worden, zich door deze adder, heimelijk in een mandje
met bloemen gebragt , zou hebben laten bijten, om aldus eenen gemakkelijkcn dood te ftervcn, en daardoor het fchandclijk rondvoeren in zegepraal, door de Romeinen, te ontgaan. Waarfchijnlijker.
echter wordt gedacht, dat zij zich, door ecnige droppels van het venijn van den dspis (door haar in eene f1e~ch bij zich gedr~gen) in
eene gemar.kte wond te fiorten, om h ct leven hebbe gebragt , alzoo
er, volgen> hare gefchi::denis, gecn~ Gang bij haar of in hnre knmer
i~ gevonden.
ASSA FOETIDA. (Zie: DUIVELSDREK.)
ASSE;\IDLÉE. Een gezelichap yan lieden, op eent plaats za~
mcn gckomen. De Frall/i:licn gaven dien n;~am ann hunne openlijke
verg:1deringen. eb:: NATIONALE VERGADERING, GRONDVERGADERING enz.)
ASqENTO-TRAKT.'l.AT. /1.~ri€l1to, een oud Spaansch woord,
hetwelk eigenlijk ecne vfl'pac!Jtillg beteekcnt ; doch waaronder men.
M4
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gewoonlijk, verl'taat de bewilliging der Spaanfche regering nan eene
vreemde natie, om een bepaald getal van inren, met uitfluiting van
nndcr2n, onder beta!ing van zekere belastingen aan ~'P{mje, Negerflavcn uit Afrika naar de Spaanfche l;olonü~n in Am,Tikil te mogen
voeren, en daarmede handel te drijven. PfIILll'PU] IV en Kl\REL
II {loten reeds met de Engelfehen , zoowel als met de !1o!!{wders,
zllik een handelverdrag ; doch de eerfce hadden tot 1701 allccn hct
genot er van, wanneer zij hetzelvc, daar PBILIPPUS van ./lIljou
den Spaanfchcn troon beklom, verloren, vermits deze vorst aan de
Franfche Guinee-compagnie, die lllJ ook den naam van As[imto COlllpagnie aannam, den genoemdcn handel, voor den tijd va.n 10 jaren, toeftond, binnen welken haar vergund werd, 48,000 Negers,
van beid cilei geflacht, naar het vaste land en de Spaan[che eilanden
ia Amerika te vervoeren. In 1713 werd wc!, in plaats van dit traktaat, andermaal met Ellgelalld , van wege S}allje, te Utrecht het bekende As[iento-verdrag, voor den tijd van 30 jaren ge(]oten; maar
Croot-Brittatmie frond naderhand den Negerlwlldci aan de zuidzeecompa:;uie af, onder voorwaarde echter, dat de ElIgel[chen, ieder
jaar, gedurende dit traktaat, een zoogenoemd per1llisJi"c- of Asfiento~
fè/tip, van eelle bepaalde grootte, met allerlei waren, naar dc kolol1ien l110gtel1 zenden. Dan, dali" hieruit vde misbruikcn, en velerlei
fluik-handel voortvloeiden, zoo kwam het onder PlllLIP V, in 1739,
tusfchen Engeland en Spanje, tot eenen openbaren oorlog, waarop,
bij den vrede te Aken, in 1743, aan de Engeifèhe compagnie nog
wel 4 jaren werden toegcfcaan; doch waarvoor bij de overeenkomst
te Mttdrid, twee jaren later gefloten, gelijk ook nog voor de 4
:lchterfrallige AsfiCllto-jarcn, 100,000 ponden fterling bedongen werden. En hiermcde nam dan het geheele verdrag een einde.
ASSIGN AAT. Een llieuw Fransch woord, voor nationaal papierr;eld, hetwelk de waarde van munt(peciclJ had, gebruikt wordende;
Hetzelve is zijnen oorfprollg d?ar~an verfèhuldigd,. dat de conftiwerende vergadering:, die, met toeîcel11111ing van den koning, '!-oo
mi!lioenen van dit papier-geld liet mnkcn, tot een onderpand van deze (om den verkoop van de ingetrokkencgcestelijke goederen mfig71urde, of aanwees. In het vervoig van tijd werd de naam van asfignaten ~an al het papier-geld gegeven, hetwelk in omloop gebragt
werd. De koninklijke tocftclllllling en bekendmaking van de cerfce
400 millioenen is van den 19 van Grasmaand 179::J; en reeds den 27
van OogstllJ~anc~ daaramlVolgcl:dc, drong lWIRMlE.m (want deeerfte.
400 mil!iol!nen waren reeds uitgegeven) op het yervaardigen van nog
. !lOOO milliocncn asfi&n:lté'n ~an. llierover omfcond, in de muionale
conventie, een hcvig'e twist, waarbij zich VERGASSE en DVl'oNT,
inzonderheid, tegen het gevoelen van l\lIRJ'.JlJ>\U vcrkInard211; teregt
begrijpende, dat dit a,figllatCn-pJan eene llitvindiilg V;ln Cu. VIEltES
w~s, uit welks gcfchrift dc redevoering van l'.Irp,tdlE,m W:1S geu'okken, cn alleen diende, om zich zelvcll en zjjnen aallh~ng zonder moeite
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te te verrijken; dat, door dit plan, de vennogende woekeraars in het
bezit del' nationale goederen zouden ge[teld worden, en deze goederen op verre na niet zouden toerdken, om de asfignmen, inzonderheid als zij venneerderd werden, te dekken. l\1IRABEAU, die inzonderheid door PETHION ol1tkrücund werd, bragt hiertegen in.
dat zijn plan de bezitters van asfignaten tot noodzal,elijke verdedigers der nieuwe con[tÎtutie moest maken, welke de uitwisfeling van
dit papier tegen de nationale goederen gewaarborgd had, en er werd
op nieuw tot 800 millioen asllgnaten beOotcn. Van langzamerhand:
zijn dezelve, gelijk bekend is, tot eene verbazend2 fom vermenigvuldigd, tot dat eindelijk, den 22ften van Wintermaand 1795, belloten werd, dat e"r niet meer dan 40 millards, of 40,000 millioen,
die toen werkelijk voorhandelî waren, in omloop zijn zouden; wordende, ingevolge hiervan, den 29 "an LOUlvma2nd 1796, op voorftel
van R,~~IEL, in den raad van 500 beDot en , om in de daaraanvoJgende
(Pérgelijk hiermaand alle ftempels der asfignmcn te vcrbrckeq. mede l\lANDAAT.)
ASSIMILA TIE. ASSIMILATIO. Eigeillijk ge!ijkmakt'ng: een
basterd Latijnsch woord, waarmede men de verandering te kennen
geeft, welke het genomen voed[el ondergaat, alvorens het in de zelffiandigheid des Iigchaams overgaat.
ASSISES. (Pan het Frrmsch afkomstig) Was eertijds in Frank1'ijk eene regtbank , die uit edellieden enz. beilond. Bij ons is het
tegenwoordig een geregtshof, onder het Franfche beiluur ingevoerd, bcf1:aande, in iedere provincie, uit een lid van het hooge nationale geregtshof, die den post van voorzitter waarneemt, alsmede
uit de vier oudfie leden van de regtbank der plaats, waar de Asfifes
gehonden worden. Dit geregtshof. vergadert alle drie maanden in de
hoofdfiad van i edere provincie, en [preekt regt over alle crimineele
belèhllidigingen tegen de ingezetenen van dezelve, die door de ka.
mer van befchuldiging van het hooge geregtshof van elk resfort lJaar
de As/tfe verwezen zijn. Vóór den jare 1813 waren er lJog 36 ju,-és bij, die over het feit van den beü:huld;gden moesten oordeelen.
ASSURANTIE. Veïzekering van goederen, welke over zee ge.
zonden worden. De eigenaar, of verzender, geeft derzelver waar.
de aan eenen asfuradeur op , en betaalt aan hem eene zekere fom ten
11Onderd, welke, naar gela!lg der omfiandigheden, meer of minder is.
Gaan llU deze goederen verloren, of worden dezelve befchadigd, dan
mo~t hij die aan cl en eigenaar vergoeden. Op gelijke wijze kan men
ook koopmansgoedercn in pakhuizen, alsmede gebouwen, huisraad
enz. tegen brand verzc';eren, in Kelk ge\'al men janrlijks aan de As-:
f~lrantie.eol1lpagnie, hoedanige er in de koopfiedcn gevonden worden,
zekere 1'0111 teil honderd van derzelver opgegevene wr.arde betaalt,welke, evcn als in het vorig geval, Pre/de van Asfuramie genoemd
wordt. Eindelvk km men ook op zijn eigen leven en dat van zijne
vrienden verzekeren, waartoe voor eenigen tijd, in Holland, asfoci..
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aties zijn opgerigt. - Merkwaardig is illtusfchen het genootfchap van
Engelfche asfuradeurs, in het Loijds kofl1jlmis te Londen vergaderende, hetwelk zich echter alleen tot de uitwendige inrigting en het be~
komen van zekere narigten bepaalt; tenvijl een ieder voor zich zelven verzekert. Ieder betaalt jaarlijks 10 guinjes aan de kas, waar~
voor eene v~rbazende c·.,rrespondentie, op alle havens van Europa.
onderhouden wordt, Behabe dit genootrchap, zijn in EllgcJand nog
:!l1dere, wa~rbij men alles kan verzekeren, wat men verkiest.
ASSYIUE. Een in de oudheid beroemd Aziatisch rijk, welks
grenzen echter niet altijd dezelfde waren. Men meent, dat ASSUR
het opgerigt, en de hoofdftad Nill!1'C, benevens eenige andere fceden
van hetzelve, gebouwd heeft. Onder de vorsten van dit rijk zijn inzonderheid NINus, en zijne weduwe en troonopvolgfter, SEMIRAMIS,
beroemd. De eerfre onderwierp het Babj1oili[c,';c, Cwa:lrfchijnlijk
door NDIROD gcfticht), het lVlcdifchc en nog cenige andere rijken
aan zijne heerfchappij ,en naderhand werd Baby/oll de hoofdftad van
Asfyrie. Onder SARDANAPALUS, die in het 3088rce jaar der fchepping de regering aailva~rcltie, verhief zich, 20 jaren later, ARBACES,
frad!lOuder van Mer/ie, rot koning van het Asrytifche rijk, bij welke
gelegenheid S.\RD.\N.\l' ALUS zich in zijn paleis verbrandde. In het ver~
volg werd dit rijk wederom in drie rijken verdeeld, waaruit het was
zamengefteld, te weten: het (nieuwe) Asfyrifche, Medi[chc en het
(nieuwe) Babyloni[chc rijk. Het laatfte werd wel door ASSARHADDON
wederom in het Asfyri[cr'ze ingelijfd; maar NABOPOLASS.\R maakte het ~
3237 jaren na de fchepping, op nieuw van hetzelve onafhankelijk
en vergrootte het omtrent het jaar 3359; terwijl NEBUKADNEZAR, die
den Joodrchen ftaat overhoop wierp, de Tyriers , Egyptenaren en
nog meer andere volken ovenvon, hetzelve nog aanzienlijker maakte.
Omtrent het midden der 6de eeuw voor CHRISTUS geboorte vielen
deze gezamenlijke rijken in handen van CYRUS.
ASTROlDEN. Daar de nieuwe planeten Cercs en Pallas zeer
klein zijn. aarzelden aanvankelijk eenige fterrekundigen, 0111 aan dezelve den naam van planeten te geven. HERSCUEL Doeg voor, om
ze Asteroir/es te noemen; maar die voorflag is niet aangenomen. D.e
LAMBRE heeft ook met regt de aanmerking gemaakt, dat deze nieuwe planeten, .in vergelijking met MERCURIUS, niet kleinder zijn dan
l\!IERCURIUS, ten aanzien van JUPITER.
ASTHMA. Engborstigheid, àamborstigheid; eene belemmering in
de ademhaling, nu eens door de geftremde werking der borst of der.
longen, dan wederom door eene al te hevige hampachtige zamentrek·
king van deze deelen, veroorzaakt wordende.
ASTRACHAN. (ASTRAKAN). Een der oostelijke landfchappcn
va.u Rusland, in El/Nfa, federt 1554 tot het Rusfisch rUk bchoorel1~
de •. Het is verdeeld in de landfchappen Astradan en Coucafie,
en bevat eene uitgertrektheid van Si 4~ vierkante geographirche mijlen,
die echter, uit hoofde van de woestheid en ollvruçhtbaarheid des lands,
zeer
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zeel' onevenredig, door 375,000 1l1en!è:hcll, en wel door RI/sfm, Tm'~
tarCiJ, Tjèhcrkasfc7I en f{omkken, Züow d als door rondzwervende
f{allllukkclI en Nogaijers, bewoond worden. 111lusfcl1cn vindt men ~
in fommige ftn:ken, vele weilanden, tumen en bo 0111 en , waarollder
ook wijnftokken en 1110erbezien behooren; alsmede ecne menigte zoet.
hout, waarmede zich vele mel,fc1!en voeden: ook is er zom III over·
vlocd, en levert de lPiJlga veel visch op, inzonderheId [(eur, van
welks kuit de Caveaar bereid wordt. De teelt van paanlen, kr,meelen,
fchapell en ander vee, maakt dus het voornaan,fte artikel van dcn hanQel uit; gelijk dan ook de Astrach:miche vellen een voorwerp van
weelde voor onze tegenwoordige mode-wereld geworden zijn.
ASTRACHAN. De hoofdllad des landfchaps van dien naam, ligt
nan de Wolga, en drijft eenen zeer Jterl:en handel, inzonderheid ter
zee. Onder de 70,000 inwoners van allrlrlei natien, bevil;den zich bij.
na 5000 aanzienlijke kooplieden, die, behalve visch, ook veel linnen,
wns, zeep, fuik er , leder e11Z, uitvoeren. De wijn van /i>trachm:
wordt hoog gerchat.
ASTREA. Volgens de oude fabel/;~er e'21~e dochter van THEMis,
welke laatfte, volgens het jongfte vCI'dichtCel, de godin der geregtigheid was. Bij de toenemende booshc'd en ongcregtighcid der men..
fehen, vertoefde ASTRE,\, i:',s;~L'li';;s b"fchenngodin der Ité:rvelingen
en der gcregtigheid, nog het b:lgSt op d::: aarde, tot dac ook z;~ ein"
delijk naar den hemel vloo;.
ASTROLABIUM. Ulock;neter.) Het ware Astrolabium, hetwelk
de ftcrrel:llljcligen gebrui],l'n, om de hoogre cer [terren w~nr te ne..
mcn, en de omfLaLdighe.' en der eerfce be ,.. eging aan te wijzen, ook
Ploi1iph.1rir;m ger'oenld, is een werktuig, hetwelk de voornaamrte
cirkels van de heme!globe, op de vl~kte van eenen harer groot'fte cirkels , (als den horizon- en middag-cirkel), zoodanig daarftek t
als zij zich arm het oog zouden vertoonen, wanneer men zoo hoog
boven de glo~)e verheven was, dat men er óe helft van konde over..
zien. l\'1l:n noemt echter ook dnt werktnig Astrolabium, waar"
van men zich in de meetkunde bedient, 0111 de hoogten, afftandell
en hoeken te meten; alsl11:de om eene üreek !alJds op te nemen en
af te Heken. Dit werktuig befwat uit eene ronde, ook wel eene
vierknnte, koperen plaat, welker rand in 360 graden verdeeld is,
en in welks middelpunt middelen aanwezig zijn, waardoor men eene
landftreek kan opmeten.
ASTROGNOSIE. Is, in de beoefenende fcerrekunde, de onombeerlij·
ke kennis der fterrebeelden, en daaïtoe behoorende, afzonderlijke fcerren.
ASTROLOGIE. Is die wetenfchap, waardoor men uit den ftand
de Herren toekomstige gebeurtenisfen voorzegde. Zij weru door de
C/taldcers tot de n~,tien der volgende tUden overgebragt , waarom ook
de fterrc- wichebars bij de oude fcllrijvers Chaldaei genoemd werden.
De waan VDIl den invloed der fterren op de menfchelijke lotgevallen
is zoo oud als de wereld, eu vOlid altijd zoo vele voorftanders, dat
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deze wa:lrzeggcrs, door alle eeuwen heen, gewlgtige rollen gefpccld
b:~bbcl1. Nog in de I7de eeuw hielden zich, zeltS groote, Herre.
kundigcn met de fierre-wichelarij op. KE1'PLER zelfs, wanneer men
liet begeerde, trok iemands horoscoop, en meu verhaalt, dat hij zich
de gunst van \VALLENSTEIN , die hem, in 1629, naar Srlg{1Jt beriep,
door de yoorfpclling van zijn gelllk verworven heefr. lHoRIN trachtte, in zijne dst:-ologia Caliica, fiag. CClIz. 1661 , deze kunst uit naumf- en w:.,kundige gronden te bewogen.
ASTRONOMIE. (Zie; STERREKUNDE,)
ASTRONOl.\IISCHE TAFELS. Zijn fterrdijstcn, waarop dc ver..
fchillende fl:erren zijn gerangfchikt volgens de orde van derzelver
doorgang door den middagcirkel. Wij hebben een groot aamal vall
zoodanige llerrdiisten. De beste zijn cl:e van MMJER, BRADLEIJ,
MARKELIJNE, CAGNOLl Gn PIAZZI. Die \"an \V OLf.ASTON cn BODE,
zijn eenvoudige verzamelingen.
ASTURIE. Een landfchap in Spanje, vol bergen en bosfchen,
en daarom weinig bevolkt; doch in ooft, inzonderheid appelen en
lvijn, zeer vruchtbaar: koren wordt er weinig gevonden; maar wel
veel goud", lnzuur- en vermiIlioen groeveli. De p~rdenfol:kerij maakt
in dit landfchap den voornaaml1en tak van handel uil, en de inwoners,
waarvan de adel hare afkomst van de Cot/Zen rekent, genieten, boven die lier overige gewesten. verfcheidene voorregten ; weten van
geene tollen, of koninklijke intendanten, en genoten tot dus verre
tie eer, dat ieder kroonprins van Spanje zich, fe.lert 138~~, prim van
Astllrie noemde, (Zie ,'oorts SPAN} E.)
ASTYANAX. De zoon van HEKTOR en ANDRO~IACtlE, Ilog zeel:
jong ten tijde van den Trojaanfc/JeJJ oorlog. Hij werd bij de ver~
woesting van Troje door zijne moeder gered; doch door ULIJSSES.
\lil vrees dat hij naderhand zijn vaderland zon trachten te wreken,
van eenen toren ter neuer<,:,,[lorc. EURIPIDES laat hem door MENE.
LAUS ,. SENECA door PVRRHUS, omkomen. Dit laadl:e verhaal volgt
RACINE in zijne AlZdromach~.
ASYMPTOTES. Zijn, in de meetkunde, regte lijnen, die rene
~romme wel knnnen I)aderen, maar zich nooit met dezelve vereenigen.
Qffchoon d:e amand van elkander bijna ol1mc!"kbaar worden kan •
• ATAHALlPA, of ATAHUALPA. He laar,t1:e koning v:ln Peru,
~it _het gef1acht der Inca's. Hij had zijnen brocder HUASC/lR, die
hem de kroon benvistte, ovenVO,1ncn , tOC!) de Spal1jat1rden , in
1525, onder PIZARRO, in zijne fiatcn drongen, wnUfllU hij door de~
zen verrndelijkgevangcn genomen, en i.l 1533 werd omgebragr.
ATALANTA. Eene der fcboonltr~ NedcrlaidiCJ,e kqpellcn, bekend
onder den naam van de lVoilJlIler- of Atlmiraal-kt1pel.
ATALANTE. Van dezen naam k0fJ12n cr twee in de fabelklIn~
de voor. De eene, de dochter van Je'- ,oN en CUJ,\IEf\E, was zeer
beroemd in het boogfchièten; terwijl de andere, eCI~e dochter van
SCHONEUS , zo()\Ve~ door hare fchoollhei~. al" ,:qor h;l!e ti;elheid iu
lIet wedloopen, uitmumte.
"
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ATARAXIO. Een woord, bij de Stoïfche wijsgeeren gebruik" om aan te toonen die rUst des gemocds en vastheid van oordeel, welke ons van alle aandoeningen van eigenliefde,
of ingebeelde kennis, bevrijdt.
ATHENE. (tegenwoordig SETINES.) ÛI;der dezên naam is inzo!].
derheid de hoofdnad ván Attica beroemd. Zij was de uitll1UDtendUe
der Griekfche fieden, de eer!l:e wieg del' menschbeid, geleerdheid e11
godsdienst, zoo als CICERO haar noem" de verzamelplaats van fra:lÏje kU!1~ten en wetenfchappen, en het tüoneel, waarop PISISTRATUS.
MILTIADES , TIIDIISTOCLES, ARISTIDCS, Cn·JON • IPERICLES , CoNON, DE~lOST/lL:"ES, ALCIJH.\DES, SOKP.ATES, PLA1ro, TIlL'ClDleES.
ATARAxrA,

XEi'<OP/lON , ACSr.YLL'S ,

S()PHOl(LFS ,

EURIPlDES ,ARJSTO.PIL\l\;[5 el}

anderen, zoo luistérri>:, fch;ttcrdcn. ./l:.Jz:'1Jt omving de eerne "'et~
ten van DRACO, die echter SOl. ON grootendeels met d,~ zijne verw: sfelde, met oogmerk, OlTI aan het volk de hoogftc mai{t, en aan· den
adel de regering toe te kennen. De At/ICiliell.?,ers warell lieden van
veel genie en groo:e talenten, en bcz~teu levens vele godlwrtigh,id>
doch waren duarbij zeer ligtziI111ig en OnbCn211dlg. Van hier, dat zij
ook dikwijls hünne grootl1e mannen met ondankbaarheid bc:looIJdcn;
fcllOOll het la1tf1:e doorgaans het gevt)l~ van elke volksregering is.
Ten ~al1zicn van zijnen ollJl:J'elr kan .dt!!e!le n1et Oilze gwote ileden
niet vergeleken \vorden, gdijk, o\'cr het algc111ecIl, dc GrieHche.
kleiner (hu de onze w~ren. liet fb"t tha!;s onder den paf"chalik van
lVegropoiZt, en bevat, op Zijn hoogst 8000 inwoners, Waan'a:1 de
meeste ooster[c!le Christenen zijh, Welke hier èer.en narts-bislcho~
hebben. De beroemde haven Pyreus, thans Porto Leolle, is ook nog
tegenwoordig, uit hoofde harer veiligheid, voor de fchepen van vee!
belang, en enkele nog overgeblevene bouwvallen van tempels enze
~etlligcn nog heden van hare vorige pracht en luister.
ATHLETAE. AthldeIJ, knmpvechters; ficrke en vlugge menfchen, geoefend tot de openbare fchouwfl)clen der Grieken en Romeinen, die hunne behendigheid in zulke fpelen vertoonden, waartoe
ligchamelijke llertue vereisdlt werd. In het eerst noemde men alleen·
diegenen A/Meten, d'e met den kolf, of met de vuist, vochten;
~och naderhand allen, die in de openbare fpelen om den prijs llreden,'
als: ring!l:ekers, vuistvechters, wedloopers enz.
A THOS. Een der hoogfie bergen van Macedol1ie, op welks top'
eertijds vijf neden lagen. Thans heet deze berg lIfonte ftlnto, waarop, in 28 kloosters, 6000 monniken wonen, die bij de Grieken zeer
gezien zijn. Zij leiden een ftreng en arbeidzaam leven, en verzamelen in Rusland, lf/allachije, lJloldavic enz. jaarl~iks aalmoezen, om
hunne aanmerkelijke fchatting aan den bostangi-bafcha en den fultan te
kunnen bernlen. De kloosters en kerken op den berg Athos zijn de
cenigfre, die in Turkije klokken hebben.
ATLANTEN. Zoo noemt men de Titanen, of afframmelingen van
ATLAS. (Zie dit woord) Ook geeft men, in de bouwkunde, dennu:un
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naam van Atla/iten ann ll1andr~:;cnde pilaren, of menfchenbeelden ,
die de puijcn van een huis onderfchrag~n.
ATLAN'tIS. De nanm van een, bij de ouden, beroemd eiland,
wa~rV:1n zij verhalen, dat het in den Oceaall (die van dca berg Atlas zijnen naam ontleent), gelegen heeft; doch h2twelk zjj niet
ineer vonden, en dus zelden, dat het door de zee verzwolgen was.
ATLANTISCHE ZEE. Dus genoemd naar dell Afrikafchen berg
Atlas; waaronder Illen fom tijds verftaat de zee aan de westelijke
Spaanfelle , AlrikafcJle kust, van het voorgebergte Piuis/erre tot dat
van Sicrra LiI}1,t{, en ook wel eens de geheele zee tllsfchen de wes"
telijke Europifche en Afrikafche kusten, van de IJszee af gerekend.
ATLAS. Een zoon van dcn Titan JAPRT, die, benevens alle zijne zonen, bij de goden gehaat was. JUPlTER frome .TAPET en de
m'erige Titanen in den Tartarus, en legde ATLAS den geheelen last
der wereld op zl}ne fchouders; gelijk men hem ook in deze houding,
met den wcreld,doot, ziet afgebeeld.
ATLAS. Een gebergte in Noord-dfrika, hetwelk vàn den Titan
ATLAS zijnen naam verworven heeft. Hij werd, volgens de fabelleer
door PERSWS, toen hij hem den toegang tot den tuin der Hejperi.
den w2igcrde, in dezen berg veranderd. - Hij loopt, noordelijk
lan:;s de kusten van de 1/1lidde!!andfc/te zee, en vereenigt zich ten OOS.
ten met het Ntjl-geb"rgte. Deszelfs hoogl1e toppen reiken ten minft~ 12,000 voet boven de oppervlakte der zee, en zijn op vele plaatfen altijd met lileeuw bedekt. Aan den voet van dezen berg, echter,
is de luelt zacht; en de dalen zijn zeer vruchtbaar.
ATMOSPHEER. (Zie: DAMPKRING.)
ATMO;\TETER, AT.\llDOl\TETER. Een werktuig, öm de uit~
wafeming van het water te meten. Naar het doel, dat men daarbij
heeft, is des zelfs inrigting onder[cheiden. Begeert men voor eene en
dezelfde plaats de hoeveelheid van het uitgewafemd water, gedurende eenc reeks van jaren, of in verfchilIende jaargetijden, te Jeeren kennen, dan behoeft men flechts eenen bak met water geftadig aan de
lucht bloot te ftellen; het dagelijks eh of maandelijksch verlies des
waters, door wegen of meten, te bepalen, en, door middel van een
regenmeter, gelijktijdig in aanmerking te nemen de hoeveelheid van gevallen water, gedurende dien zelfden tijd. Aldus heeft, hier te lande,
MUSSCHENBROEK ruim dertig jaren lang, driemaal daags, waarnemingen
gedaan, op het gevallen en uitgewafemd water te Uti"echt en Leiden;
zoo als ook de beroemde water-bouw!mndige BRUININGS, gedurende
eene reeks van jaren, te halfweg tllsfchen Haarlem en A;nJlerdam ;
welke waarn~mi\1gen aldaar door den Heer DE LEEUW nog ge!1:adig
worden voortgezet. Begeert men echter, onder bepaalde oml1andigheden, de uitwafeming des waters bij onderCcheidcne temperatuur, gedurende zeer kleine tijdvakken, te meten, dan bedient men zich daartoe van andere Atmometers, gel~ik b. v. die van RICIH1AN, Mosc,nT.
J;>ALTON enz. Daar ~intusCchen een vierk:mte voet water-oppervlakte,
[t'
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te 111idden op eenen dorren grond fiaande, meer lal nit\vafemen, dan
eene gelijke hoeveelheid waters, in eene waterachtige landfireek, of
wel in de zee zelve, gelijk zulks door de waarnemingen van SAUSSURE bevestigd, en ook, op zich zelve, klaarblUkelijk is; zoude men
eigenlijk, om de ware hoeveelheid vall uitgewaremd water te bepalen,
zich bedienen moeten van twee Atmometers, waarvan de cene mid..
den op het water, en de andere op droog land geplaatst was. Naar
dit vereischte hebben de heeren DOBSON en DALTON eene reeks van
waal11emingen gedaan, cn daaruit berekend, dat de gebeeIe hoeveelheid van gevallen water in ElJgelalid en Wales, gedurende een jaar,
b"!draagt 4181713536000 Kubiekvoeten. Naar eellen algemeellcn over.;
11 ag , bedraagt al het water, dat door de rivieren van ENgeland en
lf7ales naar zee gevoerd wordt,
jaarlijks, • ;
• •
1499617152000 Kub. voetJ
het uitgewafemd water volgens D.\LTON 28721i376oooo
dus hct geheele jaarlijksch verlies aan watcr 437 I790912000
Derhalve is dit verlies 190077376000 Kub. voet groo~cr, dan de ontvangst; hetwelk overeenficmt met cent waterhoogte van I , 6".
Wanneer men nu overweegt, dat D,\tToN, bij de ont\'~ngst, lliet in
rekening heeft gebragt de menigte waters, die, bij ·wijze van neder.
p!OJJil1g, door de bergen wordt aangcbrngt, en dat dus, voor geheel
Engelal/d en TValcs, wel eeJle wmerklom van I, 6" hoogte zal be..
dragen; dan ziet men, in deze berekening, eenc vcrrasfende overeen-·
fiemming tnsfchen ontV:'Tngst en uitgave; en men mag, op grond van
zoodanige uitkomsten, befluitell, dat cr, over het geheel, eene hefiendige ge1ijkheid is tllslchcn het gevallen cn uitgewafemd water.
Rondloopende uit den dampkring, op de oppervlakte der aarde,
voedt het dieren en planten, en keert, door uitwafeming, verdamping,
gisting en vervlugtiging, in den dampkring terug, 0111 aldaar, onder
~efiadige veranderingen van lnchtverhevelingen" tot nieuwen dienst
voor de aarde bereid te worden; en tevens als fpiegelglad ijs, regel.
matige fneeuwvJokken, :1angefchotcn kristalnaalden, fra.1i gcfirooide
rijm, fiuivend ijzel, of, in het midden van den zomer, met ldatetend igeraas, als harde hagelfieenen, als daauw, nevel, mist, of eindelijk als fchoone , donker dreigende wolken in de geduchtfte ver.
fchijnfelen van donder en blikfem aan het uitfpanfel ,'of als malfche
regenvlagen, op den aardbodem de aanbiddelijke grootheid, wijsheid.
en liefde des Scheppers te verkondigen.
A TOOM. Naar een zeer oud, van de Grieken afkomstig, en tot
op onze dagen voortgeplant, denkbeeld, befiaan alle ligchamen uit
.Atomen, of ondeelbare deeltjes. Deze Atomen fielt men zich voor,
:tls van ecne oneindige kleinheid, met ledige tus[chenruimtens tus[chen
elkander, waaruit de poreusheid der ligchamen noodzakelijk volgt.
Zij raken, meent men, elkander niet mm, maar blijven, ten gevolge
van aantrekkende en affrootende krachten, op ecnigen affiand, hoe_
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gering ook, van elkander verwUderd. Van daar, da, er, binnen de grenzen van ieder ligchamn, veel meer ledige tllsfchenruinltCll dan frof..
deelen zijn. Naar dit lecrftelfcl kan men de ftoff~lijke vc:rfcheidcllheid
der ligchamen verklaren uit de olldcljlelling, dat de Atomen zelve
oorfpron!;:elijk in a~rd verfchilIen, of in ftoffelUke hoedani!:,:heid, of
in gedaante, grootheid, ligging en ftand. Men lr:ze hierover ecne
verhandeling van J. NnWWEc'lHlJlS, uitgegeven door TEIJLER'S tweedè
gellootfc!tap XVI St. - Eenc zeer vernuftige At men-berekening heeft,
in onze dagen, de heer D.\LTON voor:;citeld, ter aanlVijzing der verhoudingen, waarin zich de grol1dftoffen verbinden, bij de zam~Lfccl
ling der onderfcheidene ligciJmnen. Dij voorbeeld: als men ftelt, dat
1 At@om wat erftof zich vereenigt met 1 Atoom zuurli:of, ter zamen·
ftelling V:1l1 water, en dat 100 dceJen waters in gewigt bedragen,
volgens FOURCROIJ en VAU'~UELIN, 87,4 znurîtof en 12,6 waterftof ;
dan zal, d:wr ieder Atocilt W:1ter gelijk is aan I AtOOM zuurftof
I Atoom wat erftof , ook I Atoom waters in gcwigt bedra'~el1 87,4
12,6 waterftof. 1\1en neme het gewigt van I Atoom wat~r~
zuurftof
Hof, als het ligtfte van alle bekende ligchamen, tut eenheid aan, dan zal
men het gewigt van I Atoom zunrfcof vrij naauwkcuris- door het ge726: 874
1 :
lal 7 kunnen uitdrtlkken, W11!t 12,6: 87,4
6,93 == I : 7 ten n~aSte. bij. Naar deze cenvoudi'je manier van
Atomen-berekening geeft Di\LTON eenc tafel van enkelvoudige en za.
mengeftelde zeHYcandighedcn.
Bij voorb. als 1
/ltoom waterfcof weegt
I
zal 1
zuurftof wegen
7
1
[tMtof
5
zwavel
1
13
koolftof '
1
5.4
phosphorns - 1
9
enz.
enz.
Hieruit blijkt terfwnd de verhouding der grondftoffcn bij ZaU1elJge~
ftelde ligchamcn; bij voorb.
1 Atoom L'llpetcrgas1 Atoom ftikftof
1 Atoom zuurftof
5
7
12
gewigts verhouding
I Ataom koolzuur gas
I Atoom koolfwf
2 /ltoom zuurftof
5
.2, 7
gewigts verhouding
ATONIE. VcrOapping, omfpanning der vezelen. - De onder';
fcheidene vliezen, vaten, zenuwen, fpieren enz., waaruit ons lig_
chaam beftaat, hebben een eenigzins vezelachtig zamenftel. Wanneer
JlU die vezels, bij de terugwerking dcr levenskracht op de prikkels,
zich niet genoegzaam zamentrekken en fpannen, maar als eene, van
hare veerkr!1cht beroofde, veer verOapt blijven hangen, d?n noemt
men dit: Atonie.
ATREUS. ZOOI1 van PELOPS en HIPPODA~lIA. Hij vermoordde,
met z~in~n broeder, TunSTEs, hunnen fc1Joonbrocdcr ClmYSIPPvs;
7iij namen hierop beide de vJugt, en kwamen aan het hof van EURYS-
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TflEUS, wiens dochter AZROPE aan ATREUS huwde, die dan ook na
den dood zijns fcllOonvaders koning van lIJ/jeene werd. Dan, THlJESTES, weggelleept door eene ongeoorloofde liefde voor zijns broeders gemalin, onteerde zijn huwelijksbed, en won bij haar twee zoncn. ATREUS, dezen fCllandelijken lainllchandel ontdekkende, verjoeg zijncn broeder, met zijne zonen; doch deze, naar wraak dorstende, ontvreemde aan kfl(ElJS he;ml'iij k eenen zoon, en overreedde
hem, om zijnen eigen vader om hals te brengen. Dit werd ontdekt, en de zoon, dien ATRWS voor dien zUns broeders hield, teregt gefield. Zoodra ontdekte niet de ongclukkige vader zijne dwaling, of ook hij bedacht de vcrfchrikkelijkl1:e wraak. Hij hield zich
als of hij verzoend was; liet THiJEsTEs met zline beide bastaarden ter
maaltijd noodigen; maakte zich hcimelijk van de laatfte meester; liet
hen nagten ; hun gekookt vl~csch zijnen broe{ler voorzetten; wierp
dezen, na het eindigen van déll maaltijd, de becndcren zijner eigen
zonen toe, en openbaarde hem nu, met eenen fchamperen lach, dele
zijne olltmenschte wraak, over welke de zon, zoo als de dichtc;'s
verhaalden, fchnil ging, om haar niet te bc[chijnen. (Zie YIJurts
AEGISTHUS.)
A TRIDEN. Dus heetten AGA~!CM"'O!'l en MENELAUS, als zoncn
van ATREUS. De eerne werd de oudere, de laatfh: de jOligere A fRlDES genoemd.
ATROPOS. Eene van de parcen, of fchikgodinnen. (Zie dat
Artikel.)
A TT E NT AA T. Het begin eener onrcgtmatige daad, voor dat men
dJzclve heeft tot fl:and gebr::!;.';t.
ATTILA. Koning der HZllIllen, een der grootfle veroveraars der
wereld. Hij werd door de HIllmen , die uit Tartarije gekomen waren, en zich in Pmlllouie hadden nedergezet, nadat zij tegen de Gothen en Romeinen gcflreden hadden, tot koning verkozen, en viel,
met een zeer tah:ijk leger, uit verfchillende volken z3mengefleld , eerst
in Thracie, en vervol~ens in Griekenland, Duitsch/a1ld, Frankriik,
Thuring'm en Ita/ie , waar hij ook Rome een bezoek wilde geven;
doch door de welfprekendheid van LEO I, die hem te gemoet ging,
werd terug gehouden. Hij moet klein van gefhlte geweest zijn, maar
een fchrikverwekkend voorkomen gehad hebben. Zijne vijanden be~
handelden hem zeer onmenfchelijk. Hij fl:ierf in het jaar 453, het
36 !1e zijns ouderdollls.
ATTISCH. (Athenim/isch.) Daar Athene de zetel van finaak en
befchaving was, zoo beteekent Attisch dikwijls zoo veel, als veel
fmaak, vele begaafdheid te bezittèn.
ATTITUDE. De houding, waarin figuren, of beelden, behoore"
geplaatst te worden.
ATTRIBUUT. De eigenfchap, welke aan iemand wordt toegeCchreven. In de kunst verftaat men door .dttributen die zaken, of kenmerken, welke aan perfonen eigen ziju, ell hen kemchec[en; bij voorALGEl\l. W OORDENB. I.
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D'AUBAINE. -

AUDEBERT.

beeld: de blikfem is een Attribuut van JUPITER, de koker en pijlen
van A~IOR.
D' A U BAINE. (Droit) Het verf1:erfregt, dat regt van den fiscaal;
om zich van de nalatenfchap, welke een vreemde4ing, bij zijn overlijden in een land beû, met uitfluiting van alle wettige erfgenamen,
meester te maken. Van ouds was dit regt, zoo zeer tegen alle gastvrijheirl aanloopende , in alle Europifche aaten in gebruik; doch, in
Frankrijk alleen, bleef hetzelve tot in latere tijden in zwang. Ondenusfchen werd hetzelve toen reeds, door vele Duitfche amen bij
bijzondere verdragen, opgeheven, en eindelijk, den 6 van OogStmaand 1790, door de nationale vergadering, geheel vernietigd.
AUDEBERT. (JEAN BAPTISTE) Werd, in 1759, te Rochefort
geboren. Schoon flechts eene middelmatige opvoeding ontvangen hebbende, vereenigde hij echter de uitml1l1tendf1:e talenten van eenen
fchilder, met de kundigheden eens natuur-onderzoekers. Achttit!n jaren
oud zijnde ging hij naar Parijs, om de teeken- en fchilderkunst te leeren, kreeg, in 178~; kennis aan GIG OT D'ORCIJ, die, als een vermogend liefhebber en bewonderaar der natuurlijke gefchiedenis, aanzienlijke verzamelingen bezat; de zeldzaamf1:e i1:ukken derzelve door
hem liet fchilderen, en hem naderhand naar Engeland en HIJ!!and zond,
van waar hij eene menigte teekenÏ!lgen Eerilg bragt, van welke men
in OLIVIERS Gefc!ziedenis der Infoktett heeft gebruik gemaakr. Av~
DEBERTS fm::tatt voor de natnnrlijke historie, door di~ alles opgewekt,
bepaalde zich niet langer, om naar de denkbeelden van anderen te ar ..
beiden; mMr hij vervaardigde nu eigen werk, waardoor hij zijnen roem
voor altijd vestigde. I-Iet eeri1:e was zijne Histoire naturelle des Singes, ács Makis et des Galeophithèques, waarin hij zich te gelijk als
een bekwaam teekenaar , graveerder en fchrijver, kenfchetsr. Ten aanzien der kleuren bragt hij her tot eene vo'komenheid, welke men
tot hiertoe, nog niet berékt had. Niet te v reden, met de verfchiIIende
kleuren op eene enkele plaat te brengen, zoo dat het eene [oort vall
fchilderij werd, bediende hij zich daarbij, in plaats van water-.
van de duurzame en vastere olie.verwen. Voorts drukte hij met goud,
waarvan hij de kleuren menigmaal veranderde, ten einde de meest
in het oog loopende werkingen zijner voorbeelden n3 te Doorren. De
nattlurlijke historie won zeer veel door zijne werken" welker pracht
onze verbazing wekt. Zijne lJistoire des Colibris, des Oi/ènux nlouches, des Sacamars et des Promerops, waarvan het li1:e deel, in fo.
lio, 1802, te Parijs, is uitgegeven, wordt voor een der volkomel'fte werken V3:n die foort gehouden. Vijftien exemplaren van hetzelve waren met gouden letters gedrukt, en de g~heele oplage bedroeg
flechts 300. Naauwelijks had hij dit werk begonnen, of hij ont.
wierp een nieuw plan, tor welks uitvoering naauweliJks een geheel menfchelijk leven zoude toegereikt hebben. Aan het zijne, echter maakte
de dood, in 1800, een einde, toen hij naauwelijks de Histoire des
Crimperallx et des Oiji:.l/Ix des parailis begonnen had. Beide werken
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ken werden door DESRAl} roemrijk voltooid. Ook door de uitgave
van LC Vi\lLL,\NTS Afrikafche vogels heeft ArJDEBERT zich verdiemtelijk gemaakt; zijtlde de afdruk der platen, tot de dertiende afleve·
ring toc. ollder zijn opzigt gefchied.
AUDIE NTIE. Is die plegtige handelîng, waárbij vorstelijke peffonen verZoekcn van mènfchen aánhoOl'en. DikwUIs wordt er ook dl!
tijd, of het uur, door verflaan , waarop dit gehoor plaats heeft, en
waarin meermafen pcrfonert van aanzien, gezanten enz. den vorst wor~
den voorget1eld. Aan de meeste hoven heeft men hiertoe eene af.
Zonderlijke, dikwerf fraai verÎJerde, /ludientie-.U1t1t. - In Spanj~
geeft men ook den naam van Al/dientie (tllldienzá) aan die geregts.
hoven. welke iij in Amerika hebben opgerigt, en vmi welker l1it~
fpraak geen beroep (flpjJeI) kan gefchieden. Van hier, dat men AlIle1·ika ook dikwijls, op de kratten, zoo wel in provincîen, als in
AtÎdiellties, vcrdee:ld vindt.
AUDITEUR. Is, in het krijgswezen ,die perfoOli • die, hij de
regements-krijgsruden, de Flaats V?!l den gewonen regter bekleedt, en
dus de pleitgedingen en andere zaken', die bij het regement voorvallen, in naam des veldsheers , of des bevelhebbers; bellist.
AUGlAS. Koning van EUs', in Criekellltl/Jd~ die eencn zeer groo·
ren llal bmi. waarin hij 3000 Dsfen hield, welke in 30 jaren V3n i11e,[
riièt ontledigd was. AUGUS kwam me, HEIl.KULES overeen, over !Jet
uitmesten van dezen t1al, die rot d:lt èinde de rivier /Jlp.!zius cr dO,or
henen leidde. AUGIAS 'Wilde echter IIEI~I{uLES voor zJjn werk niet
betalen, en bände zijnen toon, waarop HERKuLEs in Elis vicl, Ar.:GlAS ombragt, en zijnen zoon toc den troon verhief. Vun hier het
fpreekwoord: dUII flat van AUGIAS uitmeste1l, waarv~,n me:] zich bedient, als men van eenen modjelijken, 1110rfigen, en te gelijk 011·
àankbaren arbeid fpreekt.
AUGSBURG. (lu het L~tijn AI/gt/sta f7inàelieorum). Eent' groo"
..e, welgebouwde, en bevestigde, voormaals vrije rijksfiad in Z,Jiabell,
aan de Beijerfche gren;i:cn, welkei· getal inwoners op 37 1\ 38,000
gefchat wordt. Fabrijken en rederijen van allerlei aard; het tOt he.
den nog zèer getrokken goud- en zilverwerk; de fifne katoenen; de
graveerkunst; de boekhandel en meer andere hunG\verken, benevenS
de kunsten en wetenfchappen, maken deze t1ad beroemd. Het bis.
dom ANgshurg beeft van haar zijneü naam ontvangen~ Door de!}
Presburger vrede, tusfchell Oostenrij k en Frankrijk, in Winter;náand
1305, gelloten, wei'd zij aan den koning van Beijeren afgeilaan, onder wietis gebied zij tegenwoordig nbg behoort. De regering verklaarde
zich wel, op den rijksdag, plegtig tegen de in bezitneming door Bei.
jeren; doch het rijk konde tulks niet weren, daar de Franfche keizer
die /lad ter vergrooting van BeijereIJ be/lemd had, Ingevolge hiervan
verfeheen, den 4 van Lentemaand 1806, de Franfche veldheer REN~ ,
en gaf, in naam van zijnen vorst. de fiad Augshtlrg met haar ge.
bied, aan Beijerfche gemagtigden over J die dan ook den eed \'nll gé·

trouwheid deden afleggen.
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AUGSBURGSCHE CONFESSIE. -

AUGUREN.

AUGSI3URGSCHE CONFESSIE. Is die geloofsbelijdenis, welke
door de protestanten, op den rijksdag te Augsburg , in 15.3°, aall
den keizer en het rijk overhandigd, en door de onderteckening der
protestantfche rijks!tenden bekrachtigd werd. Zij werd, op bevel vau
den keurvorst van Sak/en 1 JOHANNES dm beflelldigen, door M. Lu.
THE'R, te TOlgmt, in I? artikelen vervat; doeh naar dien de !tij! te
feherp was, door PIJ. MELANCIITON, op bevel van den keurvorst,
en met bewilliging van de gezamenlijke vorsten en godgeleerden, omgearbeid, en alzoo, op den 25 van Zomermaand 1530, aan den rijksdag overgegeven en voorgelezen. Het oorfpronkelijke berust ;onder
óe keizerlijk-koninklijke arehiven, en de llitgave der Augsburgfehe
Confeslie, in 1531 te WittOlberg uitgegeven, is. naar hetzelve ge.
drukt. NaderlJand echter maakte MELANCHTON, op eigen gezag,
daarin deze en gene verandering, welke veranderde uitgave, in 1540,
in het licht kwam; en zoo ontHond er een onderfcheid tusfehen de
Oilverallderde en verat/derde Augsburgfche Confesfie. en werd die,
welke aan den rUksdag werd overhandigd, door de Lutherfc/ten. en
de veranderde, van IVlELANcHToN , door de Protestanten aangenomen.
Bekend is het. dat het fchandelijk misbruik der aflaten, door pans
Lw X, in ISl?, vergund aan hun, die tot de voltooijing der St.
Picterj!èerk, te Rome, bijdroegen, allereerst [Ot deze kerkhervorming aanleiding gaf. Dan, de aangenomene geloofsbelijdenis bij de
protestanten was niet in ll:aat, om eene verzoening rusfchen deze en
de Roomsch katholijken te bewerken, en men hoopte die van eene
kerkvergadering, welke weI" beloofd werd, maar niet tot !tand kwam.
Daar nu. inzonderheid in die landen. waar Roomfchen en l.mher.
fehen woonden, zeer vele onlusten rezen, floten de Lntherfche
vorsten, nog in hetzelfde jaar 153°, te hUllner verdediging tegen de
Roomschgezinden, het Sma!kaldisch verbond, (zie dit Art.), hetwelk
nu reeds èenen god3dienst-c orlog ten gevolge zou gehad hebben, indien niet de oorlOg legen de Turken beide panijen [Ot eensgezindheid genoopt harlde. Het gevolg van dezen oorlog was, dat, in den
jare J532, te Neurenberg, tlls[chen beide partijen een verdrag ge~
floten werd, houdende de bepaling, d;Jt de Evangelifche godsdienst.
in het Duirfche rijk, openlijk zou befchermd worden, tot dat men
een volkomen vergelijk zoude treffen. Op deze overeenkomst. in
J 534 op nieuw bekrachtigd,' volgde helaas!' eerst na een en bloedigen oorlog, en na verloop van 18 jaren ' - in J55~, het Pas/at/uh
'J/erdrag, (ZIe dit Art.) en drie jaren later, in 1555, den godsdienstvrede, (zie mede op dit Art.) die, in 16J8, door den 30 jarigen
oorlog, verbroken werd; makende de 'Vestfaalfche vrede, in 1648,
eerst een einde aan deze godsdienstige twisten.
AUGUREN. Waren Ro:neinfche priesters, die uit de vlagt, het
gezang en het voedfel der vogelen, als ook uit andere verfchijnfeJs
in de lucht, voorfpelden. Zij fpeelden eene aanzienlijke rol in het
Romeinfcae gemecnebest, en konden de ~ewjgtigll:e ondernemill-
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gen doen ll:aken, zoo dra zij voürtiaven, een kwaad teeLea gezien
te hebben.
AUGUSTINUS. Een beroemd kerkvader, die' in dl! laatfie helfc
der 4de en in het begin der sde eeuw onzer tijdrekening leefde. In
zijne jeugd .leidde hij eene buitenfporige levenswijs. Hij beoefende
eerst de wijsbegeerte; doch ging vef\'olgens tot de fekte der llIanichaeen over. Onder deze bleef hij 9 jaren lang, waarna hij
Afrika verliet, en eerst nnar Rome en vervolgens naar lUi/aan vertrok, waar hij door AMBROSIUS , die aldaar bisfeilOp was, het Christenrlom leerde hoogfchl1tten, en zich door hem, in het 33ile jaar
zijns ouderdoms , liet doopen. I-Jij keerde hierop na:'.f Afrika terug; verkocht zijne goederen ten voordecle der armen, en be·.
hield tlechts zooveel voor zich ze;lvcn, dat hij matig koude leven.
AUGVSTJNVS trad nu in den gecstclUkel1 frand; predikte te Hippon
met een zeer goed gevolg, en werd in -395 akbar Bisfchop. Met
PELAGIU s geraakte hij in bevigcn ni\iist over de leer van den vrijen
wil, de genade en de voorbefchilddng; fchreef hjerover een werk,
<lat hij in het Hcbt gaf, en l1ierf in Oogstmaand 430. Er waren
zekerlijk geleerder kerkvad"rs, die in hunne fChrifren eenen beteren 11 ij I en eellen zuiverder fmaak aan den dag legden; maar geen
van hen wist het menrchelijk hart zoo zeer te treffen, en voor den
godsdienst te verwarmen, als hij, weshalve ook de fchilders hem.
in hunne ll:ukken, een brandenç{ hart tot een zinnebeeld gegeven
hebben.
AUGUSTINUS heeft zijnen ijver voor het klooster-leven, door het
oprigten van eenige Monniks- en Nonnen-kloosters in AFika, maat
geens~ins, zoo als de naar hem genoemde Auguflijllen beweerden.
~oor het ll:ichten eener orde met een en vasten regel, aan den dag
gelegd; zijnde de onderfcheidene takken der Augustijner orde eerst
in de I I en J2de eeuw ontflaan, en derzelver regels een werk der
PauCen en Priors. PlUS V plaatl1e de dugu(lijl1etJ in 1567 onder de orde der Bedel-monniken, en gaf hun den vierden rang o!Jder de Domi.,
1likm1elt, Franciskane11 en }{arlllelitell. Zij vcrfpreidden zich "(vijd en
zijd, en, ten tijde der hervorming rekent men, dat er nog 2000
kloosters van deze orde bef1aan hebben. Nog in het begin der vorige
eeuw was zij in 42 provincien, en verfcheidene broeqerfchappen ver·
deeld. LUTHER behoorde tot deze orde.
AUGUSTUS. Bij ons .de achtfl:e maand van het jaar, en ook
Oogstmaand genoemd. Zij ontleent haren llaam van keizer AUGvs.
TUS, omdat hij in die maand (voorheen SextiJis geheetcn, dat is de
zesde maand, van Maart af gerekend) tot conCnl benoemd werd,
driemaal overwonnen, Egypte aan de RGmeinfche heerCchappij onder.
worpen, en aan den bnrger-oorlog een einde gemaakt had.
AUGUSTUS. (OCTWICS CESAR) Zoon van C. OCTAVIUS en
ACCIA; werd, in 691 na de IJ crbouwing van Rome, aldr.ar geboren.
Vermits hij zijnen vadel' vroeg verloor, Zoo nam JULIUS CESAR hem
N3
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IIIs kind aan, dien hij ook, 16 jaren oud zijnde, in den Spnnnfellen oorlog volgde. Zijne aanzienlijke betrekkingen, gevoegd bij
zijne talenten , en Înzouderheid bij zijnen blligzamen aard, maakten
hem zeer gefchikt voor den toenmaligen h~gchelUken toelland van
l1ec Romeinfche gemeenel
n oor den l1ag van Actiu11t, ver],reeg hij de heerfciJappU
2r Rome en de wereld. Tot hiertoe
was zijn gedrag zeer wreed , 'weesc; maar thans maakte hij ziçh
<laar zachtheid bemind. Men gaf hem den titel van Cefar yüor al~
ti}d, waarbij de fenaat den naam van AUGuihus voegde. Hij was,
flim genoeg, om den fehijn te vertoonen, als of hij de opperheerfehappij te eenigen tijde weder wilde affiaa,n; liet zich (Jneeken,
0111 dezelve te behouden, en nam d~e dnn altijd l1echts voor weini~e jnren weder op zjch, die echter teU{ens op nieuw verlengd
werden. Als kc;z~r wist hij ziell eene algemeene açhting te venver~
ven, en beminde en belèhermde tevens de kunsten en wetenfchappen.
Bij zijne eerl1:e gemalin, SCRlDO!\'L\. verwekte hij de beroemde
JULI:\, die hij nuderhand, uit hoofde [van haar ge,irag, uit R0111~
bande. Bij de tweede, LIVIA gellCeten, welke hij, terwijl zU hoog
zwanger was, aan haren echtgenoot ontnam, had hij gecne kinderen;
doch hij nam haren zoon, TWERIUS, als zijn eigen kind aan. De ge~
fehiedrchrijvers befehuldigen hem van fehaamteloozen wellust, en
fehetfen z~jn Imislèlijk leven als zeer ongelukkig. De eeuw van Au",:
GUSTUS maakt In de gefehiedenis, uit hoofde van de verllandige
mmmen, die toen lecftlcn, een luisterrijk tijdvak uit. WlELAND,
beeft ons, in zijne BrieveIl van HOR.l\TIUS. eene meesterlijke fchets
van zij n karak ter geleverd.
AUGUSTUS lIl. (FREDERIR) Keurvorst van Sa!.fen, en kouing van
Polen, een zoon van AUGUSTUS II, werd in 1696 geboren. Hij volgde zijnen vader, in 1733, als keurvorst van Sakfen , op, en werd
nog in dat jaar, tot koning van Polm verkozen; doch eerst in 1736.,
bij het vrede; ,congre~ te fFar/è!1tI/lW, algemeen, ais zoodanig , erkend. Door de fpoedige vergrooting van Pruisfen verontrust, verbond AUGUSTUS zich met (le ke:>nillgin v~n H071grm/e, en nIkte, met
30,000, man hulptroepen. iu Silede, waar hij zich met het Oostenrijksoh l~~er vereenigde; doch gehc~l .~ellagcn werd. FREDERIK greep
thans Sakfen zelf aan, en floe;;:, den 15 van Wintermaand 1745,
andermaal het Sakfiseh leger. ond0f de muren van Dresden. AUGUSTUS verliet zijne hoofdllnd, reddede zijne fchilderijen cnz. j doch ver.
gat de fiaats"archiven, die in handen van den overwinnaar vielen.
Eerst in het volgende jaar kreeg hij, doo!" eenen" vernederenden vrede,
Sakfell terug. De oorlog met PrtJislèn, in 1756, was even onge"
lukkig. Niet minder dan 17,000 Sakfifchc troepen werden, te Pil'.
tJa, door FREDERJI{ ingefl aten, en moesten zich geval1;;en geven.
waarop AUGUSTUS eerst naar Künigfiein , en naderhand naar Polen vlugtIe, alwaar hij weinig gezien was. De komst van KATlI:\RINA tot dea
Rusfi[chen troon was voor hem eene nieuwe bron van verdri~t,
al-
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alzoo deze groote vorstin de Sakfifche vorsten, die bondgenooten van
Frankrijk geworden waren, op allerlei wijze poo~de te tergen, en
,zelfs van den PoolfcI!en troon te verdringen. Van hier dan ook, d~t
hij, toen naauwelijl~s de vrede van Hubertsburg gefloten was, W(lr[chauw verliet,'; en naar Dresden terugkeerde, waar hij reeds den
5 van Wijnma~nd 1763 overleed~ Zijn zoon FREDERIK CHRISTIAJ\N
LEOPOLD vol!;de hem, als keurvom van Sak[en, en STANISLAUS PoNIATOWSIU als koning van POlei), op.
AUl\lONIER. (Uit het Fcunschj. Aalmoezenier. Zoo noemt
men, in Fra1lkrijk, eenen ('er aanzienlijkne kacqolijke geestelijken, die
aan het hof den godsdienst waarneemt. Het hoofd derzelve , de Grand
aumoJ2ier, ofGroot-aalmoezellier, bekleedt de hoog1l:e geestelijke waardigheid, welke, federt 1606, altijd door eellen kardinaal veryuld werd.
AURELIA. (Ch;,ralis) Beteekellt, :in de natuurlijke historie,
oen naat van bedwelmde flaap, zonder voedfel en plaat~veranderillg,
waarin de rupfen, als Pop,ben, eenigen tijd doorbrengen, èn waaruit
vervolgens de vl:nders voortkomen. Ook vernaat 1nell onder den
naam van Au:'efia eçne zekere' foon v!m dagvlinders, door SEPP gere~
kelld tot de eer[1e bende, en befchreven in zijn werk over de Nederlandfche vlinders, onder den naam van de kleille /Jure/ta l Urticae
LINN.) de Groote Aurelir/ (Pol)'chloros) ,en de Gchakkdd( Aurelia
(C. Album.)
AURELIANUS. De 35fl:e Romeillfche keizer, fl:reng in het uit.
voeren der wet, en der krijgs1;uche. Hij was een voortreffelijk veld11ee~, ~ll maakte zich vooral" beroemd door de overwinningen op Ze120bia, koningin van PtT/lilyre, In het zesde jaar zijner regering, het
27Sne IJnzer jaartelling, werd hij door zijne foldaçen omgebragt. die
echter weldra berouw over deze daad hadden.
. AUREOLA, of AREOL\. Bcduidç, in' zijne echte beteekenis,
een juweel,' hetwelk ~ tot eel?e' belopnillg van overwinning, in een
openbaar gefchil, werd wegelegd. Van hier brengen de Roomfche
fcllOolgeleerden dit woord over, tot de belooningen der martelaars 1
maagden en fchriftgeleerden, uit hoofde van hunne overtollige werken; en gebruiken de [childers hctzeive voor de glorie-kroon, waar·
lpede zij \Ie hoofden hunner heiligen, belijders enz, verG eren.
AUREUS. Eene RomeinCchç munt, ter waarde vall drie rijk!t11alders Hollandsch.
AURORA,. Eene. dOl:h~er V~Jl HIJPERION , de godin des dageraads f
der morgenfchemering, of het hieken van den dag. Door haal'" zijn
çe nerke winden en de morgen!l:er geboren, en zij verrehijnt, vol.
gens de fabel, in het vroegne van den morgen uit de donkere lucht;
ljgt met. rozen-vingers den Unijer van den nacht '. op, en verdwijnt,
)1a dat zij eene poos haar licht heeft doen fchijnen, voor den glan$
des dags.
AUSONIA. De oude naam vnn ltal!e, of liever van eeu gedeel~
te. van hetzelve.
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AUSTERLITZ. Ecne [bel en heerlijkheid in Alorm'ie, in den
Brtlllllrr kreits. ZU bevat Ol11ërem 14° huizen, en heeft ecn flot,
met eenen zeer fr~aijen tuin. Deze heerlijkheid behoorde voorheen
!tan den Oostenrijkfchen flaats-kanfelier, den prins van KA U1\lTZ, die
ook in //!I/leriitz begraven ligt. In de nabijheid dier fiad werd, den
2 van Wintermaand 18°5, de beroemde flag- tllsfcl1en de Fra71ji:lten
en Oo~tc::riik('rs geleverd, die ten nadeele der l-'2!fien u:[V,j, cr Oll..
micidelijk eenen wapenflilliand, en, i;] ]le[ laatst der genoemde
maai~d, den Presburgel' vreele teIl gevolge had.
AUSTRALIE of de ZUID-WERELD. Zoo noemt men het vijfoe wcrelddcd, hetwelk aan de zuidelijke helft van den aardbol,
tusfchcn .-1zie en /Î1lIfrika, ligt; uit verfcheidene groote en kleine
eilanden in den Octam., of de 1J7i'rddzee, beflaat, en hierom ook
den naam van Eilanden-wereld (polyneJi'e) draagt. Tot dit werelddeel behoorcn: Nieuw-Ilo/kmd, het grootfle v~n alle beJ,ende eihmden, iVicltw-Guinet1, Nieuw-Drittfli77iie, Nieuw-Ierland, Nieuw-Ha-_
nOl'er, Nicuw-Caledonie, Nieuw-Zeeland, de Nieuwe Hcbridifche-, de
Charlotten-, de Vriendelijke-, de Societeits- en de SiJlldwichs_ei!alldel1.
Al deze eilanden f1:rckken zich van den 47!l:en gr. zllider, tot den
!23flen gr. noorder breedte, en van den I30ficn tot den 243fien gr.
oostelijke lengte van Ferro uit, en beflaan eene oppervlakte vall
170 tot 180,000 vierkante mijlen, waarvan Nieuw-Holland alleen ~
bedraagt.
AUTHENTICA. Beteekent in de Romeinfche regtsgeleerdheid
ecnuittrekfel eener Wf't, (Zie;. CORPUS JURIS) , waardoor eene
~llldere van den Codex, of veranderd, of geheel, opgeheven wordt.
Deze uittrekfels waren meestal van afzollderlUke regtsgeleerden , die
dezelve, tot eigen gebrnik , aanfl:onds, onder de wet fchreven, wel ..
ke juist daardoor eene veral,dering onderging: en zoo werden zij
ook, naderhand: bij de verfchilIende uitgaven van den codex ge.
voegd.
Er zijn tweed~rJei /ÎuthetJ!Îca, te weten: uit de verordeningen van de Duitfche keizers, FREDERIK den I en II, en uit
de eigenlijke wetten van JUSTINIANUS, welke laat ne van de meeste
waarde zijn.
AUTHENTIEK. Oorfpronkelijk, hetwelk iemand eigenhandig gefchreven heeft: ook geloofwaardig, zeker, echt.
AUTO DA Ft. Zoo noemt men, over het algemeen, de vonnisfen , welke de inql1ifitie-raad der geestelijkheid, in Spanje en
Pot-tuga!, voltrok, om de ketters te firaffen. Eigenlijk beteekent dit
woord eene uitfpraak in zaken van godsdienst. (Zie ~order: INQUISITIE.)
A UTOCRA TIE. Zelfheerfchnppij. In d~ wijsbegeerte de zelîbeheerfching, het zelfbe:tullf, of de heerfch~ppij der rede over onze
driften en neigingen.
AUTOCRATOR. Een zeI fbeheerfch er. Zoo noemt men dril
v-orst, die. alle magt van den fiaat in zich verceiligende, onbepaald,
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enkel naar willel,eur regeert. De Griekfçhe keizers voerden dezen
titel, dien ook de Rusfifche hebben aangenomen.
AUTODfDACTOS. Een mensch, die zijne kundigheden door
zich zelven , buiten cenen leermeester, verkregen heefc.
AUTOGRAPlIISCH. Zoo noemt men handfchriften, die de
fdrijver met eigen hand gefchreven heef" in onderfcheiding van kopijen. Men fchat dezelve hooger, dan de laatlle, nier alleen uiç
hoofde hunner belangrijke oudheid, maar ook, omdat men ze vom:
naaliwkcuriger en minder gebrekkig kan houden.
A UTOM AAT. Een, zich zelf bewegend, levenloos ligchaam t
of werktuig; werktuigelijke kunstgcw,Ociltcn, die hunne bewegende
kracht in zich zelve verborgen houden. en zich dus van zelve fchij~
nen te bewegen; bij voorbeeld, een horologie. Reeds omfl:recks
1581 verv,:a~t'ihde HANS SCHLOTTHEIM, en bijna gelijktijdig CHRISTOPH SCrIJSZLER, foortgeliJke werktuigen, inzonderheid echter ACHI!,LES Lt\NGENilUCHER, die wegens zijne bekwaamheid in dit vak, in
16iO, te .t'l1igshttrg, hcc burgerregt omving. Onder zijne voorname kunstgewrochten bevonden zich zelfs fpelende muzijkale infl:ru.
memen, ja hij vervaardigde , in eene kerk, een fpceltuig, het.
welk ecne geheele l'eSpel", van 2000 maten Ctakten) ~ van zelf fpeelde. Onder de meeest verwonderingswaardige Automaten behoort een
werkwigeltke fluitfpeler, door VAtlCt\NSON vervaardigd, die verfchei.
clene toollkunstmatigc fl:llkken, met onderfcheiding van de verfcbJIende maat, met de groorfl:c na8uwkeurigheid uitvoert, zonder Hnders
op de fluit te werken dan een mensch, namelijk: met het aanzetten
van den mond, en het bewegen van de vingers. Dezelfde kunstenaar heeft ook nog eenc eend vervaardigd, die de korrels met den
bek opnam, kaauwde, doorDikte , en, langs den natuurlijken weg,
verteerd, wederom uitwierp. De beide gebroeders DRoz, uit Zwi!ferland, hebben het, in de kunst van Automaten te vervaardigen,
niet minder ver gebragr. Een derzelve vertoont een kind van 2 jaren, hetwelk zittende r,an eenen fchrUf-lesfenaar, zijne pen in den
inkt doopt, het overvlQedige er affchudt, en alles, wat men bet
in de Frallfche taal, voorzegt, ter neder fchrijft. Het laatfl:e echter
is, buiten menfehelijke hulp, niet wel mogelijk. De beroemde
fchaakfpeler van den heer van KEMPELEN, te Preshurg, behoort,
volgens het gevoelen van den vrijheer VAN RAKNITZ, niet tot de
Automaten, omdat er de hulp van een verborge11 mensch toe noodig is; fchoon andere, niet min geloofwaardige getuigen, dit ontkennen.
Onder de nieuwlle, merkwaardigfl:e, Automaten behooren het fpreek.
werktuig van den heer Vlm KEJl1PELEN, waarover hij een VOOrtreffelijk werk heef, uitgegeven; de fluitfpeler van SIEGMEI]ER, de trompetter van KAUFMt\N enz.
AUTONOMIE. Zich zijne eigene wetten geven, zoo als, b. T.
eelle natie, welke hare eigene wetten maakt. 111 de wijsbegeerte van
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KANT, beteekent Auto1lomie der Vermmft de eigene wetgeving der re.
de, waardoor zij, zonder op genoegen, of op het tegengefteldej, acht
te geven, beflist, wat zedelijk goed, of kwaad is.
AUXILIAIRE. Ecu, die te hulp komt. Zoo noemt men hulp"
benden Auxiliaire troepen. In de [praakkunst beteekenen Auxiliaire
woorden dezulke, welke dienen, 0111 de zamcngeflelde tijden van andere woorden :'If te leiden.
A VARI J , of HAVA RIJ. Dus noemt men, in de zeefleden , de
fchade, welke een [chip, dat weder in het vaderland terugkomt, gedurende den togt, a;,tl de lading heeft geleden, zoodat , of door kapers dnarvan ie'i is genomen, of dat in ftorm, of onweder, een deel
der lading is over boord geworpen, of eindelijk, dat, door verkeerd
inpakken, de lading nadeel heeft geleden; in alle welke gevallen de
belanghQbbenden de in de lading geledene [ehade, naar evenredigheid
van hun aandeel, moeten vergoeden.
AVE MARIA. Bij de Roomschgezinden : J. de groet des engels
;lan de heilige maagd; en 2. bij den rozenkrans zijn Ave Mari4
lezen. In de dagelijkfche verkeering, duidt een Ave Marij, of amerij, figuurlijk den korten tijd aan, wa~Iin iets verrigt wordt. Zoo zegt
men b. v. het is een amerij werk, of zeer [chielijk gedaan.
AVERANI. (BENEDETTO) Werd te FI.arence, in 1645, uit eene
oude, aanzienlijke familie geboren. Van zijne vroegfle jeugd eene
fterke neiging voor de ftudien bezittende, maakte hij de grootfte vorde.
ringen in onderfeheidene wetenfchappen. In plaats van aan de verT
maken der jeugd deel te nemen, las hij in ARIOSTO en T ASSO, of
oefende zich, zonder leerm~ester, in de rekenkunde. Naauwelijki
bad hij zijne i1:udien in de welfprekendheid volbragt, of een Dominikaner monnik verzocht hem tot het vervaardigen van een gedicht,
op den heiligen THOM.AS van Aquina, hetwelk hij, [choon 300 coUr
pletten bevattende, in twee dagen afwerkte. Ju de wijsbegeerte ver..
genoegde hij zich niet met het medegedeelde onderwijs; maar beoefende de werken van ARISTOTELES en PLATO. De leer des laatHen was bijzonder naar zijnen finaak , en werd naderhand het geliefkoosde voorwerp zijner nalporingen. Hij leerde, zonder meesters,
alleen door. de kracht van zijn genie, de meet-, flerre- en de meeste
deelen der. wiskunde; beoefende vervolgens, te Pifa, de regtsgeleerdheid , en werd aldaar doctor, toen de kardinaal LEOPOLD van Toska ..
'1le, een groot befchermer der wetenfchappen, hem aanmoedigde, om
~ijne letterkundige fludien niet te verwaarloozen , vermits hij den leer,.
ftoel der aesthctiek aan die hooge [chool voor hem beflemd had.
·AVERANI leerde nu, almede zonder meester, het Grieksch, waarin
hij, in zes maanden tijds, het zoo ver bragr, dat hij er onderwijs iu
geven konde. Hij werd, in 1676, tot hoogleeraar in de Griekfche
letterkunde benoemd; verklaarde, als zoocl3nig, de amhologie, Eu~
RI PIDES en THUCYDIDES:. ging ,vervolgens tot de hum3nistirche we·
tenfchappen over, en las over PLINIUS, C1CL;RO eu VlIlGILIUS. AI
de-

A VER N U S. -

A VIS.

~o3

èlc:c voorIezingell zijn gedrukt. I-lij fiierf te Pi[o, in Wintennoond
17°7, en werd Rlegtig op h.::t Campo {tmto begraven.
A VERNUS. Een meer, tllsfchel1 Cl/moe en Ritel}!i gelegen, ell
vall tamelijk hooge heuvel;, omringçl, die eertijds met verbazende bQsfchen bedekt waren, zoodat eene fchril;\'erwekkcl;de duinernis het
meer omringde, en de zich op een pakkende dampen de lucht verpestten. In oude tUden zou een woest volk, voor ztne vijanden,
herw3a~ts gevlugt zijn, cn zic!1 alleen bij nacht vertoond hebben.
Deszelfs naburen, hierdoor verfclJrikt, gavcn, door hunne vertelfels ,
ilanlciding tot de fabel der Cimmcriërs, die in eellen eellwigeJ;l nacht
leefden, w3 0 ruit dan het geloof ontl1ond, dat men hier dooden, uit
de beneden-wereld ~ te voorfchijn riep~ Be,ide berigt reeds HOi\lERUS,
die. V:U1 daar, aan 'dit meer den ingang in de beneden- wereld, en het
tOOlicel der verfchijning yan ULI]SSES in dezelve plaatst, waarin VIR\JlLIU~ hem gevolgd is. Naderhand hadden ook ze.kere priesters, die
geesteil te voorrchijn riepen, en dit werk alleen bij nacht verrigtten,
in de holen aan dit meer hunn~ woonplaats genomen.
AVERS. De voorzijde op munten en gedenkpenningen, waarop
de kop, of de hoofdfiguur, te zien is, in tegenoverl1elling van re"ers, de açhterzijde.
AVESTA. (Zie: ZENDAVESTA.)
AVIGNON EN VENAISSIN. Eene landflreek aan de Rhone, in
het voormalige Prol'mee. In de !tad Avigl1on, in dit landfchap liggende, hebben, van 1305 tot 1377, zeven pau[en aclJter den anderen
hun verblijf gehouden. In de Franciskaner kerk , aldaar, ligt de
fchoone LAURA van PETRARCHUS begraven, en 5 mijlen van de flad
is de fontein Fat/eli!fe, waardoor de laat!te zijnen naam vereeuwigd
heeft. De flad Avig1Jon ligt in een zeer voortreffelijk oord, heeft
aanzienlijke fabrijken van zijden floffen en andere, en telde voorheen
21,000 inwoners, wier getal echter, na de verwoestingen door JOURN.N, merkelijk nrminderd is. De onlnsten in Avigl1on, gedeeltelijk
door Frnnfche zendelingen veroorzaakt, zijn bekend. Den 28 van
Oogstmaand 179° raadpleegde de l:ationale vergadering, of zij aao
het verzoek der inwoners dier Had, tot vereeniging met Frankrijk.
:;tI dan niet voldoen zoude, bij welke gelegenheid eenige leden het
openlijk eene onrcgtvaardigheid noemden, den paus dit zijn eigendom
ti ontnemen; doch zulks verhinderde niet, dat de natioilale vergadering, den 12 van Oogstmaand des volgenden jaars, werkelijk het
bel1uit nam, om de graaffchappen .11'ignolJ en FC1Joisfin in de Franfche republiek in te lijven; 'hebbende de paus, bij den vrede van
Tolelltillo, van dezelve volkomem aflta ml gedaan. '{hans maken zij
çen gedeelte van het departement lfluc!u[e uit.
A VIS. (Ac/vi.".) Een Fransch wood, beteekenende een berige,
eenc wnar[chuwing, of onderrigting, welke men iemand, omtrent de
eene of andere zaak, geefc. I n gevolge hiervan verflaat men, in den
handel, door een /Jdl'isbricf, of ,ddYi[cbricf, elk [chriftelijk berigt
over
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over zaken van koophandel, inzonderheid, wanneer een koopman
aan een ander nnri;;t geeft, dat zekere koopwaren door dezen of
dien voerman zijn opge!aden, of wanneer iemand, in wisfelzaken ,
aan cellen vriend meldt, dat hij op >c,n eellen wiste! heelt getr(\k~
ken enz. Ook verll:aat men door Ad".is raadgeving, en dus, in den
)lamt.:l, den rand, het gevoelen eens koopmans , omtrent zekere geTalIçn, daarin voorkomende.
AVOCATORIEN. Terugroepingen. Wann~er een r~jk, of fl:aat,
tenen oorlog be~int, worden zulke dJ'ocotorien" of bevelfchriften •
uitgevaardigd, om lands kinderen, die zich in een vijandelijk land bevinden, te doen terug keeren.
A VONTUURLI]K. Het ongerijmde, zeldzame in het grootfche
en verhevene.
AXIOMA. Eene grondftelling , welke zoo klaar en duidelijk is w
dat zij geen verder bewiis hehoeft, zoo dat zij door een' ieder, op
het hooren derzelve , verf}a~n en erkend wordt.
AZIE. Dit werelddeel, hetwelk ongetwijfeld het vroegfl:e door
menfchen bewoond werd, aan de overige werelddeel en , inzonderheid aan Europa, niet alleen bcwor.ers, maar ook nuttige voedingsmiddelen bezor;de, cn de fchoot der kunsten was, is meer· dan eens
zoo groot als Europa; bevat eene oppervlakte van ruim 763,000
\-ierkame geographifche mijlen. en 500 miJlioen menfchen. Het grenst
ten Oosten aan de Stille Zfe. teil Zuiden aan de lndifç!ze zee,
ten Westen aan Europa, het meer dzo[, de fl:raat van Kaffa, de
Zwarte-zee, het AJ,7rmer-1I1eer, den drchipel, de landengte van Su..
tz en de Arahifc!ze golf, en ten Noorden aan de 'lSzee. Azie, door
(Je Natnur zelve in drie hoofddeelen, Noord-. Middel- of Hoog- en
Zuid-dzie, verdeeld, bevat de volgende fiaten: dziatisch Rusland,
Tartarije, de Kallko::.ifche flr{ketl, dziotisd Turkije, /IraMe, Per.
1!ie, Oost-Indie, (westelIjk Sc'/Jier-eiland,) Oostelijk &hier-eiland (Ach.
ferJndie) , China, Japo/J, en de Oost-Indifçhe en verdere eilanden.
Men onderfcheidt de bl'woners dezes werelddeels in drie hoofd..
fiammen, als: Tartaren, MOllgolel1 , en Rfa!oijers. Zij belijden of
'den Mahomeda:mfchen, ]oodfchen of Christelijken godsdienst, of zijn
nog afgodendienaars. Hum~è !e\'(~nswijzc en bezigheden bepalen zich
gewoonlijk naar de Iuchtgeficldheid, waaronder zij wonen. Deze
is hier zeer verfchillend; ligger.dc een gedeelte des lands in de hee'te, een ander in de koude, doch het grootfle deel in de gematigde
lnchtfl:reek. Iri het No~rde!tjk Azie is het alleen van Zomer- tot OogstDlàand zomer, en het overige gedeelte van het jaar winter: in den eertren' is het zeer heet, en in den laatften lieeft men {'ene koude van 43
gr. REUAMUR. In 1I1idde!-Azie heeft men de gewone 4 jaar!ilizoenen,
en klimt de zomer-hitte van 40 tot 48 gr. volgens dezelfde fchaal.
In het Zuide!ijk.Azie is de lucht, naar het Noorden bij het gebergte, gematigd; maar, "erder naar het zuiden, heet en vochtig; zijnde
de Salnllm veïll:ikkc:ld heet. Hier heeft men lJechts twee ja:lr[ai-
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f.1izoenen, namelijk: van Zomer- tot Oogstmaand regentijd, en van
Herfst- tot Bloeimaand droogte. Al de fiat en van Azie worden naar
willekeur geregeerd; nergens worden de regren van den menseh, of
burger, geëerbiedigd, en de volken gehoorzamen blindelings den vorst,
die in zijn paleis, onder vrouwen en flaven leeft, en zich zelden iul
het openbaar vertoont. Ondenusfchen maken de meest gematigde
luchtfireek , de, over het algemeen, grootc vruchtbaarheid van den
grond, die de kostelijkfie fpecerijen, de krachtigite geneesmiddelen,
en de edelfie kostbaarheden, bij uitfluiting, vooról'engt, dit deel
der aarde tot een paradijs. Hoe ze~r is het te bejammeren, dat deszelfs tegenwoordige bewoners zoo ver van het geluk en de be[chaving verwijderd zijn, waarop de Natuur hun zoo veel regt gegeven
heeft. En hoeveel aandeel hebbe!1 hieraan niet de Europeërs.
AZIJMUS. Ongezuurd, ongeheveld, b. v. brood. Azijmes, of
A~u17l(J, het feest der ongehevelde brooden, bij de Joden.
AZIMUTH. Een Arabisch woord, beteekenende firee!< of ligging.
In de fierre- en werkdadige meelkunst , verfiaat men daaronder den
hoek, welken het vertikale van eenig voorwerp of punt met dat van
den middag-cirkel maakt. Men telt het Azimutb , van het Zuiden,
door het Westen, Noorden en Oosten, den gelwelen cirk~l, rond.
Het magnetisch Azimuth van eenig voorwerp of punt is d~ hoek.
welken het vertikaal vlak van dat pUIlt maakt met de magneetnaald.
AZIJN. De Azijn is een volkomen hdder vocht, van eene ligt
)troogele kleur, eenen aangenaam zuren, verfrisfchcnden fmaak en
reuk, en eene foorrelijke zwaarte van 1,035 tot 1,25 I , n~at de ver.
fchillende ficrkte. Behalve het azijnzllur, een eigenaardig plantenzuur.
waaraan de Azijn deszelfs voornaamfte eigenfchappen verfchuldigd
is, bevat hij een weinig wijngeeit of alkohol, eenig wijnfieen- en
citroenznur, of, zoo hij uit ooftvruchten ; honig en d('rgefijke zeiffiandighedep bereid is, appelzuur ; voorts zure- wijnfieenzure potasch, f1ijm, flijmfuiker, kleurend elltrakt en eene groote hoeveelheid
water; danrenbove!l bevat de meeste, voornl de kunstazijn, eenige
zwavelzure en zolltzme zouten.
Men heeft voornamelUk drie foorten van Azijn: lf7ijtlflzijn, r,'uchfazijn en Graall- of Bierazijn. De eerfie wordt veel bereid V:1I1.
l1echte of verzuurde wijnen. Men behoeft zulken wijn flechts op
eene warme plaats te laten fiaall in een vat, hetwelk men daartoe
houdt; of anders in twee vaten, waarvan het eene geheel, heç
andere half gevuld is, en waarin men, om de gisting te bevorderen, eene Jaag uitgeperste druiven, druiven.kammen, enz. op deQ
bodem legt. Men giet dan eIken dag het halfvolle Vllt uit het g~"
l1eel gevulde vol, en herhaalt dit, tot dat het vocht in beide V:l.
ten ophoudt te fc1mimen, of luchtblflzen te ontwikkelen, volko..
men helder wordt, en den reuk van azijn opgeeft. In Orlmn5, WRllr
Jllcn den besten Wijn-azijn maakt, neemt men middelmatige Hukva.ttu, welke toc dat (eb.ruik bewaard wo.rden ~ en d.zjnmfJe!kn hel''~P,
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ten: hierin giet men 100 pinten kokende Azijn, en, na verloop
van eeuige da~en, 10 pinten goeden geklarificeerden wijn; dit telkens herhalende, tOt het w t vol is, wanneer men h et nog veer~
tien dagen laat liggen, eer men er van áf~apt. Men tapt de vaten vervolgens nooit meer dan half ledig, en vult dezelve telkens
op nieuw met wijn.
De Vruc1t-azijll wordt, in ooftrijke landen, b. v. lil het Noordwesten van FraiJlèrtjk en in Ellge/mld, van appel- of peren wijn ge1I1aakt. Tot dezen Azijn kan men de;~ Rozijn-azijn en den Honig':'
aZIjn brengen. Den éerften kan men zeer goed bereiden, als men
30 pond gekneusde rozijnen neemt, en dezelve vermengt met twee
pond fijn gel100ten wijnfl:een, en 14') pond water. Dit mengCel laat
men een kwartier uurs koken; perst het vocht uit; doet er eene
geno,=gzame hoeveelheId gist bij, en Iaat het gisten. H~t ondergaat
dan de wijngisting. Als deze is afgeloopen, en het vocht klaar is;
doet men er 12 pond brandewijn bij, en verdeelt het vocht in
kleine vaatjes, welke men op eene warme plaats I~at flaan: er be;"
gillt dan eene nieuwe gisting, en zoodm dezelve voleindigd en het
vocht helder is, is de Azijn goed. - Uit honig kan men, óp dé
volgende wijze, eenen zeer fierken en klaren Azijn maken. Men neemt
:3 onc,~n fijngel100ten wijnlleen en 4!- oncen honig; lost dezelve, in
9 pond regenwater, op, en verdunt deze oplosÎ1ng vervolgens nog met
vier en een half pond water, én twee pond goeden koren-brandewijn. Dit mengfel brengt men dan verder aan het gisten, door er een
deeg van ($ _. 8 lood roggen brood , in I à 2 pond azijn gekneed, bij
te doen. Na verloop van eenige weken is de Azijn goed.
De Graan- of Bierazijn wordt vooral van garst en tarwe gemàakt;
waarvan eerst een matig l1erk bier gebrouwen wordt. Dit biel' laat
men in pijpen, eri bij voorkeur in zulke, waarin SpaanCche of andere
zoéte wijn is overgekomen, op nieuw gisten; zorgende, dat de lucht
altijd eenen vrijen toegang heeft, en dat het vocht laauw warm is ,
W311rtóe men het, zoo veel mogelijk, in de zon zet. Men moet altijd zeer geestrijk, ongekleurd, en zonder hop gebrouwen, bier aan~
wenden. Oni de gisting te bevordereh, vult men, op fommige
plaatCen, de váten f1echts voor een vierde, en doet, bij het bier,
wat kokcnden Azijn, waarin ruwe wijnlleen is opgelost.
De Azijn wordt niet zelden vervalscht: meest met zwavelzuur of
vitriool olie , om hem l1erker te doen zijn; met ZOUt, opdat hij niet
ligt verfchale; met SpaanCche peper, garoubast, of andere fcherpe
dingen, om /lappen Azijn betel' van fmaak te maken; Het eerl1e bedrog ontdekt men, door in den Azijn loodCuiker te doen; komt er
dan een dik betinkfd, ZOo is er zwavelzuur in minwezig. Èene oplosfing van zilver, in Azijn gedroppeld, toont, door een dergelijk be~
~inkfel, bet tweede bedrog aan. Het derde ontdekt men, door
Azijn zoo lang zuivere potasch te doen, tot dat het vocht eenen zou.
ten fmaak aanneemt; is dan die fmaàk tevens fcherp, zoo openbnaJt
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zulks de aanwezigheid der fcherpe beginfelen van de Spaanfche peper, enz.
Om het verfchalen en befchimmelen van den Azijn, veelal een gc~
volg van de geringe hoeveelheid V3n azijnzl1ur en alkoHol, tegen te
gaan, is het best, den Azijn in beIJoten vaten, te laten koken.
Men neemt b. v. de flesfchcn met Azijn, en zet dezelve in water,
hetwelk men langzaàm aan het koken brengt.
Behalve het veelvuldig ntlt in de huishouding, bewijst de Azijn nog
vele andere dienstetJ. Hij is een uitmumend opwekkend en bederfwerend middel; met veel water en een weinig brandewijn gemengd, de be~·
te drank in zomerhitte; met wmer aneen zeet goed, bij roosachtige ontfieking, b. v. na infekt en beten; Uitdamping van Azijn in een ziekenvertrek , waar eene benaauwde lucht is, is mede zeer aan te prijzen; zoo ook het plaatfen van dikwijls ververschten Azijn onder het
bed of de bedfieden. Daar en tegen is het nadeelig, Azijn op eell
heet gemaakt ijzer of eenen fieen te laten verdampen; want dan wordt
dit vocht omleed, en er ontwikkelen zich fchadelijke luchten.
AZONI. Een naam, dien de Grieke1i aan de godheden gaven, we~.
ke door alle volken vereerd werden, als: de zon, de maan enz.
AZORISCHE EILANDEN. In de Atlai/tifc/te zee, tns(chen do.
frika en dmerika gelegen. Zij werden in 143!l, door de Portugee"
zen ontdekt: Terceirct was het voornaamfie. In 1466 zond IZABELLA ~
hertogin van lJourgondie, ecne volkplaming van Flaanderfchen der~
'~vaatts, waarom zij dan ook de J7faalllfche eilanden genoemd worden.
Zij leveren wijn, honig, koren, fuiker, zuidelijke vruchten enz.,
die den fchippers, welke zich hier van nieuwen leeftogt voorzien,
zeer wèlkom zijn, De Wijn, welke hier gewonnen wordt; is irt
Ellropa onder den naam van, wijn van Paija!, bekend. Deze eilanden bevatten omtrent 142,000 bewoners, fiaan onder eenen gouverneur, en werden in 1808, ingevolge eene gemaakte overeenkomst,
door de EIJge!fclten in bezit genomen.
AZOTE. (Zie: STIKSTOF-LUCHT.)
AZUUR. Hemelsblrumw. De Franfchen noemen den lazuurfieeil
(lapis lazuli) , waarvan het ultramarill-blaauw gemaakt wordt, in8~
gelijks A~ur.
------~~~;p~-----

lt
B. Beteekent . in de muzijk, onder de klanktrappen van de diato":
nisch-chromatifche tafel (gamme ), den toon b, eenen halven to011
lager gefpeeld; voorts de kleine tertz tot g, en de zuivere quint tot
es. Men bedient zich echter ook van deze letter, om de verandering
van toon aan te w~jzen. De ouden gebruikten in hunne muzijk de "
voor den tweeden trap van hun toonfielfel , hetwelk met a begon, eri
bij
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bij hen de eenige trap was, die verfchilIende ibaren van twee en eenen,
halven toon had. Dcbgere toon wi:rd door de kleine h, de hoogere
door eelle groot,~, vierhoekige 13 aangeduid. - 13 dur is; in de hedendaagfche muzijk, die toon van de 24 toonfoorten; w:\arbij de
toon b, als grondtoon van den harden toon wordt aangenomeq. Ten
einde ec 1lter deze grondtoon de zuivere quart behoude, moet de toon
e een halve toon lager gefpeeld, en in es veranderd worden.
B mol is die f~ort val. toon, waarbij de toon b als grondtoon van
den zachten toon wordt aangenomen. Behalve de verlaging van den
grondtoon, door het tecken IJ voor den H- trap, moeten nog de toonen e, a, d en g een halve toon lager woràen genomen. De tafel
beilaac dienvolgens uit vij f h. V de toonkunstenaars bedoelen door
de uitdrukking B mo/ ook onze b fnaar. - Voorts l)l~teekellt B up de
Frallfche mllntfpeciell, dat zij te Rouan, op de PruisfiCche; dat zij
te Bres/mI, en BB dat Zij te Straatsbllrg gemunt zijn.
BAAI. Een kleine zeeboezem, of arm' van de zee, welke tusfehen twee landen landwaarts loopt, en van achteren eenen zak vormt.
Zij i~ daarin van de bogt onderCciJeiden, dat hare diepte, landwaarts
grooter, haar ingang tweeder , doch haar uiterf1:e einde naauwer is.
daar de hogt; integendeel, zich bij den ingang even breed, als aan
het einde. vertoond.
B.'\,AK. Is, bij de zeevaart, een zeker teek en voor de Zeelieden, om hen te ollderrigten, waar zij kunnen inloopell, of 'waar
zich klippen of gevaarlijke plaatCen bevinden. Zulke teekens b::fl:aan
in hooge VUllf-, wacht- en lichtorens , die op het fl:rand geplaatst,
of, op zee, in tonnen, aan ketens vastgemaakt zijn. Voor het onderhoud, van een en ander, betalen de fchippers een zeker Baak- of
tongeld.
BAAL, BEL. Eéne BabyloniCche of Phenicifche godheid, waarvan het denkbeeld, door den tijd en de onvolkomenheid der taal,
aanmerkelijk verduisterd is. Sommige houden Baal voor een mensch
en den fl:ichter van Babyloll. HERODOTUS noemt hem den zoon van
ALKI\EOS; doch andere kenmerken hem door den naam van eenen
ChaldeeuwCchen reus. Volgens de berigten , welke de gefchiedenis ons
van hem geeft, zouden wij hem voor een buitengewoon mensch moeten houden, die het BabyloniCche rijk fiichtte en verhief, en, uit dien
hooCde, nadcrhand vergood werd; en van hier, dat ook fommige fchrijvers van hem wrhrrlen, dat hij heL land oor- en bewoonbaar gemaakt,
rivieren dOL'r kanalen vereenigd; en Baby/on, (van hier Babel), met
eenen muur omringt! heeft. Zijn zoon NINUS, de groote veroveraar,
)Jad hem, na zijnen dood, voor eenen god verklaard, en hern godde.
lijke eer laten beWijzen. OndertusCchen bepaalde zich zijne ven~ering
niet ilechts tot Baby/olJ en /!sfyrie; maar fl:rckte zich nog verder in
het oosten uit; of liever de naam Be!, eigenlijk heer beteekenende "
werd in aloudell tUd aan vorsten, of de zoodunigen gegeven, welke zich
~ heeren over een en meer !lammen gedroegen, en door he~ fl:ichteIt
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van wetten verdienstelijk maakten. Na hUllnen dood als godC!l1 vcreerd, bleven zij bijzonder den naam van Baal uf Bel dl'agen, hetgeen
de Grieken in Be/os veranderden. Zoo vinden wij eellen Ba,,1 bij de
Perzen, Tyrjers enz. Naderhand zijn de daden en de eerdienst van
deze lillen tot dien éénen B'ltylonifchen geb ragt , gelijk dit bij de
Grieken met IIERKuLEs phtats h~d. Over den eerdienst, aan Bart!
bewezen, beefe Iilen wei,üge, en dan nog elkander tegenfprekende.
berigten. Onder de offers, die men hem bragt, noemt de bijbel ook
men{chen-otfers; hetgeen echter, mogelijk. eene figuurlijke uitdrukking is, om daardoor den afval van JEIlOV All, en den overgang tot dell
afgodsdienst v~n Baal, te kennen te geven. - Voor het overige beteekent Baal of Bel, in verfcheidenc Oosterfche tulen, heer, en
vindt Ulen deze uitdrukking met verfchillcnde eigen namen vereenigd,
als: Bel-fa/ar /Jf1j)ibal enz.
BAAN. (De) Zoo noemt men den weg ecner planeet, of komeet, om de zon. Zoo is de baan der aard\: de ellips, welke zij ,
bij hnren jaarlijkfchcn loop om de Wil, beichrij ft. Alle banen van
planeten zijn ellipfen, die de ZOIl in haar middelpunt, of focus,
hebben. De aarde verliest echter, door de werking Germaan, iets
van eelle fchijnbare regelmatigheid, zoc als ook ,5,'rtlurmts, wanneer
hij met .Tupitcr in conjunctie treedt.
BAANDERHEER. WanileN een edelman, bij de oude Dttlt,
"hers, zoo veel aanzien en vermogen bezat, dat hij 10 wel opgegroeide lieden. met helmen en fpieîcll, tegen den vijand konde'!
aanvoeren, omving hij van den hertog een valmdel, of cellC banier,
en dus noemde men hcm eCllcn Baander-, Banierhecr. In de dagelijkfche verkeering gebruikt men nog heden, hier in de Neder/alt
den, dit woord in eenen figunrlij ken zin, om er een en man van
aanzien mede aan te duiden: dus zegt men wel eens: het is een
Banjerheel' , een heelp. Banjert.

BAAR. Eene golf; doch ook eene fianf, waartoe het goud cn
zilver, tel' verzending ,gelinolten wordt. Bij de zeevaart beeft dit
woord ook nog verfcheidene beteekenisfen, b. v. een roeiriem. of
de nukken hout, die zich rondom de mast. onder den mastkorf ~
bevinden, om dien te houden enz. Voorts eene zandbank, of reeks
van klippen in zee, en, eindelijk, ook zcker~ gevaarlijke wellen t
langs de kusten van Guinea en /lfrika.
BAAR-REGT. Was die gewoonte in de middel-eeuwen, volgens
welke iemand, wegens moord aangeklaagd, of verdacht gehouden;
voor de baar, waarop de vermoorde lag, gebragt werd, en het
lijk moest aanraken. Wanneer hetzelve daarbij begon te bloeden,
werd de aangeklaagde voor fchuldig verklaard.
BA BET. Eellc beroemde Franfche vroU\v, welker uitmuntende
brieven voor die van de markgravin van Sevigl1é niet behoeven te
wijken. Zij werd in 1640 geóorcn; beminde de wetenfchappen, en
vertaalde, in· haar 17de jaar. JUVENALIS. Haar vader haar 1 tegen
ALGEM. WOORDENB. I.
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lJarc'l zin, willende doen huwen, begaf zij zich in een klooster,
zij in haar 24·of 2SnC jaar !l:ierf.
BAI3YLON. (thans Irak Arab:' genoemd) was oudtijds een zeer
beroemd Aziatisch rijk, dat te!! Oosten aan Slifitma, ten Zuiden aan
den Perzifdlen zeeuoezem eil Chaldea, tcn Westen aan het woest d,rftbie, en ten Noorden aan J/tedie en /JT'liIellie, of Mefopotnamie,
grensth Het ·Ü. een vlak, effen land, dat dool' twee grooee rivie-.
ren, deü Eup/:mat en Tiger, doorll:roomd wordt. De eel'l1:e, w~l:"
keI' water bijna altijd met den oever gelijk !taKt ~ treedt, bij den
minnen aanwas, buiten denzelven , doch overfl:roomt jaarlijks, ge.regeld, het geheele land, en bevrucht hetzelve op gelijke wijze,
als de Nijl in Egypte. Om deze ovcrll:rooming doelmatig te leiden,
en daardoor hare fchadelij ke ge,voJgen voor te komen, had men
reeds vroeg ver[cheideilc kal1al:~n en dammen aangelegd, waardoor
de vrnchtbnarheid, in weerwil der felle hitte en den zeldzamen regen,
zoo aanmerkelijk bevord~rd werd, dat HERODOTUS, door zijne opgave daal'\'an, zijne geloof,vaardigheid vreesde verdacht te zulleli
maken. Olldcrms[chen heeft men aan boomen, behalve aan Cipresfen- en Pal:nboomen, in dit geheele land gcbrek, hetwelk de Natuur
echtcr, door eenen aanmcl'kelijken voorraad van HeOimarde, waal'V;\l1 men de duurzaamHe lteenen vervaardigde, vergoed heeft;. terwijl
men aardhars, welke men hier overvloedig aantrof, in plaats van kalk
tot het meteelen' geb-ruikte.
De bewoners van Baby!oll behooren dnder de oudfl:e vo~ken ,der
wereld, en, vol sens hlwne fpraak, een Ara'menifche of Syrifclre
tongval; onder· eenen Semitifchen volksllam. Of zij echter uit blije, of;' gelijk hunne fpraalt fchijm aan, te duiden, uit het Arabisdr fehiereiland herkomstig zijn ,is onzeker.· Reeds 'vroeg ver~
fchi,;nen Zij als· een volk, hetwelk va5te woonphl.men had, en. ee.
nen. zekeren graad ,van weten[ehappelijke befchaving bezat. MOZES
[preekt van dit volk al aanil:onds na den ·zondvloed; en noemt NIM·
RODars den eerfl:en menter van het Babylonifche r~ik. L:1cere Gde1re1'l
{chCltfeJlOlls NJNus,' BELUS" en SEMlRAMlS, -:ils de grootne ·verove·
raars. Eindelijk; vertoollde zich Babylon, ·voor eenen korten tijd'; onifireeks 360 jaar voor onze tijdrekening, in ee'Ö~l" he/deren' luister. De
Chaldeers " een zwervend volk, kwamen ender NEllt'JKAlJNEZAR vall
Taurus en Kaucaflls; veroverden geheel ZuM-Azie; verwoe5tteli
Jeruzalem; onderwierpen Tyrus en PketJicie, en v~lliigden .een/rijk,
dat zich tot deo~vers vande'Midde!/aFldftlze zee uitfirekte.· "'Raby.
lan, reeds vroeger' de z~tel -van befchavÏllg' en ~Herlei; wetenfchappen, werd de ho'ofdlbd, van· hetzelve ,'~n "bereikte luiten hoogften
bloei. Handel en kYllscvlijt vermeerderden' naren rijkdolll, 'waande
weelde en pracht gefiotfell werden. Inzonderheid was zij beroemd
door hare linnen-, katoen .. en zijde-weverijen. De geleerdheid wa;
het' eigendom der- priesters, dIe 'onder den Manl van Çhaldeers voorkomen. Na den 'dood van NEBUKAP~tAa verviel het rijk vlIn lang:.
wa~r
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.lamerhand , tot dat CYftc., , door de verwO~stillg van deszelfs hoofdHad , er een einde aan maakte. Babylon deelde in het lot van Perzie tOt a:m het ja'lr 640 onzer tijdrekening, toen I\1AHOME.THS op,vol.
gers het veroverdea, en, in 755, !3ngdad aan den Tiger l1ichtten,
alwaar reden de z.etel der l{alifm was, \ydke door Hi\Li\KU, een Tart:mrsch vorst, in 1253 verdreven werden. Bagdad viel in 1534 in
handen der TI/riem, aan welke de Schah ABBAS 111 1612 het weder
. ontrukte; doch in 1631 klVam Babylon onder de heerfchappij van
het Turkfche rijk, waarroe het nog beheort.
Merkwa~rdig wareil oudt~d;; in. BabJ'/fi/l de tuinen, de oud!1:e W~lar
van wij gevnagd -vinden. Zij werden zwevende, of hangende ,tUinen genoen;Jd, omdat zij uit hoogten ,~loo~ de kunst gevormd, in
venèlilllende afdeelingen verdeeld, en op pilaren-rustcn~ie, beilonden,
die met aarde bedekt, met boomeu beplant warea" ~n door water,
door de kunst opwaarts gevoerd, heCproeid werden, Men beweertech.
ter, . en niet zonder grond, dat dJ;ze tuinen, ,daar het rondom Baby/olz
vlak was, niet 'm~er. dan opgeworpene, ,heuvels geweest zijn, die in
onderCcheidel1c terrasren veHkeld, en met ooomcn en gewasfen bep!ànt waren.,
BACCALAUR,BUS. (Voorheen, bij de FrQi1fchciI eenedellllan,
die zich in den krijgsdien~tbegaf, doch geen VL'rmogen genQeg ,b.}zat, 0111 een regementte beJwmen.) Is een titel, dien m,CIl "op booge
fcholen, aan àiegenengeeft ~ welke het naaste regt op de, doctorale
waardigheid bezitten. Ook worden de ondern~es.ters, op verfcheidene, fcholen, iBfJCcatflllrei genoemd.
SACCHANTE •. Bene vrouw, die den geheimen godsdienst van
BACCHUS plegtig· waarnam. Men, noemde deze ",rouwen ook Moetladeii, Tltyaden. enz., naar den verfchiJle~en aard van het gefchreeuw of de ra2;ernij, welke .zij bij die gelegenheid lieten blijken.
De. oude kllost .le.vertons verCcheitlene gelheden !1:eenen met BacchpfItel!, ellook latere kunstenaars vertoon en ons, onder dit karakter, on.
gebondene vrouwsperfonen ; alhoewel eene a~Jlgeblazene, (geÏ11spireerde) bijna boven het mcnfchelijkeverhevene, priesteres van BAa.
ÓlUS ook wel voor .een waardiger tafereelyatbaar is.
BAC<Z HANALIEN. . Feesten, ter eer.e van BACCHUS gevierd. In
verfcheidene fl:ed~It', vJlilGriekcfJ!and gefchieddedit door devrou.
wen, om de drie ;jaren; waarbij zij Thyrfen (lange fiaven met wijnranken omwonden) in de hand droegen, en, onder de luidruchtigite
vreugde, te zijner eere , liederen zongen. In Athene, echter, waren
·zulke . feesten het plegtigst. De groote feesten van BACCHUS;' die
men in bet voorjaar vierde, noemde men Dionyfia , en bet offer beHGnduit eenen bok. Men vertoonde, op ,alle feesten, allerlei fpeJen voor het volk; en het is van deze, dst het Griekfche treurfpel zijnen oorrprongontleend beeft. MORITZ merkt aan, dat het
juist de uitbundige vrolijkheid is, welke een 1J.1fC!Ulntllll tot een voor.
werp van kunst maakt.
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BACCHUS, of BACCHÉUS. Een voet in een Latijnsch vers,
11it ééne korte en twee lange lettergrepen beflaande.
BACCHUS. Bij de ouden vindt men van meer dan eenen B.~c·
CHUS gewag gemaakt, aan welke ~lIen eene verfchilIende afkomst wordt
toegefchreven; doch wij fpreken hier alleen van den bero~mdHe\l,
die de zoon van JUPITER en SEMELE was, en doorgaans de The.
baanfche BACCHUS genoemd wordt. In zijne jeugd, gedurende welke de fabelleer hem als in eene zachte iJuimering vertoont, werd hij
door de nimfen opgevoed, tot dat zijne vreesfelijke magt zich op
eenmaal ontwikkelde. Toen de zeeroovers hem, op zekeren tijd,
binden en wegvoeren wilden, vielen hem de touwen op eens van de
handen. Hij was 'de uitvinder van den wijnbouw. Met een leger
van mannen en vrouwen, hetwelk van vreugdegeroep weergalmde.
vergezeld van Saters en Falmen, met pijpen en cimbalen, alsmede
van Bflcchrwun, met lange flaven, en allerlei wilde dieren, aanvaa~dde Jlij zijnen beroemden togt naar de Indien, en breidde zUne
weldadige verovering tot aan de Ganges uit. Hij leerde den overwonnen volken een hooger levens genot , den wijnboom en wetten,
en volbragt dezen togt in 3 jaren, tot welks aandenken naderhand.
aI!e drie jaren, feesten gevierd werden. Zijne gemalin was ARIADNE,
de dochter van den koning MIN os , in Creta. Het beeld van BACCHUS vertoont eenen fchaonen jongeling, die de grenzen v~n de len.
te des levens en der jongelingfchap betreedt, waarbij de neiging tot
wellust zich begint te ontwikkelen, die weldra in eenen aallgenamen
droom verzinkt, om de beelden van dien gelukkigen leeftijd op te
zamelen, en tot een dadelijk aanwezen te brengen. Zijne trekken 'zijn
vol bekoorlijkheid, maar zijne vrolijke ziel vertoont zich niet gehed
op zijn gelaat. Sommige aandbeelden van ApOLI.o hebben veelover.
eenkomst met eellen BACCHUS, waarom de eene dezer godheden
wel eens voor de andere genomen en vereerd werd. Als verbreider
zijner weldaden in de wereld, is B.\CCHUS met de huid van een luipaard bekleed; zijn wagen warde door tijgers getrokken; zijn krnns
is van veil. en guirlanden van hetzelfde loof dienen hem tot teu.
gels; terwijl zijn fchepter, de Thyrfos, met veil omw011den is. In
de gallerei te Dresden vindt men een îchoon aandbeeld van BAC
CHUS. Ook van eenen Franlèhen meester heeft men eene bekoorlijke groep, BACCHUS en ARIADNE vO'orflellende; hebbende boven.
dien de heer LIPPERT verfcheidene uitmuntende afbeeldfels van BAC.
CHUS , op gefneden Heenen, verzameld.
BACCHYLIDES. Op het eitand Cos. geboren, was de laatae der
negen lierdichters van Griekenland, die de Alexal1drljnfche kanon
voor klasfiek verklaarde. Als dichter wordt hij naast SIMON'IDES en
PINDARUS geplaatst. Jammer is het, dat ons van zijne liederen,
hijmnen en zegezangen, Ilechts weinige brokken zijn overgeble.
ven. In de gezangen van HOMTIUS. vindt men van hem verîchei.
dene îporen.
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BACCIO DELLA PORT A, meer bekend onder den naam van FRA
BARTOLOMEO DI SAN MARCO, of FRATE, werd in 1469 geb()o.
ren. Hij leerde, nog zeer jong zijnde, de beginfelelI der fchil.
derkunst , te Florence, onder COSIMO ROSEL\.l ; beoefende naderhand
de werken van LEONARDO DA VJNCI, en verkreeg daardoor die
fchooue en grootfche manier, die kracht van koloriet en omtrek.
welke zijne latere f1:ukken onderfcheidden. Zijn beroemd fchilderf1:uk
en fersco, op het kerkhof van het hospitaal Santa MARIA l1uova,
het laatf1:e oordeel vertoonende , is een meesterl1uk. Het werd door
zijnen vriend ALBERTINELLI, die zijne manier van fchilderen zich
had eigen gemaakt, voltooid. BACCIO fchilderde verfèheidenc kerkelij~
ke f1:ukken, onder anderen den heiligen MARCUS en den heiligen SE~
BASTIAAN. welke beideu de bewondering van alle kenners verdienen.
Zijn fiijl is naauwkeurig en verheven, en tevens, in zijne jeugdige
beelden, zeer bevallig; zijn koloriet is vol kracht en luister, en in het
verdrijven en verzachten der kleuren behoeft hij naauwelijks voor den
besten Lombardifchen kolorist te wijken. Hij il:ierf in I5Ii. Zijne leer.
Iingen waren CECHI!\,O DEL FRATE, llENeOeT'l'O CIA1I1FANINI, GABRI.
EL RUSTUCI, en FRA PAOLO van Pistoja, die zijne teekeningenerfde.
llACH. (JOH1\N SED,\S'rIAAN) De grootfie toonkunstenaar, dien
Duitschland van dicll naam heeft opgeleverd. Hij werd in 1685, te
Eifè;;ach geborçn, cn fiierf in 1754. Hij was eerst orgeIrpeler te
lfluh/hauJm, naderhand kapelmeester te Weimar, vervolgens te Cöthen,
en eindelijk opziener van de muzijk te Leipzig. Hij was de fierkl1e
klavier- en orgelCpeler, maakte (lP het pedaalloopers J even als. met
de handen op het klavier, en wist, onder het fpelen, ou merkbaar de
registers door elkander uit te werken. (f/erge/ijk MOZART.)
BACKHUIZEN. (LVDOLPIl) Een vun de beroellldfte Cchilders der
N ederlandfche fchaol. Hij werd in 1631, te Embden geboren. Te
Amjlerdalll, op een kantoor zijnde, t('ekeude hij, zonder de minste
aanleiding, met de pen J de fchepen, die aankwamen; en deze proeven vieicil zoo wel uit, dat hij zich, vall dien tijd af, geheel aan de
fchilderkunsr :oewijddc. Hij omving zijn onderwijs bij VAN EVERDINGE.N, en maakte, inzonderheid door het vlijtig beoefenen der Na·
tuur, binnen korten tijd, d~ verbazendl1c vorderingen. Hij ontzag
geen gevaar, wanneer hij ontzenende tooneelen derzelve konde waar.
nemen; begaf zich dikwiils, bij eenen nadel'enden Horm, in een ligt
vaartuig, en befc·houwde, in koelen bloede, de beweging der golven.
hare verfchrikkelijke bralltlingen, en hoe de il:orm de fehepen veri1rooi·
de en verbrijzelde. Meermalen moesten hem de bevreesde matrozen, nietteiienl1a~l1de hunne dringende verroogen, aan land z.etten.
wanneer hij , zonder een woord te [preken, of zich door iets te
laten aftrekken, naar huis {helde, en, met eene bewonderenswaardige
naauw!;eurigheid, de vroeger omworpelle Cclletreu voltooide. Door dit
moe~lig fireven verkregen 7.ijlle tlukken den ecrfien rang, in deze
[oort van lèhilderklll:St. V<.:1 Cchridene vor~ten bezochten zijne werko3
plaats,
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plaats, ('11 PETER de Crootc wi!de zich zc:l!S bij hem lat~l1 olOdenvijZ<:l1. l1mg'<:l11ecsLcrcll van ,t}:ilj!c'J'J,;JiII liet::n hem <':Cll zee,'iCzibt
v,.:'rv:::miigen, waarvoor zij hem / 1300 -: -: bctaaldcr:, ell belwelk zij
n~:l LODEWI]I[ XIV zonden. Dit voortreffelijke fchilderfluk, belleyellS nog zevcn andere zccgezigten van BACKllUIZEN , bevinden zich
in het I[oninklij!( 1J/lifellllt te Par/js. In al zijne beelden lu:crsclit de
volkomenlle duidelijkheid. Zijne kl~nren zijn v0ortreffelijk; de ftl'c~k
\':\!l z:jn penîe'~! is bjjzonder gefchikt,
om bet water en deszelïs
bc,;;cging na te bootCen, en zijne Inchten zijn licht en ongemeen
menigvuldig. I\Tct deze uitmuntende talenten vereenigdc hij de l)eminllclijkrte cigenfchappen, en genoot de :lehting der geleerden, kunfrenaars, en van vele voortreffeltj ke mamleJ1. Hij fderf in 1709, in
d~n ouderdom van 78 jaren. Zijne fchilderftukh;l zullen fte~ds ceue
hooge wnarde behouden; zijnde voor vier derzelve , Oy c:c; ve[j,ooping der fchiJderijen van den heer P. DE SMETH, te ,dmfterdmil, in
1810 gehouden, /805-:-:,/930-:-:,1550-:-:, en /1400-:-:
betartld geword CE.
BACO. (FR,INCISCUS) Vrijheer van Ferulrtm, en hierom door~
g~,:lI1S B.\co DS VERULMUlO genoemd, werd in 1561, uit eene aanz:eillijkc Engclfche familie, geboren, en overleed in 16::z6. Zijne
groote talcnten zich reeds vroeg omwikkelende, liet zijn vader hem
reizen. In 1577 bevond hij zich te Parijs, waar hU de algcmeene
liefde en bewondering verwierf, en de Engelfche gezant zoo zeer
met' hem werd ingenomen, dat hem die in zijn 18de jaar, reeds ec
nen gewigtigen last, bij de koning:n ELIZABETH, toevertrouwde, dien
hij zoo uitmuDtend volvoerde, dat hij daardoor de achting dcz<:r vorstin verwierf. Ook gelukte het hem, de titels van kanfelicr en
zegelbewaarder, van vrijheer van Veru!am, en graaf van St. Alb(l}~
in zich te vereenigen. 'Einrlelijk werd hij van omkooping be{chuldigd, tot cene geldboete verwezen, en van zijne wnardighcdcn berooCd; doch de koning, die hem genegen was, onthief h..:m van de
ftraf, en {chonk hem zUlle vrijhe:d weder. BACO, die zich J,U vr,Jl
het hof verwijderde, legde ziell op de beoefcning der wC'tenlchappen
to::!, en federt z:!gen verfcheidene zijner beroemde fchriften het licht.
l\lell bn hem als een' hervormer der wijsbegeerte aanllIerken , welke
toe:1 in woorden en fpitsvinàigheden bertond, ll1anr weinig zai,elijks
behelsde, en op welker verl1'et;:ring hij zich, iJJzond~rheid, zijn geheeJe leven door, [chijm toc;;cl~gd te hebben. Zijne merkwaardigil:e werken zijn: over de TYrwrde en dm Voortgang der 11It'llfc!lr/tjke wcfa:fc!Jappen; liiet!lv Zallienjielfc! di.'r wetenfchoppen, hetwelk als een vervolg van het voorgaande kan befchOl!wd worden, en waaraan hij den
titel yall Vader der prr,e/ondervilldelijke 11atuurkuIJde te danken bad,
en eindemk zijne Proe"erJ 01't!i' de zpdel1 - m lJ.1tllllrkunde. De fraaifte uitgave zi}ner gez~mc\11Uke werken is, in 1765, in vij f qu;;rto
dee!en, in Londen ver[c!1enen. Zij ziju deels in de Engeifche, deels
in de Ladjnfch:! taal gr;fchreven.
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lJACON. (RoGm) Deze El:gclschman, die I~i~t gU;(1~,~ k~n l'ewonderd worden, werd in 12J4, te liefjrs/er, in het gLl~',lrLh~p ,Y'Ji:lmc:/ct, ui, a:lrlzicnltikc OUdCl'S t~e:l'orcn, en begaf zich o'.der de Fr~Jl

cisknl1er 1ll01111ikkell. Zijne uitgebreide kende 11l28ktc hem V~11 woverij
verdacht. Hij zucbtte tien jar.:n in ee!Jen kerker; doch verkreeg cin<1eIUk, door de voorlpraak van ('c;:ige edelliedcn, zijllC vrijheid, Cl!
fiierf in het jaar 1~92, volge11s ailderen J294, in het kloostèr zijner
orde, te O:"[Ol"t. De ontdekkingen, welke h_U in zijne eeuw
onkunde deed, zijn verbncnd, cn lllen moet zich reTlvonderclJ, dat
men cr zuo WCilJig gcbrtJik van maakte. Hij omd"kte de ktllLit, om
1Ilic/'oskopCII, tclcsk,)}CII, (!ul/kerc ka;liers (c!zi1ltlbi"cS obfcurcs) en verI'cheidene andere wis- en llerrckulJ(h~e werktuigen tc vervaaróigcn.
Ook was hij de uitvinder van de bewerkingen in de lt:ileikl1l1de, w~~r. \'an men zich heden nOf; bcdlCllt, eil verwierf niet minder roem in hcc
nk dl!l' geneeskunde. Eind"l\jk IUJt bet t;.èCnCll t\vijfcl, dat hij de
bclhnèdcelen van het bl1skruid, en de wijze, om her te \'er'laaïdige'~,
gel,cnd hebbe; ~Ilcelllijk bicld hem liet gevoel van IllclJlchelijkheid
temg, deze ontdekking aan de wereld mede te deelen: hij verborg dezelve, hierom, in een raadiclachtig gcf'chrifr, hetwelk hem,
na zijnen dood, V.1I1 de cer der omdekking heeft verzekerd.
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of lijnen, door militie! van eeil ul meer Hokken, te meten.
BACULUS ASTRON0i\llCUS. J21,obsibf: (cn wiskundig werktnig,
ûin de hoogte, breedte en dz.'n alihud van eene pians el~Z. te meten.
BADEN. Een 1l1rtrkgraafi'chap in den voonna:igen Zwabcnlchell
l"cirs, hetwelk door den RIJII, van den Elzas wordt ~l:;e!ehciGcn.
Voorheen befl:ol1d he t uit twee linien, namelijk ]Mdcn-lJadfil en }jtJdm-Dur/ach; doch in 1771 is het eerite prinsdom aan h,~t Inntile tClI
deel gevallen, en, fi::d~rt dien tijd, werd het geheele lllark-g;·;l::.rch~p
door eel~en prins gerc,~cerd, die, even nIs het grootHe gukdtc llè.'
lands, der LutheriChe geloofsbc:lijdcnis was toegedann. In dc;] Duit{ellen oorlog, tegen Fum/mjk, geraaKt<: de markgr2:lf mede in (;',lI
fhijd; doch floot, den !:2 V:Iil ü01:;St1llaard 1796, met de toclllm.l),~,~
Franiche republie!, dcn vrede. Dir 111nrkgr;;aft'ch2p, w~arvall GII/Sru!te de hoofdltac! is, kan ondçr de vruchtb::ari1e Cl! m'.:~st bcboU'.vd!
landen geteld worden, en heeft ver[clicidene r.'brijkcn van linDen, b'
[OeIl, wollen HotTen, 111etnlen en glas; als mede krista!· cn gla:l:1~~
flijpcrijel~. De rcheepsbouw, lIJitsgaders de hn:-_dd in fCi:ccJ's.tj:;~m~r.
hont, is zcer belangrijk. Het bevattc:de. na deil Presburgef ,·r~dc,
waarbij hetze-Ive eene annmcr];ciijke ::anv/ÎI;st vnn lm~d I'clnv;,m, c~;:!
uitgel1rchheid van 2°9 vierk.1I1te mijlen, en behoort tb:~s o:l(L:,' l;·:·
Haten '::,11 het Dnitlche bomigeLoorfL:!Jap, wa::rcnder het 0l:: r::i;'; "all
groot-hertogdom bekleedt.
IL\DEN. Eene fiad van !Jet groot-hertogdom van die;] n~~.l;l, ml-,
2600 inwoners. Zij is zeer oud; was bij de Romeil1('lJ rccó olhicr
den Jjaam van Ch'itas rwrelia flq~e1!fis GekeIld, cn ligt in een !.Jckoor-
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lUk dal, flechts 2 uren van den Rijn. Het flot levert, aan alle kan.
ten, de heerlijkfl:e gezi~tcn op, eu bevat eene menigte van gewelven,
die waarfchijnlijk een werk der Rome/lICIJ zIjn; zoo :115 bier ook, in
een nfzondc:rl:ik ge~JOuw, ecne menigte Romeiufche oudheden bewaard worden, die men, van tijd tot tijd, in den omtn:k van Baden
gevouden heeft. Ecnc van de groorl1e merinvuardr;.;h ,'den dezer Jlad
zijn hare 13 mineral~ bronnen, waarV~ll de hoordbron eene warmte
van 4'i graden REAvi\lF.vr: h~eCt, en 111 24 men 7,345,444 ktlbikdui.
men war er opl~vert. De rots, w~~ruit zii olJtfpringt, is no;; gedeeltelijk mee Kararisch marmel' bekleed, en was w:!.rfcil ijnlijk, oudtijds,
een Romeinsch bad Behalve deze {rad Baden heeft men nog twee
aildere van dien nnmn, al,: in lVeder-Oostenrîjk en in ZwitfcJ'/rwd,
aan de Lima!, welke beide illsgelljks door hunne baden beroemd zijn.
BADENSCHE VREDE. Deze werd genoten in het jaar 1714'
en mankte een eInde aan den Spaanlèhen fuccesûe-oorlog.
BA E TILIA. Gezalfde f1:eenen, die door de'" P,1e11iciers, oude Grit·
Icl!n, en andere woeste volken, worden aangebeden.
BAFFTAS. Zekere foore van Oost-Indisch katoen lijnwaad.
BAGDAD. De hoofdf1:ad van het landfchap l.Terac-Al'abi, in Azia.
tisch-Turkije, aan den vloed Tigris. De huizen zijn meestal van fl:eell,
de O:raten zijn eng; doch de moskeën, karavanferas, bazars enz. zijn
zeer fraai. Zij bevat 20,000 inwoners; heeft belan/:,rrijke fabrijkelt
van zijden-, wollen- en katoenen-O:offen, en drijft grooten handel in
zijde, Perûfche apothekers. waren , lndirche fioffen en fhawls.
BAG IJNEN. Vrouwen, die, of als ongehuwd, of als weduwen,
een ingetogen leven leiden; zonder echter, alhoewel zij een afzonder.
lijk zwart kleed dragen, de kloostergelofte, gedaan hebben. Men
vindt ze in de Nederlanden in grooter getale. dan de mannelijke Ba.
gijn~n, die er ook gevonden worden, fcllOon deze meestal B~g
harden, of Begarden worden geheeten.
BAHAMA-EILANDEN, ook de Lucaïfclte en Bermudijèlte ge..
noemd, liggen noordwaarts van de groote Af/ti/les. Zij zijn vele in
getal; doch onder allen is B"ha111a het grootfte , mnar Prol'ide71r:~ het
meest bevolkte. De Spalljaarden , voor welke COLU;\1llUS dezelve ont.
dekte, hebben er zich weinig aan laten gelegen zijn. In 1719 maakten
er zich de El!gel[clten meester van, en bleven feden in derzelver bezit.
BAf-llR. Beteekent inzonderheid een ]oodsch boek, handelende
over de diepe verborgenheden der Kabbala; CZie dit woord) zijnde
het oudfie van alle Rabhijnfche boeken.
BAHRDT. (C.\RL FRIEDERICH) Werd 1741, te Bisfcltopswertla, in dl'n Meisznifchen kreits, geborcu, ell fiierf ce Halle, in het
Maagdenburgfche, in Iï92. Hij was eerst predlkant en hoogleeraar
in de wijsbegeerte, te Leipzig; doch moest, wegens zijnen bekend
geworden omgang met een gemeen vrouwsperloon , die Had verlaten; werd vervolgens hoogleeraar in de wijsbegeerte en H:breeuwfche
(ludheden te Erfurt; verwierf de waardigheid van doctor in de god~
ge-
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geleerdheid te Erlangen; werd d~arop ilOoglcernal' in dezelve te Ciefi"lI; vervolgens hoofd van de Piulallll'upijjfIJ, te folarseltlins, in
Crl1aUH'bz:lIderlr!l1d, en voorts algemeer, li.1pcr-l11t~ndell[ bij den graafv:m
LcinÎllgcn-Dilclzsbtllg, wnar l:~j het Ileidesheimer gcnoolkhap \ an P/n"..
lan/ropijllclJ oprigtte. Wugcrcndc, zUne httcrodoxe '- omegtzinlllge) t,odgeleerde gevoelen., bj}zci,derlijk Olmrent de godheid van CBr,IS'rus, te herroepen, w~'nnoc hij, na de vcr[chijn:ng der tweede uitgave z~iner 1JCllestetJ C/fcnba.'Jlïmgen Cottrs, of vertaling van hèt Niell.
we Testnmem, door den rijkshofraad, op fl:raf van uit het Duitfche rijk
te zullen gebannen worden, verwezen was, nam hij de vlugt naar
Halle, wnar hij eerlang zijne gl'loofsbelij(kl;is in het licht gaf. I lier
was hij, eenei} LÎ.:dlarg, afzonderlijk ondenv~izer; kocht bniten de
flad een huis., zeer aan~enaal11 op eenen heuvel liggende, en hic'ld
daar koffijl1l1is en l1erberg. Gcdl1l'ei~de dit beroep vcrva~rdigde hij een
hekelend blijlpel, ten titel voerende, das Religions Edh't, waarin hij
het bekende Pruisfifche vinnig doorflreek , met dat gevolg, dat hij
daarvoor een jaar in de vesting, te JVlaagdcliburg. werd opgel1oten.
Onder zijna fchriCten verdienen nog opmerking: zijn System der .1110ml-T!/eologie, zijn lJandbuch der 1/Jural fiJI' den BtÏrgcljta17d, ook
in het Hollandsch vertaald, benevens zijnen Ketzer-/Jlllla71aÓ, uit
hoofde van het gerucht, dat deze laatHe gelllaakt heeft. Hij was een
man van ongemeene talenten, die, door zijne fchriften, een aanmerkelijk
licht over zaken van den godsdienst poogde te verf~lreidel1; doch die
zich, door zUne al te groote vrijmoedigheid, en dikwijls onbedachtzaamheid, vele vijm;den berokkende. POTT heeft een gedeelte van zijn
levcn, en hij zelf zijne levensbefchrij ving, in 4 deelen, uitgegevcn.
BAIJREOTH. Voorheen een vorstendom in den Frankifchen
kreits. Het maakt een gedeelte uit van het voormalige burggraaffchap
]\Tcuretiberg, en wordt in het boven- en benedenland onderlèheiden,
tot welk laatfte hoofd-ambtmanfchap Edallgen behoort. Na den
dood van den markgraaf FREDERIK CHRISTIAAN, die, in •769, zonder mannelijke erven fderf, verviel zijn land aan den markgraaf van
Allfpaeh. Daar deze echter, in 1791 , van de regering afftand deed,
zoo werd Baijreuth, gelUk ook Á1Jfpaeh, door den koning van PruisfeIl in bezit genomen; doch, bij den vrede van Tiljit, in 1807,
moest die vorst, na dat hij An/pach reeds vroeger aan rrfmkrijk had
afgeftaan, ook Baijreuth verliezen, hetwelk, bij den vrede van !Pre.
nt1l, in 1809, aan Beijercl1, dat toen reeds in het bezit van Anfpaeh
was, werd toegevoegd. - De ickomsten van dit fchoone landièhap
bedragen een millioen en het bevat 185,000 (volgens anderen een nog
grooter gctal) inwoners, en is, inzondcrheid in het bovenfte gedeelte,
bergachtig en boschrijk. Onder de bcrgen verdient de Heh/el-berg
om~e opmcrking, welks hoogftc top, de Osfmkop genoemd, E6z1 Pa.
rijiche vo~ten hoo;; is. Uit dezen berg omrpringen de rivieren de
Saaie, de Eger, d: 1/{ain en de Nahe. De voofllaamfie voortbrengfels des lands zijn marmer, terpentijn., fpekfteell, paarden en rund.
o 5
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vee; terwijl bij C:ilmhrid en Na/ftddt ook wijn gïOcit. De m:ll1l1fak_
turen en fabnjken !c\'crcn aan de illwcn,;rs aallllwrkdijke vourdeelcll
op. - De hoofdfcad Baijrellt:' is zeer ('raai, bev~t I O,CO 0 imvo11ers; heeft ze:!' <lällgen:lmc gezigtcn CII wm.ciclwcgell; l'el;en rraclitigeil fcholllvburg, en ccn gymnaJiulll.
BAILE. (PETER) Wc:d in de rrovincie F1.'X, op de grenzen
"aa Lûugucduc, in 16>11, geborell eiJ ftiert' ilJ 1706. Hij was eerst
hoogleeraar in de wijsbegü~tte te ~('dtlll; naderhand hüogleeraar tte
Rotterdrll/I, en zeel' ervaren in al de lieclen der 1ctter!:unde; bezat
een fchwndcr oordeel, en wist zijne d'..'iikbeeldcn lJiet a:Iecil b:!vattelijk, 1Jl~?f ook nanfl'l,aam en verilaLdi,; yoor ((;: dragen. 1\18 wij;;geer was hij een nvij felaar ; doch zijne tWl.i!'c::1rij, verccnigd met zijn
fchrander oordeel, veroorzaakte, dat h:j zi;;h, in zijue kiJriften, nu
eens "Is een' vereerder van (1211 gods«i:èllSt en gococ z'êdeil, en dan
eens als een verachter derzclve, vertoOl;dc. llic;'door balde bij zich
eene meuigte van vijanden op den hals, waaronder zijn vorige vriend,
de hooglccraar JVRlEU, de hevigfte was, die het einddijk zoo ver
bragten, dat lJij van zijn hooglecraars-ambt omzet \\'erd. Ondertusfchen kan 111en niet ontkennen, dm bij veel ter algemeene verlichting
heeft bij~edragen, gelijk dan ook zUn gCdLlg, eene al te grootC gevoeligheid uitgezonderd, Zeer wljsgcerig en onberispelIjk was. llij
zng zijnen dood met d,~ grootfte bedaanihdd te gemoet, en arbeidde
110g daags te voren tot middl:rnacht.
Zijn voornamnIte werk, wmlrdoor ,hij eellCn onfterfelijken naam heeft verworven, is zijn ge[chieden •oordeelkundig Woordenboek (Dictior111oire historique) , hetwelk
meermalen in 3 en ook in 4 deelen gedrukt is, en eellen fellat van
geleerdheid en oordeelkundige aanmerkingen bevat, waarmede de plaatsen levensbdChrijvingen vnll beroemde mannen doorvlochten zjjn.
BAILLIJ. (JL\N S~LVAIN) Werd, den 15 van Herf.mnam;d, 1736,
te POrtjs geboren. Zijne zucht voor de letter- en fterrekuncle, \Ielke door z~llen omgang met den beïOemdell LACAILLE niet weinig
",as aangekweekt, deed hem van de fchildcrkunst afzien, \V3urvoor
lJij door z~ne ouders beftemd was. Hij leverde de eerfte vrucht zijner fterrekundige oefeningen, in 1762, bij de akademie der wete:lfchappen, die hem hierop, in Louwmaand daarnanvoigcnde, tot haar
medelid verkoos, en gaf, federt dien tUd, vcrlcheidcne bclr,:;grijkc
werken in het licht, welke hem den naam van een beroemd Ül'lfCkundige hebben doen verdienen. Onder deze bchuorc:1: E.Ij{d fitr Irt
tinwit des fatc/lites de .TujJiler, 1765; !Jij/oiu de I'mtïü.ïomie,
1771; Lenres fitl' l'origille des ji:iellccs, jiJï 1' ..1tltmtide dt PLATON
ct [UI' l'a71cierme !ziftoi:'c de l' ,Jzie:, 1777- 1179; alsmede zijn groot[te werk: ji/I" I'Origillc ,ie la laM/? et des ollciem:es 1"e/igtr"ï.", hetwelk
in 1781 en 1732 yerfchecll. 00]; zijne overige lct~erl;lllldit;e opfterlen, waarmede hij zich, in zijne tuSf(::1Cl1lli'Cl1, ter vcrpoozing op.
h:eld, zijn niet zonder ven' iel15tcll. IJij werd in 1784, bij de Fran.
fche, het volgende jaar bij de akademie der bij fchriften en fr~aije
let·
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letteren, tot lid verkozen, cn in 17 g9, door de commisflc der ParijiClle uur"crU, tot aibe\'~ardigl1c voor de algemeen;: llaë<:l1, alsmedl..! tot \OOrZlllU' van den derdell Ol lmrgcrll:11:d, bcnoc:t::d. Toen
de COllil;iIIJiCS zich, in Zomcrm:trmd \'all dat jaar, in ecne uatlollnle vergadering vcrcenigdeu, L.aL hij ook in tile vergndeiing voor; tel\vijl zich,
in dleil tijd, dl! adel en de gcestc)UkiJelll met den derden flaat vcrecnif,dcn. Hij leiddl;! de AS)L'w/'ide l»atioJJû!e naar de kaats baad ; deed
zelf ald::ai" den bekcnélcn ecd; werd door de PariJiChe burgerij ecuparig tot 1iIfilïe yeri.uZl!Il, en overhandig(1e, kon daarna aan den koning
en de koningin, op het lladhuis te Panjs, de na~iOl1ale kokarde. Nadat hij twee en eeu IJ alt jaar d..:n post van llIaire bddl!etl had, deed
hiJ, Wt aan het miGliCn v,m 1793, ecne reis door de mces,c depanc·
meutcn V:1:1 Fr,lII/m;k, gedurende welken tijd, inzond~rheid, de partij
van ÜRLLM,S in de wcer was, om h"m alierlei misfIageIl aali t~ \VnjVCll, welke, ten ar,llZlen van zijne beulen, voornamelijk> in ziji~e ei,
gene perCooElijke verdiensten, en in zijn aanzien bU het beste gede\.'lt~ des volks, bcf,vnden. Schoon men hem meermalen ecn ll;iddel had aan cie hand gegevcn, om uit Parijs te komen, kOI1[,e men
hem LÏ\I1111er tOt dien fbp overhalen, zoo dat het der tocn heer!èhendc pal tij gema,;kcl~k viel, eenen man in haar geweld te krijgen,
die in IUlle eenzaamheid leefde, en geen gebeim altoos van zijn verblijf maakte. l3.\ILLlJ wcrd, in het laatst van Wijnmand , door cellen
enkelen gcm ti' al"mes gevat, en, den 1 I der daara:lIlvolgende, door
l1et revolutionaire geregtshof veroordeeld, om onthoofd te worden.
Il" o:.dt:rEL:g zijn vonnis met de uiteri1e bedaardheid. Onder zijl,e l1a~
gelatenc papben heeft men een haadlèhrift gevonden, vol van beLllli;rijke waarnemingen, van het begin der omwenteling af, door hem
opgeteekcnd; loopende echter niet verder, dan tot Wijnmaand 1789.
DAIVA. Een afgod der Lc.p/a:iders, dien zij om licht en warmte aanro(pl:ll.
BAJADEREN. ZOO noemt men meisjes in Oost-l;ldie, tusfehen
de 10 en 17 j~rcl1 oet!, die c-!:mfen, zingen, en het uitvoeren vall
kl~jllC fchomvillC:len keren. lij lh;;n onder opzigt eener bejaarde
vrouw, VI elke in al!e vrouwelijke kunslen, ÏlJzoLderheid in di~ van
te bdJagea, bedreven is. Deze kiest, uit de laagltc kbsCe \"an het
volk, d:: fehooillle I\i<:Îsjes, v:m 7 tot 8 jaren, laal ckzclve, tot
hehoud !Jacr ü:hoolJh~id, de kil:derziekte inenten, en leidt haar ver·
VÜ;t~Cl1S tot die kundigheden en ligcbamelUke va~,rdjghCl;cn op, wel.
ke lièn;-, in bren volgel;den levcn,lL:llId, te p~s komen, en all cm tel!
oogmerk hebben, om den ri.:;;cn cu a~.lizici1ljjkcn dcs l:tlêC;S onderhond
en zir,l1el~ik genoegen te verfclwTIell. De BajadcrflJ zijn, van b111'Jamerhnnd , een YO'Jrwerp vr.n weelde geworden, zoo (bc zij bU de gcrit;;',fte feesteIl vcrfchijl;en, om her gezclfehnp, door b~re k11l15tell,
te vern:akcn. IJeeft iemand der annwezendcn lust, om de talenten v~n
een Gez.::r mei.'jes liader te lecren kennen, d~l1 kost hem dit gewoonlijk mr.ar cel:Cll weEk, ell betIJalt hij voor een meisje, van de beste
[0 ort ,

112()

BAJAZE'P 1. -

BAKKER.

(P.

HUIZINGA)

foort, alm de Inatrone, onder welker opzigt zij ftaan, voor baar
gezelfchap van ééncn avond, 100 rupijen, en even zoo veel voor
éénCll nacht, behalve het gefchenk, hetwelk 'het meisje ontvangt:
evenwel zijn er ook zulke danferesfen van eene geringere foort.
Na haar J 7de jaar, wanneer de cerüe bekoorlijkheden voorbij zijn.
begeven zich deze Bajaderm doorgaans in eene pagode, of afgodstempel, onder de befchcnning der Braminen; doch met, om, even
tIls in Europa, van meisjes van vermaak, oude vrijsters te worden;
want, zelfs bij den dif'nst des tempels. zetten zij hunne Ievensw~ize voort, en wat zij daardoor verdienen, is ten behoeve van de
Bramil1:m, die h:lar huisvesting en onderhoud bezorgen. Voor het
overige wordt dit handwerk in Iudie voor niets minder dan onwel.
voegelijk en onbetam-:lijk gehouden.
BAJAZET I. Waarfchijnlijk uit hoofde zijner filelIe veroveringen,
b~gel1oemd de Blil.'fem. Deze keizer deed Konftantinopet beven, en
beklom, nadat hij zijnen ouderen broeder vermoord had, in 1389.
na den dood zijns vaders, AlIWRATH I, den Turkfchen troon. De
Turkfche bezittingen, toen nog meest buiten Europa liggende, poogde hij zich ook hier te vestigen; mnalue' Jn Sen'ie, Walachije, AI"
hallïe, BoS/zie, Slal'onie, ja zelfs Griekenland, t,ot in den Pe/opoVlf!US, de belangrijküe veroveringen, en wilde KOllftantinopel door
houger tot de overgave dwingen, en het oosterfche keizerrijk vernietig-en. SIGISMUND van Hongarije, naderhand Duitsch keizer, poogde zij..
ne voorrgangen te ftuiten; doch verloor, bij Nicopolis , eenen bloedigen
veldOag , en nam verkleed de vlugt. Thans fcheen KOfl/tantillopel verloren,
Dan, daar T Al\1ERLAN, de vijand van BA]AZET, langs hoe meer veld
won, bewilligde hij aan den Griekfchen keizer, tegen betaling van eene
zware jaarlijkfche fchatting, den vrede, en trok nu zijne partij te ge ..
moet. Hij verloor, in 1+02, den !lag bij Ancijm, in Ctslatie; werd
gevangen, en frierf in het volgende jaar, (Zie: TAMERLAN).
BAJOCCO. Eene paufelijke kop ere mUllt, waarvan de 10 een Julio, en 100 eene Rotllcinfche kroon uitmakcn,
BAKKER. (I? HUmNGA) Een onzer beste Nederlandfçhe dichters, die, in J 80', in den ouderdom V:ln 88 jaren, zijn werkzaam
leven eindigde. In 1741 gaf hij een dkhtltuk uit, op de gewe!di ge watervloeden, in dat en het vorige iaar, en, in 1761, eene Nederduitrche dichterlijke overzetting van den zoo beroemden Latijnfchen
lentezang van E. W. HEIGT. In meergevorderden leeftijd, in 1773,
verrijkte hij zijn vaderland met het I fre deel zijner gedichten, waarin
dat, de f/aderlrmijche ftroolJleIJ getiteld, als een kunst juweel uitmunt;
waarop, in 1783 en 1790, het 2de en 3de deel volgden. Behalve deze
bundels, befcaan er nog van hem verfcheièene losfe dichtfmkken met en
zonder zijnen naam, en zelfs nog, die door hem vervaardigd zijn in
den laatften tijd 2ijns levens, toeu hij reeds geweldige aanvallen van
beroerte gel ~dcn had; o!;der andere een Troostzang aan de wed!i!j.'c van
tien ver.diensielijken 7 en zoo vroegtijdig geftorvcn, ho!Jf,leeraal' aan
Ut-
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Utrechts hooge [chool, S. J. VAN GEUNS. Ook vloei1e uit 's mans
pen het leven van dcn beroemden JAN \VAGENAAR, dOGr bloedverwanten vriendfchap aan hem verbonden, hetwclk in 1776 het Iicllt zag.
BAKKER. (JAKOB) Werd, in het begin d~r 17de eeuw, te Harlingen in f/ries!alld, geboren. Hij bragt zijncn meesten leefri: cl in
./1111fterdam door, en wordt, te regt, onder de voornaamfce kUllstfchilders van zijnen tijd gerangfcilikt. Inzo.nderhc:d muntte hij uit ill
het fehilderen van portretten, en verIVierf tevens bij kunstkenners mee
weinig roem, wegens zijne fe:lOorfteenfcukken, historien en levens·
groote beelden. Onder zijnc kunstfiukken behooren , inzonderheId,
eene gefehilderde Herderin, die met zeer veel oplettendheid door CINON wordt begluurd; de IPHIGENM van Cyprus, en anderen. Ook
was BAKKER niet onbedreven in het teekenen ; wallt men verhaalt 7
dat hij kleine vrouwenbeeltjcs, op blaauw papier, met zwart en wit bijt,
zoo keurig teekencle, dat hij, boven de meesten zijner tijdgcl;oOt~n ,
de lauwerkroon behaalde. Jammer is :let, dat hij zoo vroeg aan de
kunst werd ontrukt: hij fticrf in 1651, in den onderdom \'~ll 42 j~rell.
BAKKER. (lHEEUWF.S lVIEIi\'DERTSZOOl\') Tc Amftcrdm:z geboren,
was in 169 r , de uitvinder van de kmneclcn, of feheepsligrer5, dienende,
om de zwaarfte oorlogfchepen over P4iiZpltS naar de f/lieter t,ç breng'::!l.
BALANCEREN. lletcekem, in de fehiJelerkunst, de vooflverpen van eene fchildcrij op zulk eelle wijze te plaat!èn en te ral1gfchil:ken, dat zij de bedoelde werking te weeg brengen.
BALANS. Is, in den koophandel, de maandelijkfehe, of jaarlijl~.
fehe, am uiting der boeken, om winst en verlies te kunnen berekenen.
vordering en fc hulden tegen elkander te vergelijken. el1 de hoofdfommen met elkander te vereJfenen; terwijl men dat, wat aan de eene
fom ontbreekt, onder het woord per [aldo, dat is, tot afOuiting, bij
de andere voegt. Men kan dus het woord Balans door notrekcnillg,
of affluiting, uitdrukken. Het boek, zoo meu daartoe eCIl afzolldeI"
lijk gebruikt, noemt men Balamboe1.:.
BALASTRI. Het fijnt1:e goudlaken, hetwelk te Ftnctie gemaakt wordt.
BALBEK. Eene oude fiad in Aziatisch Turkije, het oude Heli.
()jJolis in Co/e[ijrie. Zij ligt aan den berg Libanon, IS of 16 Frallfche mijlen van Da11lflscus, en bevat de fehoonfie oudheden van het
oosten, onder welke inzonderheid opmerking verdienen het groote paleis, en de nog prachtiger tempel der ZOI1, waarvan ANTONINUS Pius
:lIs t1:ichter wordt aangemerkt. Van de 54 hooge zuilen dezes tent.
pels fiaan er flecnts nog 6, die eenen omtrek van .22, en, met hct
voett1:uk en kapiteel ~ eene hoogte van 72 voet hebben. Bovendien
bevinden zich in Ba/bek nog meer :mdere tempels, naar een van welke de Pou/uskerk, in Coventgarden, te Londen gebouwd is. In het
midden der afgeloopene eeuw, reisden eenige Engelfchen derwaarts,
die in 1757 ~ te Londqn, de merkwaardige overblijfTels der kunstge.
wrochten, in Ba/bek voorhanden, in het licht gaven. Op dien tijd
bevattede die ftad omtrent 5000 inwoners, onder welke zich ook
Christenen en Joden bevonden, en [tond zij onder eenen dga, die
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zich Emi;' liet nO~l11en. De groote te'np~l is, \'ol;;-ens cenc plaats
van JOUANNES van AiJtioclie, door l;:çÎZd' A~n'()::L'lUS Pius gcrticht.
IL\LD:\C[-fIN. (Uit het FrJnsch). Is e211 beweegbare hemel,
een fra~i kleed over een a[ta~l', bed, or [bel, gefpclllllcll - een praaleen dra~; 'lare jH!111 cl.
lIALL\RISCHE EIL:\~DEN. Deze lifjgen in de JJiddellt1lJd/è,'le
zee, n:ct ver van VcJ!nh'i:t in SpoiJje. D~ voornaamfl:e zijn 111(tjorca
en JltilIOt'C,'1, die thans beillt~ aan dat rijk behooren, De Ba!ertriji;he
ei!:md:?! droegen oudtijds di~n lla1m, uit hoofde \'all de ongemeene
v;t1rJif(lcid der inwoners in het flin(eren, die groote fl:eellcn, l11et
zu",- (;!~iJC kracht, op den vij:1:1d Wilèi112ll , dat fC!1iL! en helm verbrijz~ld werdc!J. TAC0Bl'S r verovel'de dele eiJa'ldcn", in 1259, op de
Jllooren, en verbond z,~ 111'..'t ,lrraf{m. Nadcrh and kW1lUC!11, zij aan het
verè':;-,igd koningrijk SprJilil!, waarvan z;j thans, onder den naam vau
el Reyl10 de J11i?llorca, eene provincie nitiuaken.
HALO':. Zoo noemt men in D,titsc't!rmd, en ook hiel' te lande,
een zel:er ~el)ilèd der ric:d,r-o,-d0, Dè Dnit[èhe orde heeft elf bali~n, die weder in k0mma;;dC'rijen verdeeld zijn.
BA LISTA, Een o.)r!02;stnig, hetwelk door c1è ouden, inzonder];c;d door dc Romeinl'll, bij h~let;':ri!1g:n lielmJikt werd, om met groote lteenen te fehieten. waardoGr diklVijls geheele huizen en,:>:. inll:ort~
t'.!D. De ei~ei1lijke inri;;ting van hetzelve is niet genoeg bekend.
BALI ST! EK. De leer der banen; welke geworp~ne ligciJamcl1 in
de 11'c!Jt beCchrUvelJ. Zij maakt een gedeelte van de hoogere werk.
tuigkunde Hit, en is, voor het artillerie-wezen vooral, van veel belang.
BALKON. Een klein uitf1:ek voor nan een gebouw, doorgaans op
de cern' verdiepi.',g, waar men door een venf1:er opgaat, en hetwelk
aan het middclfl:c gedeelte van het huis een prachtig aanzien verfchafr.
BALLADE •. Bij de Italiallen, bij welke de Ba/Iade het eerst
bekend was, ontving zij den naam van het danfen (ballo) , omdat zij in
een gezang ber1ond, hetwelkdanrend gezongen werd, en in dicht,
maat ea zangwijze met den dans overeenkwam. De liefde was gewoonlijk deszelfs onderwerp. Bij oiJs wordt eene Ba!!ade, tegenwoordi-g, 1U2t eene romance geP,jk ge:1:cld. (Zie: RO:vIANCE).
B:\LL~~T. De vertoonilJg van menfchelijke aandoeningen en hans.
togten , door de dansktlpst ,w21k~ zich van tIen gewonen gezelfchaps_
dans (hnrdoor onderfcheidr, dat het lhllet niet dOM', maar YOOreen
gezelfd18? gedanst wordt. 1\'f en noc:1lt h,~t Ballet ook de hoogere dat1.~_
kunst, in tegenfl:::lling van den gezclfchaps-dans, waaraan men den
l1aam van !f![;ere (1.7/1Skmzst geeft, welke alleen gezellig vermaak bedoelt; tenviil de hoo~o:re danskunst zich toelegt, om het gevoel voor
het me'.'st verheven fchoo!1e op te wekken. - De dnns der ouden
was van ons Ballet onderfeh)iden, en befl:ond even zoo zeer in ge.
baren en Iduchtige hOl'd!11g, al, dans; zij was eigenlijk pantom:'7,'1C?
JIet lbllcc d.:\' middel-eeU\\'l't1 ging met gefprek, maar met gee11e geh:trçn, ycrgez,'ld, en, omtrent het einde der I7de en het:
begin der 18de cev.v, tn:rd het Ballet, in Frcmkrijk, met het toonkriS"
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. kunstig dmmll, of met gezang, vcrbonden : de dans werd naar de
woorden gcrigt, èn zoo onc([ond die fooft van gezangen, welke
men bij de Frall!c'1cl/, nog hedcn BalIetteIl noemt. Eindelijk bcproefde N OVERRB, cen Ballet:neester, die ovcr de Balletten in Fi'allkrijl0 gcfchrcven heeft, alleen door dcn dans gehccle h3ndelin,'ien daar tc Hellen.
BALLOTTE. Een keur- of lot-ballctje, in gcnootCchappen, gewoonlijk, tot het verkiezen van voorgcileldc leden gcbruikt wordend!'; doch inzonderheid die gctcckende balletjes, waardoor dc doge
van Vmetie pla~t verkozen tc worden. Dieg'ène, die het bal~ctje
uit den h1k llC'emt, wordt jJ,l!!otill g'~l~oemd, en bal!otteren is dus
zoo "ccl, als door ballr.:jcs verkiezcn, of zijne Hem gc\"en.
BAL TIMORE. De hC'ofdfbd van het graafCchap van dien nnam,
in Nuord-dmeri/;,a, bevattende 10,000, meestal protestantfche inwoners. Hare li~gil1:.i in Gl,fil/Nt.!i(.!n.'1i is zeer bekoorlUk , en maakt
h:12r, ook ten aanzien van den haudd, tot eene der belangrijkf1e i1:eden der FérceJJigr!e /latei? Ook vindt men er fraaije op~nháre gebou"
wen, al,: twee fchollwblfrgell, ccne beurs, drie met elkander verbondene banken, eene :>.kndemie, fchecpstim11lerw~n'en enz., terwUI zij voor
het overige, de ee!lir;e i1:ad in het gehecle graaffchap van dien naam is.
BAL TlSCHE ZEE. Ool~ de Oost-zee genoemd. Dezelve is met
de Noordue vel'cenigd, en vormt, tusfchen de kusten van Denemarken, Dl!/tschland, PmÎsfe:2 , Kon"land, Lijfland en Zweden, twee
gronte zeeboezem3, W:l?I'V:1n de eene, naar het Noorden, de Bothtliji:tte, en de andere, naar bcc Oosten. de Fil1!and(che, zeeboezem,
genoemd wordt. Zij heeft gcene eb of vloed; haar water is minder
zom', en, wanneer zij ollnuimi:~ is, werpt zij, aan de kusten. vall
Koerlln/rl en Pruis/e:J, den b~1rnlteell op.
BALUSTRADE. Een hek met rq;t oplhwllde ([~i1ell, welke de
naam van Balusters drag-::>n. Dikwerf worden dtze hekken boven de
kroonlijstcn v~n poorten of l:)!!gs de daken der gcbouwen aan geb ragt f
en de Z\V<1~1rtC zoowel als dc g-ed:unre d~l' fl:1hBters wordt alsdan gere'~e:d na de orde, welke In de bO\'CllftC vel'.l:cping van het gebouw
heerscht. - Zoo heef( men Toskri:m/c 1Ie, DoriJè1e, JOlli!chlJ, COl'illtifc't e en Romeinj(:llc B:1ll1l1rnden.
BAMBERG; Voormaals ecn hoogr1ieht in den Frankifchen kreits
ttlsfchen Cu/mbadl, Am(liJch, FYIIl'tzb/lrg en Coburg Ii,~·g::'!lde. JVTeti
fchat des~elfs uitgefl:rekcheid op 65 vierkante mijlen, en het getal
der inwoners op 180 of 19",000. Zoowel in het noordelijke, als
zuideliike, deel van Brûnbf'rg is het guur en koud; doch, rusfchen
Forc7óe;m en Bamberg is de grond zeer vl"llchtbaar, en de luchtfireek aangenaam. Het land rondom Bamberg bcboort zelf:s tot de
beste en vruchtbaari1:e o'orden van Duitsc!t!and; doch het fchijnt, als
of de 1:1I1dlieden er niet welvaren. lIet voormalige hooglticht viel. in
1803, onder den naam van vorstendom, aan Pal/z-Ee/jeren, tot
fchadeloosfl:elling, ten deel. Dcszelfs inkoms[(:'\1 wordCIl tegcmvoordig, die van het domkapittel en de vernietigde kloosters er ollder
BAM.
begrepen, op 150,000 florUncn gef1:hat.
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BAl\IB ERG. De hoofdfbd van het voormalige hoog!l:icht, thans
prinsdom, vall dien naam. Zij worde voor het middelpunt van DttitschIm/d gehonden, en bevat 20,000 inwoners. Zij had voorheen cenc
Roomfèhe ulliverfiteit, Academia OttOJûcma FredericiclIJa genoemd»
welke eC:lter, feden I803, in een f)'ccum veranderd is, en telt onder h:1l'e merkwaardigheden, de nieu\ve vor!l:elijke refidentie Petershurg; het zeldzame en kosebare kunstkabinet (voorheen aan den hoogleeraar LINDER behoorende) , de domkerk met de graftomben van ke:zel' HSNDRIK IV en KUNlGUNDE, pans CLEMENS II enz., de fraaije
abdij Alic!telsbcrg, welke op ccnen heuvel ligt, en een overheerlijk
l],(zigt heeft, doch thans een burgerhospitaal geworden is; het voortreffelijke, door den Yongen prins-bisfchop ge!l:ichte, hospitaal enz.
Ook vindt m~n er o:lderfcheidene fabrijken, eene gefchuc- en klokgiéterij , gond- en zilverfilleden, fcheepsbouw en fchcepvaart.
BA;VIBOCCIADEN. Schilder!l:ukken, waarop misvormde menfchen
zijn afgebeeld, of die tooneelen van landlieden. h. v. jaarmarkten,
dr;nkgel~geî1 enz. bevatten. Zij ontleenen dezen naam van het Inlliaan.
fclle woord bamboccia (een kreupele); zUnde een fchimpnaam, welke
de lrallallen aan PETER VAN LMR, een uitmuntend Nederlandsch [chiIder in bndtooneelen, uit hoofde zijner wanièhapenheid, gegeven hebben.
nAlVI13US. (Bambu[a.) Een plantgewas, uit de 6de klasfe van
LINNEUS. uit twee [oorten befia:ll1de. De gemeene Bambus groeit in de
beide Indien, bereikt eene hoogte van 40 tot 5°, en eene dikte van 2
VON; is geleed, inwendig hol en door dwarswanden aan de leden in
JucIJtdigte vakken verdeeld. Jong zijnde, druipt uit de kwasten een
zoet vocht, h2twelk, bereid zijnde, de kostelijke Bambus-[uiker oplevert. De uitfpruitCels van den wortel worden, met andere vruchten, in
azijn en fpecerijen gelegd, vervolgens tot ons overgebragt , en als
een zeer uitmuntend maagverfterkend middel, onder den naam van
aclûa, of af/a, genuttigd. De oudere fiammen gebruikt men tot
het bouwen V:lI1 huizen, bruggen enz. en de jongere loten leveren den bekenden Bambus-l"ottil1g. Van de bladen bedient men zich
tot het maken van matten en ander vlechtwerk; alsmede in China,
om er de theekisten in te pakken, welke naar Europa gezonden worden.
BAN. De uüGuiting van opcnlijke befcherming en andere burgcrlijke regten. In het RoomCche rijk is de ban eene firaf voor hardnekkige overtreders van den landsvrede en andere hoofdwetten.
BAN. (KERKEUJKE) Is eene !l:raf bij de Roomfche kerk; waardoor iemand \'an d.: gell1cenfèhap dcr ;;eloo\'itien, of ten minscc van
het gebruik der filkramentc:n, wordt uitgeGoten. In het eerlte geval
is het de groote Ban, anathema, en in het laatf1:e de kleine, of
de uitOuitin!!; van de fakramellten. Ook de Engeifche, }oodfche en
Griekfche kerken hebben haren ban.
BANDA. Een der 40 kleine Eilanden vnn dien naam in Oost/ndie, waarop, gelijk ook nog op drie anderen derzelve • de Hollandfche Oost-lmLfche compagnie, welke deze eilanden toebehoor-
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de, bij uitfluiting. muskaatnoten ell muskaatbloemen , of foelie,.
bouwden. Den 8aen van Lentemaand J 796 gaf zich BtJlIc1a a~
de Ellgelfclzen over, die er ruim 66,000 daalders aan geld, 84,000
p0l1den muskaatnoten, en omtrent .20,000 ponden foelie vonden; docb
werd dit eiland, bij den volgenden vrede, weder terug gegeven.
BANDELIER. Is, bij de foldaten, de riem over den fchouder.
Waaraan zij hunne patroontasfen , de ruiters hunne karabijnen, en de
tambo~rs de trom hangen.
BANDIETEN. Dl:!ze Italiaanfche fluipmoordenaars, die zich dik·
wijls voor een gering loon verhuren, om anderen van kant te hel.
pen, Houden zich vilornamelijk in Napels op. " Men zoyde zich ver), gis[e!1 ," zegt ARcHENHoLz, " wanneer men deze Bandieten als
" monltcrs wilde bcfchot1\vcn: zij zijn dit wel volgens ollze begripj ' pen,
maar zij zell'e, door opvoeding. wetten, en godsdienstige
), gevoelens gCl'egtvaardigd, beCchouwen dit hun handwerk uit een
" vootdeeIiget Jicht. Zij weten wel, dat een moord eene misdaad is;
" maar tevens zoodanig eene ~ van welke Zij, in de eerstvolgende
" biecht, worden vrijgefprokcu. Daarenboven blijven vele dezer eu"veldaden onbekend~, en worden de meest bekende J flcchts voor
" eenigc jarcn, door de galeijen geGraft; zoo dat ik niet weet, van
" wll~r de domme Bandiet een juist dcnkbeeld van zijn heilloos hand.
" werk zoude verkrijgen; terwijl de menigvuldige Dllipmoordcn, zelfs
" bij het volk, eene onverfchiJligheid verwekken, die zeer fierk in
" het oog valt." (Férgc!tjk VAPO.)
BANlANEN. Eene zekere gezindheid onder de Indianen, die aan
de zielsverhuizing gclooven; en düs geen v;eesch eten, noch eenig
dier dood en. Zij zijn, voor het overige, in hunne dagelijkfche be..
zigheden zeer vlijtig, en leggen zich fierk toe op den handel.
BANK. Dus noemen de kooplieden een huis, hetwelk onder de
onmiddellijke befcllerming der regering t1:aat, waarin zij hun geld, zoO'o
'Wel zeke~heid~- als gemakshalve, nederleggen , en vervolgens den genen daaruit laten betalen, die iets van hen te vorderen hebben, waartoe zij dan, zooveel als de fcImld bedraagt, nn hunne rekening laten affchrijven. Wanneer, in eeue bank, het geld onder een bepaald
getal van eigenaars rondloopt, noemt men dezelve eene Giro-bank;
doch indien de bank ~ integendeel, zoodanig is ingerigt, dat een ieder~
die zelfs aan de inrigting der kas geen deel heeft, en gevolgelijk niet
onder de eigenaars van de bank behoort, het geld, hetwelk hem toe·
komt, op een bankbriefje kan ontvangen, dan draagt zulk eene bank
den naam van lf"i'sfelbt1nk (Zette/bank). Van de eerlte foort is die
V!ll,1 Venetie , en van de laatfle die van Genua, de oudfl:e, welke in
-het jaar 1407 werd opgerigt. Beide foorten van banken brengen ecne grootere fom aan banknoten, of bánkbriefjes, in omloop, dan. zij
~all geld of geldswaarde bezitten, door welke inrig:ing zij aanmerkelijke voordeelen behalen kunnen, Waarom aan deze foorten van ban·
ken, gewoonlijk, beleenbanken verbonden zijn, echter zoodallig, dat
ALGEIIIEtN WOORDE,NB. 1.
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de giro-banken alleen op edele metalen en onbederfelijke waren, eR
de wis[elbanken, Ï11tegendeel, op meerdere foorten van geldswaarde,
inzonderheid op vaste goederen, beleenen. . Eene verf1:andig ingerigte
bank van deze foort k:m, in eenen fiaar, waarin het geld fchaars is;
de belastingen hoog zijn, en de woeker onverhinderd zijne fch,tndeli,1 i{e rol [peelt, van ongemeen veel nut zijn.
DAN K. Eene ondiepte in de zee, of in eene rivier, waar zoo
W"illig water is, dat de fchepell er niet over kunnen.
BANK. ('S Konings) 's Konings regtbank ; is een hoog geregtshof in Engeland, hetwelk in Londen, in het paleis van West-Munfier, vergadert, en over zaken, de kroon betreffende, alsmede over
doodîchuldige misdaden , vonnist. Ook is de gevangenis, in de
voorf1:ad Southw(Jrk liggende, en voor geringer misdadigers, inzonderheid voor fchuldenaars gefchikt, bij denzelfdell naam bekend.
B;\NKS; (JOZEPH) Een beroemd Engelsch natuur-onderzoeker.,
in 1740 geboren. Hij W2S de reisgenoot van kapitein COOR, en gaf,
11a aijne terugkomst, zijne verzamelde berigten omtrent de natuurlijke historie van l'sland en de Hebriden in het licht. Aan hem
hebben de Franfchcn te dan!,en, dat hun de papieren j betrekkelijk
de r"is van LA PEIROUSE, die in handen der Engelfchen gevallen wa.
ren; zijn terug gegeven, weshalve zij hem ook I in 1801, tot lid
van het nationale inf1:ituut verkozen.
BANNAA T. Eene fireek lands, met Hongarije verbonden, waar·
over een bali, dat is i1:adhouder, gefield is. Het landfchap Th~mes
war, hetwelk .men fomtijd! nog het Bannflf/t noemt; Werd, reeds
in 1779, in HotJgfJrij~ ingelij fd.
BANQlJET, of BANKET. Is eene groote, prachtige maaltijd.-In de krijgskundè beteekem het eene aardenbank , of hoogte, aan de
binnenzijde van den wal, waarop de faldaten fia:m, om over de borstwering te kunnen fchieten.
BANTAMS-WERK. Eene foort van gefchilderd, of gelheden
werk, naar het Japansch gelijkende, doch zwieriger.
BARAT. Een vrijgeleide brief in Konjlantinopel.
DARATERIE. Allerhande fooft van bedrog in den zeéhandeI I
inzonderheid, echter. wordt dit woord gebruikt, wanneer een fchip.
per de r,~eders; of verzekeraars, bedtiegt; door hunne goederen te
verdonkeren. of met het fchip door te gaan.
BARATIER~
(JOHANN PHILIP)
Werd, in I7ZI, te Swabf/cn.
in het vorstendom An[pach , geboren, waar zijn vader, F. BARJ'ro
TfER, predikant bij de Franfche gereformeerde gèmeente was. Een
eenig kind zijnde, nam zijn [vader alleen het onderwijs van zijnen
zoon op zich, en bediende zich daarbij van eene, toen geheel nieuwe, leerwijze, met dat gevolg, dat hij reeds met zijn derde jaar.
vaardig lezen, met zijn vierde het Fransch en Hoogdllitsch en
met zijn vijfde het Latijn konde fpreken.
Even fpoedig leer.
de hij de Griekfche en Hebreeuwfche talen; zoo dat hij , nog geene
acht
.
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acht jaren oud zijnde, daaruit reeds kon overzetten. Naderhand leertie hU ook nog aJldere Oosterfche talen, en, iu zijn twaalfde jaar,
d~ wijsbegeerte, benevens de wiskundige wetenfchappeu en de kerkelijke gcicaledenis, en bragt, in zijn veertiende, de wedcrlegging
van bet w~rk van SAillUEL KRELS, tegen de godheid van CHRISTUS.
tcu ellldc. Toen zijn vader, in hel jaar 1735, als Franseil leeraar ,
naar Steltin beroepen werd, en op zijne reize dool' Ha/Ie, met zijnen zou , een bezoek bij den hoogleeraar ScHULTZ dlegde, bragt
deze beiden bij den kanfelier van LODEWIJK, die hem beloofde ~
dat hij kosteloos tot meestC,!r in de wijsoegeerte zoude bevorderd
worden. D2 jonge BARATIER liet zich reeds den volg~: den dag in·
fchrijvell, "11, di,ags daarna, door de geheele wijsgcel'ige faculceit
onderzue"':il. I-jij ontwierp aauJ1onds, in de vergadering, veertien
fieIli:lgeJJ \.! ILjÎ:S) welke des nachts gedlllln, en den volgende;] dag,
in tegcnwuordigheid van meer dan 2000 toehuorders, ter verkrijging
zijner w~ardjgileid, J1andvastJg door hem verdedigd werden. Zijn vacler, nu zijue reize naar Stettin, met hem, over Potsdam verval.
gende, werd bier met zijnen veertienjarigen zoon, door den gebeimraad FR. HOFMANN, aan den koning van Prttisfon voorgeJ1eld, die
aan den jongen geleerden, gedurende vier jaren, een jaargeld toelegcle; hem geld tot aankoop van wiskundige werktuigen gaf, en hem
beval, zich te Halle in de regtsgeleerdheid te oefenen. Ook moest
de vader aldaar blijven, en vertrok een der Franièhe predikanten mar
Stettin. De jonge BARATJER oefende zich te Halle in de regten ,
en ook nog in andere wetenfchappen, en fchreef verfeheidene werken, die echter niet alle gedrukt zijn. Dan, eenc zoo vroeg ontlokene bloem moest natuurlijk ras verwelken: hij J1ierf, op dcn SilCIl
van Wijnmaand 174°, aan eene teringziekte , in den ouderdom van
19 jaren en ruim S maanden.
BAROTTO-I-IANDEL. Eene ruiling van koopmans-waren.
BARBADOS. Een der Kamïbifchi: eil.1nden, in de lf7est-Indie p
den Engelfchen toebehoorende , hetwelk veel fuiker, gember, aloiE
en boom wol oplevert. Men fchat het getal der zich aldaar bevÎl,dende Negers, op 5°,000, en dat der overige inwoners op JO,OOO p
welker toeiland voorheen gunstiger was. Op dit eiland verkocht INI{LE, een Engelsehman, hee Karal'bisch meisje IJARIKO, aan hetwelk
hij het leven te danken had. Hare landgenooten, de wilden, zich
hierover willende wreken, ruiden de Neger/Javen op, die ook werkelijk het be{]uit namen, om alle Engel/elzen van kant ce helpen, hetwelk echter, door eenen enkelen /Jaaf, die zUnen meester den aan/Jag
ontdekte, verhinderd werd. Het is aan dit geval, dat de JNKLE en
Ij,\RIKO van GELLERT zijnen oorfprong verfclmldigd is.
TI ARBARISlVIE. Eene fout, ofmislJag, tegen de zuiverheid een er taal.
BAR BAR YE. Een groot gedeelte van Noord-Afrika, hetwelk
zijnen naam van de, Berbers omleem; een volk, hetwelk fommige
meel1en, dat van d\!' Kfll1fmi(ten affiamt. Hetzelve is in twee voor-
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mnne deel en verdeeld; in het eigf'nlijke Barbarye en de woestijn
Sara. I Iet eerfl:e beHaat uit 6 rijken, Barca; Tripoli, Tunis, Al.
giers, Fez en J1:1arolzko, waarvan de vier eerfie onder het Turkfche
rijk fLan, en de beide Inatfl:e door eenen eigen vorst, die onafhan~
keli.:k is, geregeerd worden. De inwoners zijn Arabieren, Turkm
eu Afrikanen, en den Mahomedaanfchen godsdienst toegedäan. De
Joden genieten er vele voorreglen; maar de Christenen zijn er meestal
flaven. Het land is er zeer vruchtbaar in rijst t granen, dadelen, .olij~
Ven, wijn, ruiker enz., en men drijft er eenen uitgebreid en handel;
maar deszelfs grootne rijkdom beftaat in den buit der zeeroovers. Ook
vindt m~n er zeer goede paarden; fchapen, ezels, drommedarisfen ,
leeuwen, tijgers? apen, flangen van 9 tot 12 voet lang, en f1:ruis~
vogels; en, uit het delfîtoffelijk rijk, lood, koper, zout en falpeter~
Onder de fchrijvers, over Barbarye, is SHAW de beste.
BARBE TTEN. Zijn, in de vesting-bouwkunde, verhevene plaatren,
wnurop het ge[chut gezet wordt, Wanneer er geene geCehut.gaten zijn.
BARBITON. Een muzijkaal fpeeltuig, hetwelk, uit hoofde van
àe menigvuldige fharen, ook Polichordon genoemd wordt. Deszelf"s
eigenlijk maakrcl is bij ons onbekend; doch de dichters verwisfelen
he: dikwijls met de luit en citer.
BARCAROLLES. Zijn eene foort van gezangen van de gondel..
vaarders te Fénetie, welke zij veelal zelve zamenftellen, en die vall
eene zeer aangename melodie zijn.
BARCELONA, Eene groote, welbevestigde fl:ad, in Spanje, de
hoofdnad van Catatonie, met 100,000 inwoners en eelle vrij ruime
haven; doch die voor oörlogfchepen niee diep genoeg [is. Men
vindt er een groot arfenaal en eellC gefchm.gieterij, eelle gcnevet~
flokerij, eene akademie, verCchcidene openbare boekerijen, een kabinet van natuurlijke zeldzamnheden, eelîe lmillerij.rchool, eene aka ..
rlemie van fraaij e wetenCehappen , een vondelingshuis , benevens eene
vrijfchool, door kooplieden, voor 400 teekenaars , opgerigt, eenen
fchoU\vburg enz. Er zijn verC<.:heidene belangrijke fabrijken van zijden.
en wollenfl:offen, flaal, ijzerwerken enz. en zij is eenc der hoofdplaatfen
voor den handel op de Middellandfclte zee, die zeer aanzienlijk is.
nARDEN. Eene foort van godsdienstige petConen, onder de
oude DlIitCche volken, inzonderheid onder de Galliers , die in Au'J)el~t;lIe en Bourgogne woonden.
Zij wuren dichters, welke de heldendaden hunner natie en vorsten befchreven, en, volgens den toon
van een fpeeltuig, eenige overeenkomst met de lier hebbende, zon..
gen. De Bardm ea DruïdeJl onderrcheiden zich daardoor van elkander, dat de laatlle de priesters, en de eerfie de zangers der na"
tie waren. De oude Sc!zottelz hadden insgelijks hunne Druiilm en
BardelI , als afkomelingen van dc Celten , en droegen hunnen
Barden Zeer vele achting toe.
Ieder bevelhebber had er één,
die eene aanZienlijke plaats aan het hof bekleedde. In de bergen
yan Schotland, hebben de hoofden van een geDacht llOg heden
per-

BAR DIT. -

BAR L 0 W.

(JOEL)

n9

pcr[onen onder dien naam, welke de geibchtrekening en uitmuntende daden hunner f:1milien voor de vergetelheid bewaren. De voorDamnfte Bard was OSSLAl". Wat de BardelI bij de Cc/tm waren,
zijn de Sealder:; bij de Gotltm geweest.
BARDIT. (Het) Een gezang val1 de oude Duttfelte/'s bij eenen
veldflag , als ook cene [oort Váil toolleelpjcht, waarmede KLOPSTOeI(
pns heeft bekêlld gemaakt.
BAREUTH. (Zie: BAIJREUTH.)
BARICADEREN. Met boomen affluiten.
BARIG ELLO, of BARJDCHELLO.ls de aanvoerder der Sltirren, in Ita/ie. - (Zie di7t Art.)
BARILLA. Dus heet, in Spimjc, de plant, wnaruit voornamelijk de
A/ikantjfche Soda getrokken wordt, de SalJola Sativa van LINNEUS.
1.1en geeft echter, bij ons in den handel, aan de Soda zelve dien naam.
BARITON, ook BORDON, VIOLA Dl BORDONE genoemd.
Is een fpeeltuig met zeven fnaren, in gedaante gelijkende naar de ,'io/a di gamba: daarenboven bevinden zich onder den hals nog ver~
fcheidene draad-fnaren, die met den duim gedrukt, terwijl de andere
met den fiok gefircken worden. Dit fpeeltuig werd in I700 uitge.
vonden, en door eARL FRANZ, te lPécnclI, merkelijk verbeterd.
BAR K. (Eene) Is een klein vaartuir,' , hetwelk tot het vervoeren
van goederen en wa~'en gebruikt wordt, doorgm1Es 3 n18stell heeft.
en 200. tOl1ne\l draagt.
BARLOW. (JOEl.) Beroemd als fchrUver der CO/:lmbfade, (het
eerfie elios, in NoordAmerika Vl'rvaardigd ,) werd in COlUlcilieu~
11it gegoede ouders geboren. Reeds vroeg vertoonde zich zjjn aan~
leg voor de wetenfchappen, inzonderheid voor de dichtkullSt; doch
zijn väHerlandfche ijver plaatttc hem i,n den Amerikaanfchen oorlog 1\
als vrijwilliger, onder de verdedigers des vaderlands; en het WlIS eerst
na den gelukkig bevochten vrede, dat hij tot de wetenfchappen terugkeerde. In 1785 ondernam 'hij eene reize naar Europa, om voor
eenige partikt1lieren, ettelijke, door hen aan de Ohio gekochte lan~
derijen, te verkoopen, en werd met de kort daarna uitgebarste Frallfche omwenteling zoo zeer ingenomen, dat het confiitutioneel gezelfch8P te LOl/den hem naar Parijs afvaardigde, om de nationale conven
tie geluk te wen[chen. HIj werd door haar met de uitbllnJigfte goedkeuring ontyangen, en verkreeg de eer van het Franfçhe bnrgerregt.
Minder vriendelijk was het omhaal van PIT, toen hij in Engelalld terugkeerde; hij hield hem voor eenen agent der Engelièhe Jakobijnen,
en nam, fchoo!1 vruchteloQs, tegen hem geweldige maatregelen. In
1795 verEet. hij Engeland, om op last van den groOteIl WASHINGTON.
met de Barbaryfche Mogendheden O\'C! de vrijkooping' der te Tunis <.
Tripo/i en Algiers, g<:vringen ./!1llcrikolJm te handelen> waarin hij
zoo gelukkig fla8gde, dat hem de regering van zijn vaderland opm~ij~
ken dank bett]igde.l\'a zijne tcrllglwllm in POrtjs gaf hij zUlle Bricvm
(/fm ;;ijl1e 1Jmldrurgers uit, waarin zeer gezonde denkbeelden om'
q
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t"~nt regerin!~ en wetgeving, alsmede van fiaarkundige en burgerlijke
vrijheid, vervat waren. Later keerde hij naar zijn vaderland terug;
kocht, in de nabijheid van llrm.'Jingtoll, een landgoed, en arbeidde
feden aan een plan voor eene groote Univerfiteic, ot PolytechLieke
fchool; doch dir zijn oI1twerp vond geenen genoegzamcn bi}v<ll. Hij
beD oot dus, zijne 1a2<tlle dagcn, in een fiil landleven, aan de bea,:,ciding eener ge:chiedpilis va'l de ./1merikflOltjè,'te omwemeiiIlL'; . en
11~,rl~ gevolgen, coe te wijden, toen hij in ISI I, als gezant der NoordAmerikaancche vriJ1î:atell rm1r ParUs vertrok. In 18 I 2 volgde h den
Franfè:hen keizer naar Rml,:Ilt!; doch ll:ierf in hetzelfde jaar in Lit!ullIwen, b\i den terugtogt des legers.
Zijne hierboven gelloemde Columbiade, welke in 1807 te Phi/adc1phia, in eenen prachtigen druk verCchencn is, wordt wegens hare
rIjke, overhecr!jjke [uoneelen, en voorcreffelijke denkbeeldell, nicnegelllhlll-lld" verièheidcne gebleken, voor een der grootlle bloemen van
den Amerik,lan[chen Parnasjils gehouden. Eenig in hare manier van
jnkleedille;, en in den vorm van andere epophyen afwijkende, vertoont
dp g·,hc:eie inhoud eenen dwom, die COLUMBUS, in zijnen eenzamen
kerk"r te Pa/fado/id, voorondcrfl:eld wordt gehad te hebben.
BARLOWE. (N.) Een der beroemdfie Engelfche horologiema1,ers vmi Ge 17de eeuw. Ilij vond, in 1676, de repetitie-pendules
uit, en, 15 jaren. later, de horölogien van gelijke [oort. Hij had in
dezelfde kunst een bekwaam mededinger, QUARE geheeten, wiens
horologien boven de zijne de voorkeur verwierven; doch BARLOWE
behield altijd den roem der uitvinding.
DARNA VE. (J\NTON PIERRE JOSEPH MA RI.~) Was de ZOOI1
eens prokurcnrs bij het parlement, uit Gl'e 12 oble. Naauwelijks 2S
]:1ren oud, werd hU tot afgevaardigde ter eerfre nationale vergade.
Tirg verkozen, welken post hij met roem bek!eedde, zoodat hij dik.
wi.iis, zelfs rver l\'ÎlRABEAU, de zege wegdroeg. In ongewone gunst
Lij .1:~t \'olk 1taande) bcdiende hiJ zich van deszelfs vertrouwen,
O't' i" de vergadering de aristocratie te befirijden. 'Dan dit gefchiedèr nict belangloos : hij was' eergierig, en wilde eene grootere rol
fp:.kn. Toen de koning van zijne vlugt naar VarentJes werd terugge\ (led, plaatfle men n,\RNAVE in de koets der koningin, om haar
voo, cle bcleëdiging van het vo!k te beveiligen. Sedert veranderde
:hij blijkb~ar in zijne fia8tkl1ndige geveelcns , en deed hij verCcheidene
voorf]3!:';en [·"n voordeele van het hof, zoodat men algemeen geloofde, d~t de koningin hem gewonnen had, en hij des volks achting te eene:lmale verloor. Gedurende de zittingen der tweede natiollale vergf(1cring, ging hij naaf Grenob/e, zijne geboortefl:8d; doch
werè. onder het [chrikbewind ge\'nngcn genomen, naar Parijs gebragt, en ~ldaar, (len 29flen van Slngtma~nd 1 ï93, in den ouderdom
vaR 32 jaren, g·egllillottineerd. Nog op het Cchavot Illoest 11 ij
van de omllanders bittere fm~adredenen hooren. Zijn aanleg was
llitmUlJtCnu; maar de wierook, dien hem di- nationale vergade-
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dering te ruim toezwnllide, had he\l1 bedorven, en haatzuchti{?
do\!n worden.
BARNSTEEN. Dçze delmof heeft waarfchijnlijk uit het groeijend
rijk haren porf,prong, eu om Haat waarfchijnlijk uit bergolie , hetwelk
reeds uit pe plaatfen , waar zij ge\'on~len wordt, en nog meer \lÎt
de infekten en plamdeclen, die er dikwijls in bel10teu zijn, kan
worden opgem::akt. Ook blijkt hieruit duidelijk, dat deze fiof zicQ
eens iu cellen weeken of vloeibaren fiaat, op de oppervlaktt:; der aar..
de, bevond~n heeft, alzoo in die diepten, waarin men haar çhall~
vindç, zplke infel:ten, zoo als vliegen, fpinnen, kevers enz. niet
i;l.onden gekolnel1 zijn. De Bamfieen is van eene witte tot in het
donker, or2n i e-roode kleur, en gaat van het ondoorfchijnende tot in
het meer VQll~ol11en doorfchijnende ovel~; is romtijds glanzig als glas ~
fomwijlcn als was; fchulpachtig \':'.,11 breuk, en laat zich draaijen "
l'0lijsten', en tot velerlei ki.l11~t:!aken bearbeiden., Men vindt denzeI..
ven in t1ukken van de groottc eener erwt tot die van een menfchell1
hoofd; doch de geWÇlne Hukken zijn van de dikte van, een en duinl
of eene vuist. i:ij hebben zeer verIchilIende gedaanten, rond, hmg'l
Werpig, peerv.ormig, en men vindt er zeldzame natuurfpelingen i11 1
Het meest bekende vaderland van den Barnlleen zijn de kusten van
de Oostzee; doch wordt dezelve ook niet alleen aan an?ere zeekustcq
~aar zelfs ver van de zee, in den grond" gevonden..
De ouden befchouV{clen d;;n Barnlle'cn, uit hoofde zijner na~
tnurlijke fchoonh\i~, hardheid en' polijsting , als een voorwerp vau
weelde en I?rachç. BOMERlJS telt dien meermalen onder de kostbam'.
heden van zijnen tijd,; tenyijl de Phen,içié'rs en Sidoniërs ç1enze1 r
ven tO~l1 uit Europa' kregen, en naar alle oorden der wereld vervOerd e!l. Ipzonçlerheid hadden de Romeil1tt1 er veel mede op, die
er (illerlei vaatwel:k • beelden en galanteriewaren van vervaardigden ~
en wier vrQuwen en dochters er arm~ en halsH.eraden van droegen J
wàaraan zij bovén die V$l edele get1eenten de voorkeur gaven.
, Men r~kent. gat de Barnfleen-kamer te Koningsbergen , werwaart~
zoowel , de \li~ zee opgevischte al~ de gegravene moet gebr~gt wor"!
den, jaarlijks, door elkander, eeh voordeel van 40 - 45000 guldells
oplevert. Van hier verkrijgen d;: k\lnstepaars in die ijad, Dantzig l\
Stolpe, Neure~lb~rg enz. cJenzelven" en weten di~n op' v~lerlei wijze
bearbdden en te gebruiken, Groote fiukke,n zijn van zeer ved
waarde; t~rwijl de kleinere !Jukken, en hetgeen, dat van grootere,
onder het bewerken afvalt, tot het maken van de zoo algemeen be.
kende Ba'rnfieen-v~rnis, het Barnfieen-zuij~, de, Barnfieen-qlie én Spi..,
ritus,
gebruikt
worden~
,
,
.
..
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BAROK. Afkomstig, van het Itali.'ulI1fc;he wOQrd Bf/l'oeco, bctee"\.
kent gedwongen, verward, onnatuurlijk.
"BAROl\'IETER. Luchtweger, J;en werktuig, iq 1644 uitge...
vonden, door TORRICELLI, eenen' !J~iia~l1fçhen geleerden, waarom he~.'
ook Buis vtm TORRICELU genoemd wordt. Hetzelve bet1aat uit eene
p ~
gla.

te
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glazen ! tt is , ollltrel1t drie voet 1~l1g, welke van onder omgebogen.,
en van eenen glazen bol, die van b()ven eene Ilauuwe oper.Îng hcefr~
voorzien is. Dcz~ buis wordt met kwik gevuld, uail het l'oveneinde genoten, en in eene loodregte rigting gepltiatst. Indie!1 men
zulks voorzigtig doet, dan zal de ln"ik nier uit de buis loopen, maar
in dezelve op fene zekere hoogte blijven hangen. Zulks wordt veroorzaakt door de drukking der lucht op de kwik, die in het Ilol·
Jetje is, waardoor deze in de buis, wnarop de lucht, omdac. zij van
boven genoten is, niet drukken kun, Ilaar boven geperst wordt~
Drukte de lucht nu altijd met dezelfde kracht, dan zoude ook de
kwik altijd op dezelfde hoogte in de buis b!Uven ilaan; dew:jl
echter zulks het geval Iliet is, maar de lucht, op onder'cheide:ne
tUden en plaatCen, zwaarder of ligt er is, volgt hieruit., dat d~ kwik
in de: buis , nuar mate van de dl'1'Jdoug der lucht, ook moet rij~
zen of dalen. Om deze vcr:mderir.g van hoogcc waar te nemen,
voegt· mem aan de buis eene f(;l1a31, in duimen of liJnen, of eenige
:tndere mant, verdeeld, wDurop men de geringf1:~ verandering der kwik
kan waarnemen. Hier te lande is de hoogte (lef kwik tusCchen de ':!7
en 30 duimen Rijn!. boven de kwik in het onderll:c bolletje. 'for de
vereischten van eenen goeden Barometer behoort voornameli.ik, dat
de kwik zuiver, en dat gedeelte d,~r bUÎs, waarin geene hwk is"
luchtledig zij, benevens eene nanu;vkeurig gemaakte Cchaal. De
Barometer dient. om het gewigt, waarmede de lucht drukt, te bepalen, en is dus v~n de uiterlle noodzakelijkheid bij d.ie natuurkundi~
ge proeven, waarbij de drukking der lucht in a~nmerkil1g komt: buitendien dient dezelve voornamelijk tot twee einden, tot het meten
van hoogten en tot het voorfpelleJ van goed en Oecht weder. Hoe
hooger men boven de opp~rvlakte de{ zee komt, des te korter en
ligter wordt de kolom Iuchr, die op de ligchamel,l drukt, waardoo~
men in fiaat gell:eld is, om, uit het ver[chil van de drukking tIer
lucht aan de oppervlakte der zee, of. in eene laagte, en op eenen
berg of andere hoog gelegene plaats, door berekening, de hoogte van
zulk een voorwerp te vinden. Wat de weersvoorfpelling betrefc •
ltierover heefe men, in he~ algemeen, waargenomen, dat het weder
des te beter is, naar mate de lucht fierker drukt, of de kwik in de
buis rijst, en Oechter, naar mate de kwik meer daalt. Hoe langzamer, echter, en beflendiger zulk eene rijzing of daling voortgaat,
des te befl:endiger weder heeft men te wachten; maar, bij fpoedig~'
veranderingen del' hoogte van de kwik, is het weder zeldzaam befl:en.
dig. Men l\an nogtans hieromtrent alleenlijk op den Barometer geenen flaat maken; maar moet tevens de gefleldheid vun den wind en
andere: olufl:andigheden in aanmerking nemen.·
BARON. Het oude AngelCakfifche woord Ba/'0 betcekcnt eio-enliJ'k
•
b
nIets anders, dan ecn fierk en kloek man: daar illt\lsfch(?!] de onder.
fcheidene vorsten dergelijke kloeke mannen tot hunnen krUgsdienst,
en
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en meer bepnaldelUk tot hunne lijfwachten, gebruikten, en dezelve
vervol:;2ns op allerlei wijze begunll:igdcn, zoo omll:onden hierdoor,
van tijçl tOt tijd, baronien. Baronnen alzoo waren t in vervolg van
tijd, diegenen, ",(elkc, met voorkennis van den vorst, over eene zekere uitgel1rektheid lands het gebied voerden, en het regt uitoefenden. Nadat, echter, de befch~ving al die kleine foorten van regeringen, die meestal onderdrukkingen ten gevolge hebben, had verb:mnen, zijn ook de baronien verdwenen; hoewel de naam van Baron
bij fomm'lgen nog van eenig belang fchijm te zijn.
~
BARON. (MICHAEL) Deze beroemde rooneelfpeler, de zoon
van cenen koopman te Isfo1ldin, behoorde eerst tot het tooneelgezelfchap van LA RMSIN; doch ging naderhand tOt dat van MOLIERE
over. Men noemt hem eenparig den RosCIvs zijner eeuw, Hij verliet, in 1691, het tooneel, met behoud eener jaarwedde van 1800
guldens; doch betrad hetzelve op nieuw, als eel} grijsaard van 68 ja..
ren, in '720, en verwierf de vorige goedkeuring. "Men was ,"
" zegt DORAT, in la dcc!amation theatrale, toen BARON, na een af.
" gezonderd leven van 20 jaren, wederom het tooneel betrad, zoo
" zeer aan het zwellende en den onzin der toenmalige fchouwfpelers
~ gewoon, dat BARON, door zijne edele, eenvoudige man~er van
.' fpelen, niet beviel; doch toCll hij, onder het opzeggen van deze
" regels uic- de Cilmfl van CORNEILLB:
" Au feut nom de CesAR, d'AuGUSTE et d'empereur
" Vous eusfir:z Yti kJl./·s yeux f'a!/umer de fureur, .
" Et dans un. m4me il1Jlallt, par Uil effet contrqire,
" LEUR FRONT PALlR D'HORREUR, ET ROVGIR DE COLÈRE.
" werkelijk :1chtcr elkander bleek en rood werd, trok hij de bewou"
" dering" van alle aanfchotJwers, eu deed hij zijne tegenpartij ver.
" 110mmen." Vooronder!teld zijnde, dat deze verteUing met de waarheid overeenkomt, zoude toch dit nuk, hetwelk !lechts eene gebrekkige fchilderij bevat, naar het fchrander oordeel V:l11 ENGEL (Mimik
lae dcel), zeer weinig voor de grootheid van B!1RON, als tooneel.
fpeler, bewijzen. Hij had een ze.er hoog denkbeeld van zijnen !tand,
en bezat niet minder trotschheid: volgens hem ziet de wereld iedere
eeuw eenen CESAR; maar er zijn duizend jaren noodig, om eenen
BARON ten voorfchijn te brengen. Zoo dikwijls hij de talenten en
verdiens.ten van uit!tekende mannen wilde roemen, koos hij eene der
fchoonae plaatfen uit het fchouwfpel, waarin hij optrad, en zag hen
daarbij in het gezigt. Hij oordeelde, dat het tegen den regel der
tooneclkunst aanliep, de handen boven het hoofd te verheffen, en
dat dit alleen ·dan als fc1lOon konde befchouwd worden, wanneer het
door de hartstogt gefchiedde, alzoo deze eene betere leermeesteres
dan de kunst W3S. Hij l1ierf, in 1729, in den ouderdom' van 77 jaren, en in 1760 verfchenen 3 deden llIet tooneelf1ukken, onder zijnen naam, in het licht.
BARONET. Is, in Engelrmd, eene foort van erfelijke, lage adel,

Ps

~

~3+

BARRI. (Grm'ilt DU) .- BARRIÈRE-TRAKTAAT.

in 1612, onder JACOBUS J. ingevoerd, welke verordende, dat een ie.
der, die 3 jaren lang, tcr befchermillg van het koningrijk Ierland,
30 man op eigene kosten leverde en onderhield, Baronet zijn zoude.
Zij zijn boven alle ridders (cie van den koufebat1d uitgezonderd) en
voeren den titel van Sir.
BARlU. (Gravin nu) De beruchte minnares van LODEWIJK XV,
lwn:ng van Frankrijk, was de dochter van eenen kommies bij het
j{amoor van belastinl/;en te J7oucoulcurs, GOMART DE VAUBERl"IER
geheeten. Zij werd, in 1744 'geboren; al vroeg, na den dood haars
vaders, modekr:tam\ler. en naderhand bijzit van den graaf DlJ BARP I.
;lij konden zich echtcr niet lang met elkander verdragen, zoodat de
graaf, om van haar om!lagen te worden, in 1768, haar, in eigen perfoon, bij den koning in kennis bragt. Al fpoedig de plaats der mark.
gravin VAN POMPADOUR bekleedende , moest zij aal1f1:onds huwen, en
het was de graaf nu BAR RI , des genoemden broeder, wien het ge.
luk van hare hand te d~el viel, Haar fcllOonbroeder onderrigtte haar,
h oe zij z.ich Ï1,1 haren nie~1\l'en post gedragen moest, en het leed niet
lang, of zij regeerde geheel Frankrijk. Zij berokkende den val van
den hertog van CHOISE.UL, wiens trots voor haar niet buigen wilde,
verllief den hertog AIQUlLLQN, el1 onderil:eunde hem in de uitoefe:
ning zijner wraak tegen het parlement van Parijs, (hetwelk hem,
wegens zijne gepleegde affchuwçlUkheden, als bevelhebber in Bretag~
ne, de uitoefening der regçen eens pairs van Frankrijk omzegd had),
war.rin zij zoo ,ver ging, dat het parlement, in den zomer van 1771,
uit Parijs naaf elders verwezen, en eindelijk geheel vernietigd werd
(Zie: LODEW.I]I\ XVI) •. OudertLlSfchen zoude men haar te veel
eer aandoen, indien men dit alles aan hare eigene werkzaamheid, eu
t1iet veel meer aan, kuiperij van andere' hovelingen', die· door haar
werkten, wilde toefchrijven; wal1t zij was meer eene. vrouw van ver..
nraak, dan dat zij fchrander was. Na den dood des konings, ontving
~ij eensklaps een bevel, om zich in hechtenis te begeven, en werd
in een klooster opgefloten ; doch naderhJllld werd haar vergund, op
haar fraaije landgoed te LotivecienlJes, omilreeks Marlt}, te wonen.
Zij 'hield zich, gedurende de omwentelil)g, tot op de regering van
ROB~Sl'IERRE, ail; maar h.'lre rijkdommen, gevoegd bij hare. aankle~
ving van de partij van BRISSOT, veroorzaakten, dat zij voor ich llidig
aan verraad gehouden, en den 9den van Wimermajlnd 1793 geguillot_
tineerd werd.
BARRIÈRRE-TRAKTAAT. Dit werd in 1715, tusfchen den keizer van Oostmrijle en de Hollanders, ge(Joten, en, in 1-718, in de
lJOofdzaak bekrachtigd. Vqlgens hetzelve hadden de Iaatf1:e hunne bezetting, die ook den eed aai} den keizer doen moest, in de !leden
J.Yamclt, Dooraik, enz. ter verzekering hunner grenzen; terwijl in
Dendermcnde half Oostenrijkfche en half Hollandfche troepen liggen
moesten. Voor het onderhoud dezer bezettingen werden, door de
algemeeGe fratcn, jaarlijks 500,000 daalders bewilligd; doch het hof
van
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va n lr:,ctiC1J vcrnL:tigdc, in I iS 1 , in weerwil van den tegenlland der
verecnigde gewestc:n, dit verdrag; t..:rwi,:l het verklaarde, dat, daar
de nog overige grensvestingen geDccht zonGen worden, derzelver bezetting derhalve noodeloos was, waarna dan ook de HollandiChe troe·
pen ~Ctrokkell.
'
BARROS. (.TOAN DE;) De meest beroemde Portugee[che gefchiedfchr~l\'er, die zich reeds vroeg aan de beoefening der wetel,lCbappen
toewijdde. Zijn eerfie werk, een histori[che roman, keizer CLARIMOND getiteld, verli:heen in 1520, toen hij Decbts 24 jaren oud was.
Hij overhanckde hetzelve aan den kuning, die het met welgevallen
aannam, en hem het fchrijven van de gefchiedenis der PortugcezeJJ in
de Indien opdro~b" Dit uitqJu.]cende histori[che werk kwam, 32 ja.
ren later dan het vorige, onder den tieel van l' Azia ]'o1'tugueza, in
het licht: het benaat uit 40 boekcn, en z~l in dit vak aitijd een klas.
fiek werk blijven. Behalve dit, heeft hij nog eene zedekundige zamenfpraak, Rhopicancu1IIa, ge[chreven, wa.arin hij aantoont, hoc verrlerfelijk het zij, zijne grondbeginfels te laten varen, ten eindc zich
naar de omfian'igheden te [chikkcn; doch dit werk werd verboden:
voorts nog een ge[j:rek over de va!fche Schaamte; alsmede eene Portugeefche ,')praakklJl1st, de ccrnc, welke in het licht verfcheilen is.Hij fiiuf in 1571, in den ouderdom van i2 jaren.
BARTHELEMIJ. (JEAN JAQUES) Werd, den zonen van Louw.
maand 1716, te Casfis , omflreeks Attbaigne, in het voormalig Provence, geboren; ontving eene goede opvoeding; en werd, gedurende
eenigen tijd, naar Afarj(ilte gezonden, om door de Jezuiten tot dell
geestelijken nand te worden voorbereid. Hij had echter zoo weinig
neiging hiertoe, d8t hij naderhand alle voorDagen tot geestelijke posten van de hand wees, en alleen den titel van abt aannam, om te
wonen, dat hij tot dien !tand behoorde. Van zijne jeugd af, had hij
veel op met de beoefening der oude talen, zelfs met de Ooster[che
en de oudheden over het algemeen; terwijl hij het. door zijnen onvermoeiden vlijt, in het nafporen van alle voorwerpen der moeijelijkne en
meest afgetrokkcne onderzoekingen, weldra zoo ver bragt, dat hij den
geleerden in dit vak eerlang gebeel nieuwe ontdekkingen mededeelde,
waaronder het PalmYl'isch atphabet, hetwelk hij ui~gaf, eene voorna·
me plaats bekleedt. In 1747, werd hij reeds lid van de Parijfche
akademie der bijfchrifren, tadat hij, in I i44, bij zijne komst in PIJ·
"ijs, den opziener vun 'het koninklijk IGlbil1et van medailles, als hel.
per, was toegevoegd. Hij geraakte eerlang bekend met den minister
CnOlsEvL, die juist op het pUilt !tand, om als gezant naar Rome te
reizen, en BARTHELEMIJ uitnoodigde, om hem derwaarts te vergezellen. Deze, thans de eerne opzieEer vun het kabinet van medailles,
nmn zUn a~nbod aan, en venrok in 1755 naar Rome; verzamelde nieu·
we fchatten voor de oudheidkunde, en hield zich, na zijne terugkomst, met het vervandigen van· geleerde fchriften, en de inrigting
van het aan hem toevertrouwde kabinet bezig, hetwelk hij meteen
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aantal kostbare en zeldzame medailles verrijkte. Onder zijne eigene
werken munt er geen zoo zeer, in geleerdheid en Î1crlijke voordragt
uit, als de Reize 'Van dm jongen ANACHARSIS naar Griekenland,
waaraan hij reeds in J 7Sf' begon te arbeiden, en die eerst 3Q jaren
ilaarna voltooid werd. llARTlIf:LDlIJ was be[cheklcn genoeg, om dit
werk eene ongelukkige compilatie (triste compilatiOlJ) te noemen;
terwijl alle verf1:andigc mannen, zoowel binnen als buiten 's lands,
hetzelve met de meeste goedkeuring ontvingen, en de gelukkige voor~
dragt des fchrijvcrs niet genoeg bewonderen konden, die de meest
ongelijkaardige deel en der Griekfche oudheid, uit vcrfchillende tijdvakken van den fiaat, tot een zoo fchoon geheel gebragt , en met
zoo veel geleerdheid als finaak bearbeid 11ad (Zie: ANACHARSIS).
llARTHEL;;:l\IIJ, die nog in zijnen ouderdom, een volledig berigt van het
koninklijk kabinet van medailles vervaardigen wilde, doch daarin, door
ile in 1788 omf1:ane onlusten, verhinderd werd, liet zijnen lettetarlleid
fieken,. en wachtte bedaard den uitllag der algemeene zaken af, aan
wen{e hij niet het minlle deel nam. Wel is waar, dat hij door de Olll~
wenteling een gedeelte zijner inkomsten verloor; doch hij verdroeg
dit verlies met eene gewillige onderwerping. Den.2o van Oogstmaand
1793, werd hij, door de bedienden bij de nationale boekerij, van
aristocratie befchuldigd, en den 2den van Herfstmaand gevat; doch
ilOg denzelfden dag, op voprfpraak zUner vrienden, inzonderheid der
weduwe CHOISEl'L, weder in vrijheid gef1:e1d. OlldertusCchen had dit
geval op Zijlle, reeds verzwakte, gelO[d:~eid de nadetl:gil:e gevol5en~
Toen de opper-boekbewaarder der ll:;tlonale boekerij, de beruchte.
CARRA, in J793 , was geguillottineerd geworden, werd hem wel dielt
post opgedragen; doch hij weigerde denzelven , teil einde zijne overige dagen in rust te kunnen doorbrengen. Hij flierf, 9cn 30flen van
Grasmaand 1795, den roem eens regtfchapenen luans nalatende; terwijl
zijn neef Fr..,\NS BARTIIELEMI], dien hij, van zijne vroegf1:e jeugd af.
met de meeste zorg, had opgevoed., het wisfelvallige van hooge il:aatsbedieningen, althans in tijden van omwenteling, <;mdervond; met PICHEGRU en anderen, Ï1l IIerfstmaand 1797. naar çayame verwezen
werd; doch, door middel van zijnen getrouwen kamerdienaar, LA
TELLIER , ontfnapte; naar EJlge/mld ging; kort na de omwenteling
Van 18 Brumaire weder terug geroepen ~ en tot lid van den [enaat
benoemd werd.
BARTHOLOMJ;:ËRS. Een genootfchap van wereldlijke ge(,!stelij~
ken in Beijeren, door eenen priester, BARTHOLOMEUS HOLZHAUSER,
te Ingol(lad, in 1640, opgerigt. Zij houden zich onledig met de opvoeding van jonge lieden, die zij ook in de kost nemen. Onvermogende kinderen en jongelingen worden om niet opgevoed, en tot de
fiudie opgeleid, waarvoor zij aan deze hunne weldoeners niets dan cr-.
kemenis fèhuldig zijn, wanneer zU in gunstiger omibndigheden geraken.
llARTOLOZZI. (FRANS) Een der grootf1:e en meest beroemde
plant[nijders, in 1730, te Florence, geboren, waar hij de teekenkunst
bij
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bij HtJGFORT, FERRETTI en anderen, leerde. Te Pelletie , waar hij
ook aan het huis van den dichter, den graaf GOZZI, bekend was, etUe hij, bij zijnen leermeeeter WAGNER, eene menigte afbeelc1fels, en
ging, in 1765, naar Londen, waal' zijn roem, door de aanzienlijki1e
onderf1:euningen en aanmoedigingen, weldra van trap tot trap hooger
klom, en zijne platen eindelijk zoo algemeen gezocht werden, dat
men, voor een volledig fiel derzelve, tot 1000 pond fierling betaalde.
Ook viel hem de plaats eens koninklijken graveerders, en het lidmaatfchap van de koninklijke akademie der kunsten, in Londen, ten deel~
waar hij zich bijna 40 jaren ophield, wanueer hij naar Portugal ging~
en te Lisfabon, in I~07, van den prins regent nog de Christus-orde
omving. Hij: verdient te regt, uit hoorde van het groet aantal zijner
kweekelingen, den naam van f1:ichter der EngC'ICclle graveer[chooi.
Smaak en genie heer[chen in al ziJnc werken, en zijne graveernaald
vereenigt jtlistheid in teekcning met de hoo gfle teederheid in de uitvoering. De dood yalJ lord CIBTT.\II!, naar COPLEY, waarvan reed$
voor 20 jaren, voor een fraai afdrukfeI, 150 daalders betaald werd.
behoort onder zijne beste fl:ukken; terwijl zijne LtJdy cmd Child onder de meest bevallige kan worden gerang[chikt.
BAS, (Genera!e) of Basfo contllllio. Bctcekenr, iu de toonkunsc;
die weten[chap, waardoor mcn, naar zekere, Îil de zamenfl:elling, ge-gronàe rcgels, dOOf de enkelc bas Hem , de volkomenc harmonie,
welke in de daartoe behoorende fit.'mmclijke en werktuigelijke muzijk
tot eenen grond ligt, vinden kan: van hier, dat .'/jij ook den mam
van gro71d(lag der mlTzijk draagt, omdat tij alle, inzonderheid de
grondfl:emmcn van eenfiuk in zich bevat. Zij wordt door cijfers
en teekens, die men fignCltl!ren noemt, en boven de nooten plaatst.
aangewezen. De kennis dezer weten[chap is niet alleen ten aanziell
van de zamenfl:elling, maar ook voor de uitvoering en beoordeeling
"an muzijk-fiukken ten hoogfte belani,rrijk. Ook beteekent het
woord generale }jas, fomtijds , deze bas zelve, waar door tevenS
de volle harmonie van het fl:uk, op een [peeltuig , wordt aangeflagen.
Men fpeelt denzelven gewoonlijk op een orgel, klavier en foortgelijke
fpeelttligen meer, wanncer de linkerhand den bascooll, maar de regter het akkoord, of de harmonie, door bovengenoemde fignaturen
gekenmerkt, aangeeft. Wanneer nu deze fignaturen boven de nooten
geplaatst zijn, noenlt men het een' lJecijferden, doch fiaan zij er
niet boven, een' onbecijlerden bas, welke laatll:e, echter, reeds een
zeer geoefend, en met de harmonie gemeenzaam, fpeler vordert.
De uitvinding, of liever de aanwijzing van de regels. bij het fpelel1
van zulk eenen bas, fchrijfr men toe aan LUDOVICO VIADANA, ~
pel meester bij de domkerk te Mantua, een der beroemdfie orgeIfpe.o
Iers in het begin der J 7de eeuw, die het allereerst, in 1606, eena
verhandeling daarover in het licht gaf. Voor dien tijd (peelde hij al.
leen tiaar de tablattlr. (Zie op dat woord.)
BAS. Beteekent in de 'toonkunst, ov~r het algemeen, den.l:lllgflell
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toon. In de zangkunst is de Bas de laatf1:e van de vier aangenom.ene
fiemmen. en, in de toonkunst, noemt men insgelijks die p~rtij den Bas,
wc.ke den laagfl:en toon aangeeft, waarmede de hoogere een akkoord
maken. en die de grOl~rlwon \'un het akkoord, en, in ieder I11UZU ki1:n:C, eene uer wezenlUkc pnrtij is, wa'1raan alle fl:elTImen ondcrgefchikt zijn. Als ce;] ellkd [pee/tuig bcCchouwd, heeft de Has (ook
."ioiolZo genoemd) heden teil dage doorgaans vier fnaren, en gaat va~
de tage e ("-Unde dc.! ÜelllmÎ:lg van onder op e, a, D, C) tot in d
en;;: De Klcll1erc bas (Brlifètto, of gewoonlijk Yiolollcello genoemd)
he:L insgelijks vier fnaren, en begint, in de laagte ~ met de groote C
(z;j ;,de de fl:emmmg C, C, d, a) en loopt tot in f en zelfs
(Férgeiiik h:á·;/udc dt woorden SLEUTEL en GENERALE BAS.)
BASA LT. Een tm de zwarie ii1 de graauwe, blaauwe en fomtijds
ook in eene g:-ocn:lch:ige kleur overgaande fl:een, behoorendc tot
de gemengde fleen of rotsfoonell. In het algemeen is dezelve zeer
verfcl, lIende Ia hardhed en !pecifieke zwaarte, gelijk ook in gehalte;
bevat gewooniij.k eelle of meer foorten van verfcheidene andere delf·i1:ojfen in zich, en werkt tOll1tijds zeer fl:erk op den magneet. Men
vindt dcnzelven alom overvloedig vcrfpreidt: de Ciants's causcwaJ
(Reuzendijk) , aán de noordkust van Ierland, alwaar dezelve in mcnigte in groote zuilen, van drie rot negen zijden, meest in eene fchuin.
fche rigting, g~vonden worden, mum hierin uit; desgelij ks ook de
grot van Pingat op het eibild Staffll.
llASCHA, THsrIlY, BASC-I. Een opziener, een hoofdman;
een eertitel, welke, onder de Turken, aan ieder foldant toekomt,
en dien alle Turkm bijna· aan ê'lkander geven, omdat zij zich als foldaten befchouwen. (Zie: BASSA.)
BASEDOW. (JOHAN BERNHARD ) Deze was een, over het algemeen, zeer ver!1:andig man, die onvermoeid werkzaam was, en aanmerkelijk veel rot de verlichting van Duitscltland bijdroeg. Inzonderheid bragt hij, door zijne pogingen, zeer vèel tot de verbeterde opvoeding toe, op welk belangr~jk fl:uk hij het eerst zijne aandacht
vestigde; fehoon zijn brandende ijver, en te verregaande eigen..
liefde, hem ge[chikter voor cencn uitvinder van nieuwe omwerpen, dan weI voor eenen 'l'lvoerder van dezelve, maakten. Hij werd
in 1723, te Hamburg geboren, waar hij zieh aan de !1:renge tuch t
zijns vaders, die een pruikcma!:er was, onttrok, en vervolgens in
dienst van een Ho111einsch hnd-mtllurkundige begaf. Zijn vader haaide llem echter op de .10 -'fI;mes-fdoo! terug, en nu bezocht hij hierop het gymlla!iu;n te lJd'JZburg, (waar men wil, dat hij zeer ongebonden leefde); ging vcrvoigens naar Leipzig; werd hofmeester in
het Hol!1:einfche; in 1753 hood2eraar in de zedekunde en fraaije wetenfchappen te Soroe, en, in ;761, door het Deenfche hof, aan
het gymnofium te Alto?la beroepen. In het jaar ] 769, kreeg hij,
waarfchijnlijk door de E:\11LE va,- RULSf,;AU, a~nleiding, om zich aan
het vak van opvocdiug toe te wlJden, en brage een voorfchot valt
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daalders, tot het drukken van een elementaarboek f bij een,
waarvan hij; in 1770, het eerfie deel uitgaf. In 1771 riep hem de
prins van Desfou, ter verbetering zijner fcholen, derwaarts, waar hij,
in 1774; zijne beroemde fchool voor Philalltrupijnen oprigtte. Bij
mangel aan genoegzame onder!l:euning, !lond hij dezelve aan CAi\ipEN
af: doch moest ze naderhand weder overnemen, tOt dat hij, in
1778 j er op nieuw amand van deed, zonder dat hij ophield, der.
zelver belangen te behartigen. Sedert was zijn oogmerk, om in Desfau ftil te leven, waarin hij echter. door oneenigheden met WOLKEN.
en andere onaangename om!landigheden, dikwijls verhinderd werd.
Hij heeft vele wijsgeerige en godgeleerde werken, benevens opvoe..
àingsfchriften, uitgegeven, en fiierf te ~Maagdenbt!rg, in ! 780.
BASEL. Een vall de zeven Zwitferfche kantons. Het bevat msfchen de 36 en 371000 inwoners, en heeft belangrijke zijde-, katoen- en papier.fabrijken.
BASEL. De hoofdll:ad van het genoemde kanton, de groot!le
fiad van Zwit[erlal1d, welke eene hooge fchool, een gymnafium, verfcheidene boekerijen. ktmstverzamelingen enz., bezit, en eenen aanzienlijken handel drijft. Zij is eene der oud!1e fl:eden van Zwitferland. In, bf omtrent het iaar 800 werd hier reeds de bisfchoppeJijke zetel gevestigd. De Rijn, die er doorloopt, deelt haar in
de groote en kleine fl:ad, die beiden door eene brug vereenigd worden ; doch welker inwoners eene foort van wcderzijdfchen afkeer
van elkander bezitten. De oude en beroemde akademie aldaar is,
in het jaar I459. door paus PlUS II, ge!1icht. Onder de merkwaardigheden dezer fl:ad telde men eertijds den DoodendalJs, een
beroemd fchilderlluk (Zie dit art.); doch dit bellaat feden 30 jaren
niet meer. Men vinqt hier dC! graftombe van den beroemden her'vormer D~:SIDERIUS ERASMUS van Rotterdam, en het is opmerke~
lijk, dat de klokken hier een uur vroeger 11aan, dan elders. In deze fl:ad werd, van 143 I tot 1444, het bekende concilie gehouden,
en over den vrede, tusfchen den koning van PnJisfcn en de toenmalige Franfche republiek, door den koninklijken PruisIIfchen generaal majoor VON GOLZ. en na diens dood door deUr llaatsminister •
den vrijheer VON HARDENBERG, en ,den Frunfchen gezant bij het Zwit~
~rfche bondgenootfchap. FRANS BARTHELE!I1I], gehandeld, en, op
den sden van Grasmaand 1795, gefloten•
. BASrLICA. De Ba{tiica was; in de eerfie eeuwen van Rome,
een prachtig gebouw, in de gedallnte van een langwerpig vierkant,
hetwelk met zuilen en llandbeelden verlierd, en ten gebn1ike van
geregtelijke en handeldrijvende perfonen bef1:emd was, - eene foor~
van beurs. Men bouwde deze Bafilica' s op openbare pleinen, dat
is fora • ..:.- KONSTANTI]N de Groote ruimde den Christenen, in Rome J
eenige van die gebouwen. voor hunnen godsdienst, in; en van hier,
dat de eerlle christenkerken d~n naam van Bafilica's omvingen',
en men, naderhand, bij het bouwen van nieuwe kerken, derzelver
t>uden vorm behield.
BA';'
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BA'SILISCUS. Is eigenlijk eene foort van gele, zeer vergiftige
llangen; in Afrika. ûndertusfchen heeft men cr cen wonderdier van
gemaakt, met bonte vleugels en den fiaart van cenen draal!, welks
oog zoo vergiftigend zijn zoude, dat iemand; dit dier aanziende, da~
delijk fiierf: ván hier de benaming van (Bafi/iscus-oogen). Voorts
voegt lllen er bij, dat dit dier niet anders kon gedood worden, dan
door zijn eigcn vergiftigend oog, hetwelk men hem in eenen fpiege!
liet beCchouwcn. Voor het overige noemt men een zeker zwaar
gefcllUt, of dubbele veldllangen , insgelijks Bafiliscus.
DAS US. De gtondllag, waarop iets rust, alsmede; in de bouw..
kunst, het voetlluk.
BASKERVILLE. (JOHANN) Te tPover/ei} , in het graaffchap
TForcheste1", in 1706 geboren; was een der beroemdi1e boekdrukkers,
die, naar men zegt, zijne werken insgelijks geGleden en gegoten
heeft. De uitgaven van verfcheidene klasfieke fchrijvers, bij hem
gedrukt, namelijk van VIRGILWS, ARISTOTELES, en anderen, worden
voor mcesteri1ukken der boekdrukkunst gehonden. Hij fHerf in 1775
te Blrmingham, in het graafîchap Warwiek. BEAUMARCHAlS kocht
na zijnen dood, zijne letters voor 3,700 pond fierling, en drukte
daarmede, te Kehl, de prachtige uitgave van VOLTAIRE'S werken.
BASNAGE DE BEAUVAL. Drie mannen van dezen n!lamheb.
ben zich, door hunne fchriften, verdienfielijk gemaakt. HENRI en JAQUES, twee broedets, te Rouan geboren, de eeri1e in 1657, de anrlere in 1653, beiden den Protestantfchen godsdienst toegedaan, verlieten hun vaderland, en zetteden zich in Holland neder. De gefchienis der Jodel) ~ door den laat!l:en gefchreven, is ook nu nog niet
zonder verdiensten. Een zoon van HENRI ~ SAMUEL. geheeten, was,
gelijk zijn oom J>\.QtJES, Waalsch prediKant, en heeft uitgegeven Anna/es pol/tico ecc!e[iastici•
.llASQUEN, BISCAI]:ËRS. De tègéuwoordige l1áam der Gasconjers,
een volk, dat eertijds in SpiJnje, aan de Pyreneën woonde, en zich, OJ>
het einde der 16de eeuw, aan de noordzijde van dit gebergte nederzette.
BAS-RELIEF. Dit woord ( eene zameni1eIling van het Fransch
jas, laag, en re/icf, verheven werk) beteekenc weinig verheven
'Werk , in tegenoverl1elling van Haut-re/ief, of hoog, geheel verheven werk. Het onderlcheid rusfchen Haut- en Bas.relief wordt, echter, weinig in de fpraak van het gemeene leven in acht genomen,
in welke men zich gewoonlijk van de uitdrukking Bas-re/lef bedient,
waardoor men meer of min verhevene figuren op eenen vlakken grond
verllaar. De oude Grieken bedienden zich zeer veel van deze foort
van werk, zoowel tot gebouwen als tot gereedfchappen, eu konoen zich op de grootl1e - k~l1stenaars in dat· vak beroel11en. PRAxt·
TELES, onder anderen, werkte, in het bovenf1e gedeelte eens tempels
van HERKULES, de twaalf daden van dezen halfgod. De feeSten
van BACCHUS waren de gewoonlijki1e voorwerpen van het Bas·re~
lief, van welk werk, reeds in de eeri1e tijden van Rome, de gevels
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gebouwen voorz;en waren, en waartoe men zie 11 ook
n g:~
brande aarde bediende. Verdienstelijke kunstenaars hehben v~n de beste allliken va:l Bas-re/icfs :lrgictÏels in plcisrcr vcn :wrdigd; cok hebbeu
latere vernuf[en aan deze foort van wcrk l1Unlle mocite ten koste gelegd.
BASSA, betcr PASCHA (Eigenlijk 11OO/f' beteekenende.) Een
aanzienlijk bevelhebber over de legers, of over een l:1i1dÏcb~p, bij de
TlIrkm. De voornaami1e de;ozelvc laten dde, ::ndcre twce, paardeni1:aarten voor zich uitdragen, en die bij hunne te;te:l pi~trcn. Noch
hunne waardigheid, noch hun vermogen, is erf~lijk , en hunne kinderen kunnen, ten minfl:c gedurende he, leven huns vaders, niet
van belang bevorderd worden. Men moet het woord Bojè:ha (zie
ophetzc!ve) van dat van Bas[a wel degelijk onderlcheidcl1.
BASSETHOORN. Dit ïpedtllig geeft ond~r de bla;1s.ÎnflmmenteIl het J1erkÏte geluid. Hetzelve wordt ook wel, uit IJoofde van
des zelfs kromme bogt, f{ro1l1hoorlJ genocmd, en is, zoo mcn meent,
in Pas/au uitgevonden. Deze hoorn heeft drie volle 01w1I'el1, na.
omclijk vun de grootte tot de twee ge!1rek(:11 f, die lIlet de kleine
e beginnen, en zoo vervolgens naar de hoogte loopen. Dezelve IS
V:l1l hol1t; heert de gedaante van ee.~e h~:','e B]a~ll; is voorzien van
ZCV<:11 gnteil ell even zoo vele kleppen; wordt ais d,;: cidioiiJet gebla.
zcn, en heeft ook een gelijk lllondflllk 'lls deze. TflEOUOR LOTZ,
te l'rcsburg en SPiUl\"GER hebben dit fpeelwig verbeterd.
B.\SSf. (LAURo\ MARIA C.'I.THARINA). Deze geleerde vrouw werd,
in 171 I, te BoJoglia geboren, en J1ierf in 1778. N~dat zij de
waardigheid van doctor in de wijsbegeerte omva:lgen had, werd
haar door den raael van Bologlla eene hoogleeraarsplams in dat vak,
met eene aanzienl~jke jaarwedde, opgedragen. Zij werd doer verfcheidene akadcmien tot medelid verkozen, leerde openlijk de proefondervindelijke natuurkunde, en was in alle deelen der wijsbegeerte, en niet minder in de fchoone wetenfchappen, in de dichtkunst,
in de GriekCche taal en in de wiskunde, ervm'cn. Daarenboven was
zij cenc brave huismoeder en eene aangename gezellin. Haar echtgenoot W:1S JUIl. .T OSEPII BER~nTI, hoogleeraar in de geneeskunde
TI ASSIN. Is eene groote kom, welke in. de tuin~n tot /icraad
wordt aangelegd, en in welker midden zich eene fomein bevindt;
(loch ook zulk eene kom, die tot andere einden, b. v. wt het opvangen van het water enz. gebruikt wordt. - Bij het zeewezen ver.
ilaat men door het woord Bas[ifl eene plaats in eene haven, waar de
fchcpen voor J10rm en den nag dcr golven, veilig IL;gen. Dus zegt
men: !zd bas[/IJ yall Tou/on, Htlvre enz,
BAST AARD. Is eigenlijk e<:n kind, hetwelk door een getrouwd
man, bij een ongehuwd vrouwsperfoon , van ongelijken of lagen
J1and, verwekt is; doch, in dcn thans gebruikelijkcn en bekenden
zin, vcr{taat men er een, buiten het huwelijk geteeld - een nmuur4
lijk - kind doo~. Hierom wordt ook, in ecnen figunrlijken zin,
alles, W:lt in de Natuur v:m den gewonen loop afwijkt, en inzond erALGI:.\J. \VJOI\jJr:[\'B. 1.
()
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heid, w:mneer het flechter, dan gewoonlijk, l1itv~lt, Bastaard genoemd; hoedanige b. v. onder de dieren, welke van ouders van tweederlei foort gcreelt zijn, (zoo als muil-ezels) gevonden worden. Ol"·
merkelijk is het, dat de Nattlur ann alle znlke bastanrdfoortcn het
vermogen ontzegd heeft, om zich verder voort te planten, waar.IOOT anders de dier- en hare fpec1f.Jorren, tot in het oneindige,
zOl'den vermeerderd worden. Ondermsfchen bepa~ld zich deze 011r,elijkc verm2nging f1echts tot zekere dierfool'ten; tcrw~il anderen,
fl:mrcntcgcn, b. v. hOl;dcn en katten, door eenen nammlijken afkeer
v~n eIl,ander, gefchcidcn blijven. Eindelijk fpreekt m2n, ook in het
plantenrijk, van Bmtaardm, en verHaar er door die gcw:;sfen, welke
in cene vreemde lnchtfl:rcck ovcrgebragt elJ aldaar ontaard zijn, gelijk mede zoodnnige plmlten, die uit de vermengirg van het zaadl1:of
Villl twee wrfèhillellde plantfo,)rten zijn voortgekomen.
BA3TIA. De hoof,Htad van het eiland !{orjlhw. Zij heeft eene goede haven, en, n~ll de zee, een fierk kasteel. Het omliggende l:md
brengt \'eei olie, doch inzond,~rheid, veel wiJn en limoenen voort.
De alhier vervaardigde dolken. worden bij de hJ!irmeu hoog :.;efchar.
De (tad, zoo wei als het geheele ei!an:l, behoort thans aan Frankrijk,
aan w'elke de Genl!ezen her hebben afgt'fl:aan.
BASTILLE. Dir, eertijds zoo beruchte, oude kasteel te Parijs
we,'tl, in J 369, door KAREL V gebouwd, ter verdediging der Had ..
en het was IIVGUES AVBRIOT, provoOSt der kooplieden, die er, den
!:!2 van Grasmaand, den eeraen aeen voor legde; doch, in 138 I , er
in werd gevangen gezet. De ecrae :mnleg der Bastil!e bel101:d·
!1echts tllt twee, op zich zelven 11aandc, torens; doch KAREL VI,.
liet er, in 1383 nog zes bijvoegen, en alle, door middel van eenen
muur, vereenigen ; omringende het geil eel met eene gracht van 25
voet diep. Dit kasteel, van bolwerken, pleinen en bruggen voorzien, diende, onder anderen, tot eene l1:aarsgel'angcnis, en deszelf~
gefchiedenis is enkel die der mishandelde en onderdrukte onfclmid.
De Franfche notie yerhief, reeds feden lang, eenen luiden kreet tegen
de onregtvaardighedr:'ll en wreedheden·, LOt welker uitoefening de
d\Vingeland~i van dit .hoI der duisternis gebruik maakte, tot dat eindelijk de Bastille, op den 14 van Hooimaaild 1789, als een gevolg
der omwenteling, twee dagen vroeger in Parijs voorgevallen, door
Iiet volk en de gewapende burgers ver;neestcrd werd. De la~tfie
gouverneur, DE LAD:o;AlJ, ontving zijn verdiende loon, en werd ol"
de Crel'e onthoofd; de gevullgenen:, ten getale van zeven, werden
l'IÎt hunne kluisters ontflagen, en het kasteel werd, nog in hetzelfde
jllar, cO{ den grond toe geflecht. De beste en hclangrijklle berigten
(Jmtrent de Bastille zijn 111 de Bibliot!l1)qlle de la COIli7llI/lle, te Parijs, waar zii , federt Winterm:wnd 1791, des Woensdags en des Zon.
d~gs, des avolJd~, door eenen ieder kunnen gelezen wörden,
Ook
vindt men eene naauwkcurige befchrijving derzelve in het Nederduitsch
()I;ale. den titel, de Ba,ti"e Olltl/lilSkerd, cn in 179°, u'tgegcvcn.
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BASTION. Bolwerk, is een werk van den hoofdw~l, hetwelk:
boven den overigen wal uit!1:eekt, en voornamelijk uit twee racen en
twee flanken beHaar.
BASTONADE. Is eene fhaf in TlJr.ty~, welke in noldlagen tegen de bloote voetzolen bellaat; gelijk ook eenc op de galeijen , die
in Dagen op den rug gelegen is.
BATAAFSCHE. REPUBLIEK. Zoo noemde men de zeven
vereenigde Nederlandm, fedut d~ cmwlOnteling van 1795, tot op
de invoering van het Franîche konin!!,fchap, finds welken tijd zij den
naam droeg van het KOIlÎngrijk lID/land. (Zie verder: NEDER·
LANDEN).
BA T ARD E. Een r\jtllig, te ff'éellen uitgevonden, hetwelk zeer
ligt en gemakkc:Iijk is, om er in te reizen. Het heeft volkomen de geda~nte van de" zooge!lOémde Engelfche pon-ch~ifen, behalve dat er
van voren, bulten de kap, nog eene zitbank is, die echter op de
reis wordt weggcnomen ; alsmede van binnen eene plaatS voor eenen kot:·
fer, of andere kleine pakbadje , en dan no~ eene tafel met veren, die
men kan op- en lli:'dcrilaan. Van voren tlls('chen de wielen "'orde een
koffer, van achteren eent: bank voor eenC7] kUI.'C:lt, en , in geval vall
noodzakelijkheid, nog e':l1 koffer aa11gclCilrodd, ol;er wdkcn men.
zoo als op ieder ander rijtuig, eene koehuid k,au treld,en, zoo dat !Jet
geheel eeue der" gemu;;kt>IUklle reis\\,agens, van twee of drie zitbanken, uitmaakt, die men ergens vinden kan. In het Jou1'Iwi dl!
m~rle, van Oogstmaand 1787, heeft men eene afbeelding van zulk
eene Batarde , benevens ecnc berekening van hetgeen zij kost.
BATATEN, of BATATTEN. Zijn z.:kere IndiaanCche fuiko::rwortels. Zij zijn aangenaam van fll1~ak, cn tevens voedend en verf1:erkend, en worden, gelijk bij 011S de aardappelen, tot fpijze g-ebruikt.
Zij hebben (ten min!le de besrc) eene purper- of bleeke en witachti.
ge kleur, bevatten van binnen eene witte zelfflandigheid, en worden
gedroogd, in zakken, meestal, van lJlalaga naar /lollalld, Hamburg
enz. ter markt geb ragt.
BATA VIA. De grootf1:e en aanzienlijkfle {hd van alle NederL'llld·
fche Oost-Indifche bezittingen, op de noordelijke kust van llet eil:ll1d .Java, waarvan zij de hoofdflad is, en welke op de puinhoop2n
van het verwoeste JaMtra gebouwd werd. De grond is er zeer 1110eraslig, waardoor de mist ontfiaat, wa~rmede dezelve d(!s morgens aitijd bedekt is. De luchtnreek is er, over het algemeen, zeer onge.
zond, en men berekent, dat er van 1714 tot 1776, alleen in het hospitaal, 87,000 foldatt'n en matrozen gef10rven zijn. Zij werd eerst
in het jaar 16r8, door de Neder/anders, uit hoofde vail hlllllt'n uitfluitend en handel in fpecerijen, aangelegd. (Zie: AMBOINA) Hare
bevolking, die voor 40 jaren uit 160,000 zielen beiland, bedmagt
[hm~s f1echts 47,217, waaronder 543 Eui'opeë1'S, 1485 van derzelver
afflammelingen, 318 Arabieren, 119 fJlndostnnt1e,.s, 3 r "5 ]~If1kiiers,
3 '3 1 j;;l'rmers, 41 T 5 inboorlingen van Celebes, 7720 F:/j/iiJe?,Cn, 23Z
Q2
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inDoorllngen van SumbmJ(J, 8z lJflJlllkicel1, 24 ingeborenen van Till1tt,
en BlItl!ln, 11,354 Chinezen, en hunne affl:ammclillgen, en 14,239f1a.
ven. B:ltal'ia heeft 2 Duitfch<:! mijlen in omtrek; wordt door de ri·
vieï .Tt/catra dooriiledcn; dool' cenen f1:eenen muur omringd, en heeft
eene zeel' goede haven. De huizen zijn in het Europisch gedeelte der fl:ad ruim, cn in den nieuwen fmaak gebouwd, zoo als ook
het raadhuis, het paleis van (len opper-gouverneur, de Ger~formeerdc,
],mherfehe en Portugeefche kerken; de l\Tahomedaanrche moskeen ,
rle hospitalen, het fpin- en weeshuis, benevens de herberg voor
vïC'2l9delingen. Men heeCt hier eene zoogenoemde weeskamer, welke
het venno,;en van hen, die' zonder crf'gemmcn f1:erven , of waarvan
de uitvoerders van hunncn uir','rf1:en wil :lt\vczig zijn, be[l:amt; benevens een gCllootCehap vall kunsten en wetenfchappen, in 1777 opgeligr.
Wegens de ongezondhQid d~r plaats, is een groot aantal der voormam!1e inwoners, federt eenigen tijd, begonnen, buiten de llad te
gaan wonen, en bezoeken dezelve alleen ter waarneming hUllner zaken.
llATAVIEREN. Vvareil van herkoi~l'f Germanen. Hun naam
fc;ri.;m Dat! ";1 gC'.'2Cst te zijn; doch ll:lllcrhanrl werd dit volk mar
de landerijen of awm, die het in bezit mm, Bataw:n en BataJ'ieren
g':iH}2md. E:11 gerezen twist tuSfC:l~11 hen en de [(atten ; mede een
Gennal}isch volk, deed deztt met hllnlle ll~burel1, de Serb(len en
j}1oIJdllrerl, b::f1uir::n, 0:11 de Hattt"icren het bnd Hit te drijven, die
{lP voorna~ van hunne priesters, het eiland van den Rijl1, een
groot gedeelte van het tegcnwoordige Gelderland, Utrecht en Hol/ani
t1itmakende'7 vermeesterden. Hetzelve ligc op de hoogte van omtrent
3 ~ graden noorderbreedte, en ontving den naam van /Jet Eiland tier
l]atavieren. De tijd, waarop' zij het iil bezit nmmn, bepaalt mel1
gewoonlijk ttlsfchell de 60 en 100 jaren vaar de gemeene tijdrekening
der Christenen, en het is van dit tij(lfl:ip af, dat onze vaderlaHtlfche
:;:efchieelenis ecn~,l aanvang neemt. Men leze hierover 1 en o\'er den
:<ard, de' z~den e~l krijgsverrigtin!!;en der JJfltfJvieren, de drie eerf1:e
!loeken van het ,11k da;:!l der Fad:r!al!dflJlc historie van den beer
';V,\GE:X ,lAR.

BA:TII. Eene Engelfche i1::td, in S01111i7erfetflJire, met 38000 inwoners, welke zeer fraai gebouwd,' en, inzonderheid wegens hare
\Y~n'lC: bronllen" beroemd is, waarvan het water zoowel tot baden
als tot drink.en ~ebrnikt wordt, en die waarfchijnlijk voor de aankomst
der Romc;n[C'he legioenen, in bel jal\r 44, reeds zijn gebruikt ge1vordcll_ De tijd, echter, wanneer dezelve, ontdekt zijn, kan niet wel
bcopaald worden ~ zoo veel is zeker, dat de Romeinen tot derzelver
gebruik, het allereerst, de. noodige inrigtingen gemaakt, en de prachtige endQell1ll1tige badhuizen enz. aangelegd hebben, waarvan nog, te.
ge- lw(rordig vele-, voor del~ oudheidkenner. belangrijke, overblijffels
voorm/IJdcll zijn~ Er z'jn hier 5 baden, die aan de lhd toebehoorelI •
eH na;; een zesd,~, d~t het eige:ldo,n V:Jit d~n grMf WANVERS is. Derzef.
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zelver warmtegrnad i.~ verfchilIend , van 93 tot I 17° FAnRENHEIT:
zij zijn zeer beilzaml1 tegen jicht, rhn1D2tieke kwalen, gebrek :l:1U
fpijsvertering, verl~mmil1gen en galachtig'e ver[[oppingen. In 1750
werden er nieuwe veri~:lderzalen gebouwd, welke in 1770 met eene
zeer fraaije dnnsz:1a!, van 106 voet lang en 42 bïeed, en nog al~dcrc
zalen zijn vermeerderd geworden. De in 1806 geopende, ollgemeen
ruime fcl:ouwuurg wordt voor het eerl1e gewestelijk toonee! in Groot
Brittmmie gehouden. - De ih:tten en hllizen der lbel zjjn van eene zeer frauije bouworde. De kathedrale ];e;'k is het lchoonfte werk
van Gothifche bOl!wkun8tin gelleel Engelalld, en' in 1496 bebonnen. Onder de openbare pleincn verdienen het konings-plein, {Ie cir~
tus, de balve maa)l- eu de paradeplaats; inzonderheid, bewondering,
en, onder de openbare inrigtingen, telt men een Im,dbollwk\ll,dig eH
een wiJsgeerig gel-lOot(chap, een hospitaal, waarin. r 50 zieken kllm,(,1J
worden opgenomen, meer au de re .•:j:ickcnhuizen, en verfcheidene gl!.
nootfchappen ter bevordering van nijverheid en godsdienst. Eindelijk vindt men in Bath uitmumende lakenfabrijken.
BATHIJLUS. Onder dezen naam zijn. voornamelijk bekend: I.
ANACREONS lieveling, die zeer fcilOon moer geweest zijn, en 2. een
beroemd palitomimen-fpeler, naast Zozmws', de uiwindcr der pantomime, die, onder de regering van AUGUSTUS, paar Rome ging eu cel}
vrijgelatene van MAECENAS werd.
BATH-KOL. Aldus nOelll~1l de Joden een van hUilne orakeL<,
waarvan dili:wijls in hUllne fchrifcen, en inzonderheid in den Ta/mud,
wordt gewag gem:1:lkt. De .loodfche fGbrijvers. geven dien naam aan
de openbaring van dell goddelij ken' wil aan zijn ·uitverkoren volk. feden de mondelinge voorzeggingen in Isme!, hadden opgehouden.
clatis, na den dood van HAGGAI, ZACIIAR:AS cnl\'fALEACIll. Zij
p;ronden de meeste hunner overIcvering;en en gewoonten op het ge.
zag van de7.c openbaringen, aan hUlJne voorouders, dO~)f de Bat/:-/.'ol
gedaan; zijnde éélle geheime ingeving, die .V'lU tijd tot tijd, volgens
hun zeggen, ècor c~lle dllJdeJijke fiem, of.op eenige undere wijze,
werd medegedeeld.
RATHOS. liet I~ge, kruipcnóe in den fchrijftrant. (J7érgc!ijk
PATIIOS.)
DATO. • Een verdichte mam, waarvan fommigen den nnam van
Batavieren' :lfleiden. Van 'denzelven , als een. fiichter diens volks.•
maken vooral de dichters gebruik.
I3ATOCKEN. Hierdoor .verfiaat men dunne fiokjes, waarmede de
misdadigers in Ruslalld, n:ldac zij in het b100(<: hemd tegen den grond
geworpen iUD, f01l1cijds tot den dood we,· gefhgen w~rden: eene 1lraf.
welke echter, bij het wetboek van KATIlARJlI:,\ II, is :lfgefchafr.
BATTERI). De plaats, waar het gefchut mast elkander fiaat,
0111 gelost te worden; zijnde, trr beveiliging van de daarbij behoo·
rend& perfonen , van eene borstwerin,~ en fcllÎergaten voorzien. j)rijiietide l}atterijm zijn· masteloo7.e fchepen, die alleen door een
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roer belluurd worden. Zij hebben een dek, waaronder de kogels en
bommen liggen; ftaande het ge[chm in één of twee rljcn Ilechts aan
é011e zijde. Van zulke Batterijen heeft men zich voor Gibraltar bediend. Eindelijk verftaat men ook, olld'~r den naam van Batterij,
e~n aantal van zoo;ienoemde Leidfclle flcsfchen, die aan een verbol},
den zjn, en tot den toenel eener eleletril'cer-machine behoorell.
BATTEUX. (CHARLES) Een abt, kanunnik honorarius te R/zeims,
1100gleeraar in de wijsbegeerte aan het koninldljk collegie te Parijs,
en lid VUil de Franfche akademie, was een zeer beroemd Frunsch ge)eérde, die bij de Dl/itfeTters', inzonderheid door zijne inleiding
711 de fcTtoolie wetmfehappm, waarvan RAMLER eene Duitlche overzetting geleverd heeft, bekend is. Hij werd in 1713 geboren, en
fiierf in 1780.
BATTOLOGIE. Woordfpeling; eene ijdele herhaling van ééQ
woord in hetz~lfde gefprek.
nATTONI. (PROi\lPEO) Deze beroemde man werd in 17°8, te
Lucca geboren, en fiierf in 1787, te Rome. Hij zoude ongetwijfeld
de eerfte fchilder onzer eeuw geweest zijn, indien RAPHAEL MENGS
hem den voorrang lliet betwist hadde. Zijne fchilderftukken bezitten de
meest juiste teekening, het fchoonfl:e koloriet, en zijn in alle deel en
even naauwkeurig uitgewerkt. Hij 1childerde vele altaarll:ukken en een
groot aantal portretten; terwijl ieder aanzienlijk vorst, die te ROIIJe
kwam, zich door hem liet fchilderen. Hij verachtte alles, wat den
naam van theorie droeg, en beweerde, dat kunstenaars zich in geene
boeken moesten oefenen. Hij W:1S een godsdienstig man, die niet
zelden zeer zonderling was. Eene zijner dochters werd, voor eenigc
jaren, voor de beste zangeres in [talie gehouden.
nA TTUS. Een herder van pylos, volgens de fabelleer in eenen
fieen veranderd, omdat hij, na h.et ontvangen eener belooning, beloofd had, eenen diefllal van MERKURlUS te zullen verzwijgen, cn
denzelven, kort daarna, aan :vTERKURIUS zelvel1, die eene andere gedaante had aangenomen. verklapte.
BAVCIS. (Zie: PHILEMON.)
BAUMANS-HOL. Eene fpelonk, of grot, welke uit vcrfcheidcne
:lfdeelingen beftaat, en als een wonder der natuur, en eene van de
voornaamfte merkwaardigheden van den Harts, beCchouwd wordt. Zij
ligt in het prinsdom Blankenburg , a~11 den linker oever van de rivier
Bode, in een kalkgebergte, en beftaat, behalve de kleine,. uit zes
Ilfdeclingen, die overal met dropfteen, puimfreen, of flala,~tik, over.
trokken zijn, welks aardachtige beftanddeellln het overal doordringen.
de water met zich voert, en als l<alkachrige neen aan de wanden vast·
hecht. Al de zes holen, te zamen, hebben eene lengte van 758 Bruns.
wijkfche voet; zijnde de ingang 136 voet boven de oppervlakte
([afzie) van het Bode-dal verheven. Het eerCre hol, van 3 I voet
:fioog, is het grootfre en verfchrikkelijkfie. Overal vindt men Iguren
va n dropfteell, inzonderheid in het derde hol, en waaronder er eell,
het-
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betwelk men de klinkcndc zuil noemt, omdat zij, wanneer men ha~r
aanraakt, een flerkgeJuid geeft. Dit Ball1nans-hot drn~gt zijnen l,a:l'il
naar den bergw~r~(er UAUMAN, die deze grot, in het Fl~r 1670, wen
hij cr erts in zodt, het eerst omdekte; ln.1a1', toell hU terug wilde
keeren, den ingang nict, dan na twee dagen, kunde ',v·edervindcn. Hij
ftierf ecIuer kurt daarna. De grot ligt twee uren van B/a/!!r.cllburg. ea
een half uur van Ebillgel'ode.
llAUMGAItTEN. (JABOl! SIEGMVND) Een zeer kundig godgeleerde, geü:hied- en letterkundige der lilde eeuw, die, met olJvermoeicle vlijt en eene grondige kennis, al de <!celen de godgeleerdheid beo
arbeidde, de uitgave van verCcheid.:-ne belangrijke gefchicd- en le:terkundige werken bezorgde, en te"~l1s, door zijne letterkundige verzamelingen, nid webg roem verwierf. Hij werd in 1706 geboren,
was, fcdert 175+, hooglccl'aar in de godgeleerdheid, rc Halle, en
fiierf in 1757. Zijne II.:vensge[c:!Ïcdcnis is dOOi" SE~nJLSR l13allwkell.
rig be[chrevell_
B.'\USE. (JOHAN FREDERIK) Een uitmuntend grr,vecr{!er in het
koper, te Halle gt:boren, die, tcn aanzien van vastheid en nuauwkeurigheid, buiten ~\Vijfel. voor een der eer!1:e kunstenaars inziju vak
kan gehouden worden. Bebalve ~nderc zijner mecsterl1ukkcn, is inzonderheid zijne keurige verznmeling van beroemde mannen bekend,
welke hij nog onlangs, met de beeldcellis vall den grootcn KAN'l', naar
eene oorfpronkelijke teekening van den heer SCHNORR (in welke men
insgelijks den grootl:u kunstenaar erkent) vNrijkt hl:cft. Hij lli~rf
in 18 16.
BAUTSE~. (In het Boheem~ch BlIdisfin.) De hoofdfiad van het
markgraaffchap Opper-LmIS7Jitz, aan de rivi~r de Spree, die beneden in
het dal voorbij dezelve firoomt. Zij ligt in eene eenigzins bergachtige
landfireek, is tamelijk groot en volkrijk, (wordende hare inwoners op
9,000 gerchat), mitsgaders de zetel van den landvoogd en den landhoofd.
m?11 van het opperambt, en het hofgerigt Vlm den nuclisunifchen kreits.
1\1en vindt er een katholijk il:ift, en de hoofdkerk bellOort half aan
de Room!i:'hcn, en half aan de Protestanten. De flad heeft, beh:ilve
een fierk Oot, uitmnntende gebou\Vèn, :lIs: het r~ndliUis, het gymnafillm, de heide landhuizen del' ftenden, het \Vccs- en tuchthuis,
bel~evC'lls goeJe waterwerken en fraaijc wandelwegen. De voornaam11e 11fLndel beflaat in eigen gereed linnen, w~arvall, inzonderheid
aan zeildoek, jnarlijks voor meer dan 100,000 daalders n2~r Holland.
S/Jfluje, Forti/ga! enz. verzonden wordt. Ook de koufenhandel ,
fchoon minl:er fierk dan voorheen, is echter nog tcgernvoordig.
gelijk ook de l:1ken-, hoeden- en p"pierfabrijken, hier zeer aan~
merkelijk. Voor het overige is de geheele omligr;er.de l:mdfire-ek
IPei1disc!J; gelijk dtn ook te Bautj"m een Wel~di{che bOl:kwinkeI, en voor de geheele Wendifche natie eene boekdrukkerij - de
e enige in Dui/;ch!and - gevonden wordt. De lalldd~g'en van La1t~
flz worden ix deze fiad gehouden. Den ~o en 21 Mei 1813 werd
Q~
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cn omtrent deze fbd cen venll~arde Dag geleverd, t11S!chen N.1POLLON en de bondgCilootell, waarin de eerfte aanlllerkelijke voordcelen
behanlde.
BAZAC. Zeer fiji] gcfpollnen btr.e:l, dat Dit Jeruzalem komt.
BAZAR. Is ecn Arabisch woord, wa1rdoor de Oosterlingen, inzonderheid de Per<;c'l, die pb:1[s jn eenefhd ver!1:aan, waar gekocht en Ycrkocht wordt. Somll1i:~c lijn open, gelijk de E uropifche ITlarktpleill'.'n ;
duch dienen nlll'en, 0~i1 minder kostbare Wal-cn, die vele plmlts innemen,
te v~'rkoopen. De andere echter zijn van lwoge g2welven voorzien,
waarin zich eenc ft)01'l van koepel bevindt, waardoor het licht valt; cn
}1('t ZIin (1eze ovcrdekte marktplaatfen , waarop de koopliedcn, die in
edele gcfteeilten, goud waren en andere kostbare floffen handelen, hunne winkels hebben. De Bazar of jl{aidan, in lfpahtJIl, is een der
f<:hoonlte pleinen, grooter dan eenige marktplr.ats in Europa; doch
de grootfe van allen is de Bazar in Tauris , waarop zich meer dan
15,"00 winkels bevinden, en meermalen 30,000 man in Dagorde geilaan heeft.
BEAUCHAl\'IP. (JOSEPH DE) Deze zoo bekwame als ijverige
1l:errekul1dige, en waardige leerling van DE LA LANDE, werd te Ve/olll,
in Frrmkrijk, geboren. Zijn oom, in 1774 tot bisfchop van Baby/on
benoemd zlinde, en hem in zijnen post willende gebruiken, liet zi,incn
lJeef, tot dat einde. te Parijs, in bet Arabisch, de godgeleerdheid en
penningkunde oefcl1cll. De jonge BEAUCIIMIP vond finaak ilJ de wetenfchappen, en n:lIll zijnen tijd zeer wel waar, terwijl DE LA LAr.;DE
zijnen lust voor de fierrckundc lJiet weinig aap.kweekte. Hij vertrok
eindelijk naar Azie, na zich nog eenigen tijd bepaaldelijk in de Herrekunde geoefend te hebben, en kwam in I iS I te Babylon, (zij::de
zijn oom re Aleppo gebleven), om nldaar de bisfchoppelijke v:!L'if;cn..
gen over te nemen. Hij kreeg, door toedoen van DIè LA LA,,])I:,
van de admiraliteit de noodige werktuigen, waarvan hij een v(l('.nrct~
felijk gebruik maakte. In Ii1l4 reisde hij van Bagdad mar ]JmFrtt,
en omwierp eene ka.'lrt van d~1J loop des Tigers un ElII'/rê,.-.. t." \ :llJ
JJiarbekir tot aan de gó!f van Perzie , dnt is ter len~te Vlm 3co mijJen, die hij aan DE LA LANDE zond. Gedurende zijn verbliJf' tc Babylon omwierp hij epne kaart van die fcreek, en verzamelde voor den
abt BAR"J H"LDII afceekeningen vall gedcnkfmkkcll, bijf<.:hr;ften en medaiUes, a!smede ArabiCche halJdrchrift~ll, die h~j in het voor:naiig-e Bahyloll gevonden had. In 1787 begaf h~jzich, op aandrang nn DE L\
LANDE, naar de f{aspijl.-/te zee, om h:;re ligging, bene\'ellS dat gedeelte van Perzie te bepalen, waaromtrent men ongeveer 5 à 6 graden in het 0l1zekere was, deelde de uitkomst dezer onderneming aan
de FranCche akademie mede, vcrvaardig-de eene kaart van dezen togt,
n:nn den 30 van Zomermaand de merkwaardige maans-verduistering
waar, en kwam van deze Perzifche reis in li8? terug.
Dc zoo CchaarCche waarnemingen, in Fmnkri;k, van Mercurius
Wàrcn hem inzonderheid door DE LA LANDE aanbevolen, volgens wiens
Î:1
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gctui,~cnis I,ij bet bier,n verder bnlgt, dan f~dt'rt het begin de . . fierrekImde gedaan wa,. Hij z~g de phmeer !Wdcr aan de zon, dan zij
coit was waargenomen, en nam tevens zuike fin ren waar, die in Pa1iJ' uier zig[baar \\':iren, waaron~!rC!lt zijDe nagdatene aameeheningell
bdnngi'ijke l:.ikr.'genvocx de !1:errekunde opleveren.
Oi1,!crt\1sfchell noodzaakte hem de intrekking zijner jaarwedde, oIU
raar J',7rijs terug te keeren, waar het zijl1cn vriend DE LA LA N D'r; ,
eerst 5 jaren da~rm, in 1795, door middel van GREGOIRE, gelukte,
bij de nationale cl1llvemie cene fchadeloosfrellimr voor hem te YerWCt'~
ven. Hij werd tut çonful in Arabie' aangcli:eld, vertrok derwaarts,
en bV:1m eerst, na het doorworstelen van vele zwarigheden, in Slagtmaand 1797 te /(oil;falltiJ)0pc!, van waar hij, in het Ybl;ende ja~r, de
['elangrijke reis naar Tambrflm aannam. Op d2zc1ve verbete~de hij
de kaan van de Zwarte zee, waarin de grome reilen plaats hadden,
begaf zich, in lï98, naar Egypte, waar !Jij zich bij BUONA'l'ARTE
:t8nbood, om met voorllagen van vrede naar her Turkrche hof te gaan;
doch de Enge/fe/lell lieten hem, met (ie overige Fralljè/zcfI, in hechtenis nemen. Drie ja!''';] zllehtte hij in deze gevangenis, toen. hij bij
den vrede zUlle vrijheid herkreeg. Nog ziek zijnde, vertrok hU naar
Kanjlfmtillflpet, en overleed, kort na zijne komst te Nizza, den J 9
v:tn Slagtmaand 1801, als een offer van zijnen ijver. - BEAUCHAMP
hezatallerhande ve'rdiensten en kundigheden; ooI: yervulde hij de pljg~
ten, van den godsdienst met zoo veel nm!llwgezetheid~ dat de Propa_
grmda, te Rome, haar genoegen over zijnen ijver in de apostolifche
velTigtingen betuigde.
BEAUHARNOIS. (ALEXANDER, l'Îcomte de) Was, e\-@llals zij~
ne echtgenoote , JOSEPHINE. LA P.\GE.RIE, namaals keizerin vaà Frallk"ijk, op JJlartilJitjlle geboren. Toen hij huwde, wns hij tweede majoor bij een regiment infanterie, en, ]):1:1r men zegt, jonger dan zijne
vrouw. Kort na het huwelijk begaven zij zich naar Frankrijk, waar
alles voor de omwcllteling r~ipte, en het lltlis van llEAUHAP.:NOIS welur3 de verzamelplaats werd v~,n hetgeen, dat men de t012 plagt te noe.
men. Eer nog de revolutie plaats had, werd HEACIIARNOIS, doo['l
den adel vun Btois, tot :1tgc,a'lrdigdc der fiaten generaal verkozen~'
bij welke gelegenheid hij zich hevig tegen den koning uitliet; en,
toen die zdide vergadering l1ariulJ.1,l! was geworden, benoemde men
hem in 1791 tot voorzitter derzdve. In 1793 werd hij opvolger van
CUSTINE, als bevelhebber over het leger aan den RijII; doch kort
daarna c pgeligt , en in het volgende ·jnur tot de guillotIne ver()ordcelcl~
Hij {tierf den ~3 van Hooim:1:1nd, vijf dagen voor den dood van Ro.
BESPIERRF.. JO,EPIlIi'\E (tond ook reeds op de lijst der veroordeelden ~
doch de 28 van Hooimaand rcddede haar van den dood.
BEAULIEU. Een Oostcnrijksch edelman, in V/aalldell'lI geboren.
Opgevoed in de fchool van den beroemden graaf VON DAl'N, diende
hij reeds in den zevenjarigen oorlog. Hem werd de fiilJing der beroerten in Brt/band, en de verdediging van dit land tegen de Franfche I'e-'
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volutiol1airell, in 179'1, opgedragen. Dat hij hiei"in niet gelukkig
flaagde, lag meer iu de omi1:andighedeu, dan in gebrek aan kunde
en bekid; gelUk hij ook naderhand, in 1796, van beide [chooue
proeven heeft gegeven, toen hij in Italie het bevel over het leger
tegen J)VONAPARTE voerde, in welken krijgscogt, echter, hem de
omi1:andig-heden niet minder gunstig waren.
BEAUlVIARCHAIS. (PETER AVGUSTIN CARON van) Voor ecnige
jaren noemde men zijnen namn in Duitsc.lt!alJd nooit, zonder bU zijne verdiende a:hting, ais [chrijver van de FIGARO, en andere uitml1ntend~ tooneeli1:ukken, te geJij k zjjn ed~l karakter te bewonderen;
doch nieuwere berigten plaaefen hetzelve, helaas! in een zeer ongnnstig licht. Hij was de zoon vau d<:n horolo;;"iemuker CARON, en
werd te Parijs, in het jaar 1723, geboren. Nadat hij, tot in zijn dertigii:e jaar horologiemakers-knecht geweest was, wist hij zich de gunst
van den heer FRtlNQ.UET en de,zelfs echtgenoote te verwerven en WOll
het vertrouwen des eeri1:en, en de liefde der laati1:e. In J 756 reisde hij
des nachts naar het landgoed van den heer FRANQUET, om hem te
bezopken, en men vond dien heer den volgenden morgen dood. . CI\.RON huwde nu met de weduwe, en nam van een landgoed, hetwelk
]üj door haar verkreeg, den naam van BEAUi\lARCHAIS aan. Zij leef.
de met hem zeer ongelukkig, en 1lierf, een jaar U\\ de voltrekking
des huwelijks, aan een zwaar kolijk. Hij huwde nu aan eene tweede,
en vervolgens aan eelle derde vrouw, die beide rijk waren, maar even
zoo [poedig als de eerfce i1:ierven. In 1764 lllaakte hij zich op eene
edeler wijze beroemd, door eene reis naar jJ;Jadrid, ten einde den
Spanjaard CLI\.VIG'J te noodzaken, om aan zijne zuster, die hij onteerd had, voldoening te geven; bij welke gelegenheid hij veel
moeds en tegenwoordigheid van geest aan den dag legde, zonder
~c1l[er z~jn oogmerk te bereiken. In het vervolg kenichetllc hij zich
als ièhrijver en fpeculant. De kunst, om zich te verrijken, vl.'ri1:ond
hij meesterlijk, en men meent, dat de regering hem dikwijls tot gelIeitne onderhandelingen gebruikt heeft. In ht:t jaar 1787, werd hij,
door den bankier KORNMAN te. Parijs, wegens' echtbreuk en verlei.
ding zijner vrouw, bc/èhuldigd, en in een pleitgeding gewikkeld, dat
bem wel van de opeubare achting deed verHezen; terwijl ,de vrouw
des bankiers, door haren man, in een klooster werd opgeflotclI.
Naallwdijks kwam die BEAU}L~!tCILIIS, uden KORNMAN volflrckt niet
kende, t"r ooren, of hU drong zeer onverwachts. onder de fl:erJ.:it()
pedreigingen, op haar ontfl,lg aat]; terwijl de luitenam van politie,
LE Nom, zelf DJede V;ln het COlilplot was, hetwelk K ORNMAN en
ziine Houwen z,ijn vermoben deed verliezen. Mevrouw KORNMI\.N
xréeg door BE.~lI~IARCHAlS tIl D.1NDET, fijndicus van Straatsburg ..
~ennis aan den kardinaal ROIlAN, in welken haar man eenen nieuwen vriend vcnv: erf. D2~gS na de verovering der Bastille, kwam
JiL1UM,\RCHAlS, met den /heer m: LEZERT, die naar het bevel Qvell
tlit kasteel Hond, uit eene der onderaardîche gangen van h.:tzelv~ ten
voor-
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voorfchiJn kruipen, om, ,zoo hij voorgaf, de kostbaarheden van
Mevrouw DE LAUNA~" tc redden, dan, de kommandant dczdve niet
latende volgen, keerde BE.\UMARCHLIIS, met eene lijfwacht, die hij
mcdegebrngt had, terug. Schoon met de hoofden der OlldCrichcidene
partijen op een en vrij goeden voet fiaande, werd hij c~h,er, ol,der
zeer vele bcfchuldigingen, naär de abdij gehragt; doch, twee dagen
voor den verfchrikkelijken 2 van Herfstmaand, door lVIANUEL, weder
bevrijd. Men bragt wel nieuwe klagcen tegen hem in, en beO oot,
tot zijnegev:\ngcnis; doch hij vlugtte naar Engeland, waar hij, bij
zijne aankomst in Londen, wegens fchulden gevat, doch fpoedig op,
vrije voeten gefl:eld werd. Na velerlei lotgevailen kwam hij eindelUk, als een vlllgteling, op de lijst der uitgewekenen, te Hamburg,
waar hij, gedurende een jaar, fiil leefde, tot dat hij, ten laatlte.
in J 797 van die lijst gefchrapt werd. Hij keerde IlU naar Panjs"te.
tug; doch !l:ierf aldaar, in Bloeimaand 1799, 3r,n cene beroerte.
BEAUl\WNT. (De ridder D'EoN DE) Werd in 1728, te Ton..
nene, in Fronkrijk, geboren. Hij maakte te Parijs zeer groote vorderingen in de weten[chappen, zoodat hij, in het vervolg, ook als
fchrijver de opmerkzaamheid tot .zieh trok. Zijne niet gerit}ge bedre.
venheid in het vak van fiaatkunde verfchafte hem, reeds in 1755,
den po t eens geheimen zaakgelastigden, aan het RusfiJèhe hof, dien.
hij , tot volkomen genoegen van het Fran[che hof, waarnam. In den
zevcnjarigcn oorlog verwierf hij, . door zijne perfoonlijke dapperheid.
veel foems, en handha:lfde 1 bij meer dan eene gelegenheid, de eer
der Franfchc wnpenen. Na het herfiel van den vrede, w~rd hij ge.zalltfchaps-fecretarls bij den graaf GUERCIll]. in Londm, doch hij ger~akte riJet dezen Yicldra in oncenighcid, en daardoor in haat bij hel;
Fnmfche hof, henvdk het verlies van zijnen pOSt teu gevolge had.
Sedert leefde hij in Londen als een ambteloos burger; doch LODl~..
WIJK XVI, onder de papieren van zijnen grootvader eene .geheime
briefwisfc:ling vml den riddern'EfJN vindende, oordeelde zich velp(igt.
pm hem Daar Frallkrijk terug te roepen, WerWaarts hij , na veel be~Ielikells, in In 7 vertrok. Hij werd zeer wel ontvangen; doch
moest, op tütdrul;kelijken last des konings, zijn ridderlijk gewaad
met vrouwenkleederen vCf\visf.:len: een lait, die minder zonderlin,
:z~l fchijnen, wpnl1cer men overweegt, ,dat over het eigenlijk geflacht
van O'EON, reeds in Londen, twijfeling ontfl:aan was, en de ridder
zich <p eens genoodzaakt zag, om voor eene menigte volks te ver.
klaren, dat hij bereid was, om een ieder, met den degen of den frok.
van zijne manbaarheid te overtuigen. Talrijke weddillg!chnppen over
~it punt bleven o:Jbeflist, en men kan Dog heden ten dage met geene
zekerheid zeggen, wat er eigenlijk van de zaak zij. Genoeg is het.
dat hij '. den den naam van chcvalicre D'EON voerde, en dien ook
niet l;eeft afgcl~ç;d, toen hij in 1785 naar Engelond terugkeerde.
ANflCHARSlS CLoors, de beroemde redenaar van het menfchelijke genacht, vorderde io 17.92 van D'EoN, dat hij voor de zaak der vrUhd~
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heid de w~rCl1en zond::! aangorden; doch deze :mtwoordde, bijc~nen
zeer verpligtellden brief, dat hij gaarne deze eervolle racril1<~ zoude
volgen, wanneer hem de koning der Frf!I'-(c,1m Ikchts veroorloven'
wilde,. zijn vrouwelijk gewaad mee zijne voormalige ridderlijke kke~
ding te verwisCelen.
DEAUREPAIRE. Deze CATO der· Franfchen, zoo als hem de
ll11tiomle vergadering noemde, was bevelhehber van f/(rdull. lIij llel~'
de ,alhoewel vruchteloos, al zUlle we1frrekendheid in het werk, ten
einde de burgers, toen die vesting door de P1ïIisfén was illgeJ1oten,
te bewegen, om zich tot den I~atflen man te verdedigen. Om nu ten
mÎnfle voor zich zeI ven de fchartde te ontwijken, van zich over te
geven, en den vijand niet levend in h~l~deil te vallen, idioot hij zich
den 2den van Herlstma:\lld 1792, op het raadhuis, in de volle vergadering, onder het uitroepen van: 1JrZihcitl! l'1"tjhcitl! door het hoofd.
, BECCARIA. (Baron van) In Mi/arm geboren, was de fchrijveF
van het merkwaardige bock Ol'fl" 1I1isdmlen en Straffen: een werk, dat
hem, zoo uit hoofde van zijne edelaardige bc;doelingen. en deszelfs
gelukkigen invloed, als van de dnarin voorkomende zachtere beginlelil
voor het lijfftraffelijke regt, alle eer aandoet. HNzelve is door C. F.
HOMMEL, met aanmerkingen, in het Boogduitscll uitgegeven. - Ook
als mellsch verdiende BECCARIA de grootfle achting: wam hij was een
getrouw vriend, een teeder echtgenoot en belanglooze menfchcnvriend.
Voor het overige is hij nog door de uitgave eener wijsgeerige fpraak~
leer, en theorie van den nijl, onder d::n titel: Rècherche ilJte1"ll~ afla 1Jatura delllJ jlito, en· meer nadere welg,efchrevene verhandeiingen.
in zijn vaderland bekend. Eene oc;roerte maakte> in 1193, een einde aan zijn algemeen nuttig leven •
. BECCARIA. (GIOVANNI BAPTISTA) Een geleerde, in 1716 te
Mondh'o geboren, die zich in het vak van nanillrkllnde, inzonderheid
ten aanzien van de elektriCiteit, zeer yerdicnstcltk gemaakt heeft, en
in 1181, als hoogleeraar in de nmmrkllnde, te Tt/rin gei1:orven is. Hij
fchreef verfcheidene werken, waarvan het belangrijkere in 1772' verfcheen, onder ,den . titel: dell' Elettricisn:o artiji"iale, hetwelk alles
bevat, wat er, tot dien tijd, van de elektriciteit bekend was, en
door FRANKLIN in het Engelseh is overgezet,
DECAI-I, of BEKAH. Bene JoodlChe munt ,van omtrent 13
ftllivers Holbndsch •
. BEClIER. (JOHAI'iN JO.\CHI'.r) Beroemd als fchrijver van de eer~
fce theorie der fchei 1mnde. Hij werd in 1628, te Spiers , geboren',
en was de eerfte, die deze wetenfchap nader in verband met de na
deze beide vakken, de oorzaken van nlle ontllmkunde bragt, en,
bew<:rkmigde verfchijnfels in de Natnur opfpoorde, waartoe zijn gewig'tig werk: Plzy(lca fubterranea, bijzonderlijk ftrektc.
BECIJFERING. Wanneer de harmonifche inhond van een toon~
nuk, nadat het in akkoorden verdeeld is, ten behoeve V;iIl den fpeler
van den generalen bas, of van dengenen , die op een klavier een
vol-
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volCtemming muzijk vergezelt, door getallen, of andere teekens, boven de !loten van de grOl:dltem (bas) wordt aangewezen, dan noemt
lueil dil de Bc:cijfering.
BECf{. Een Engelsch gewigr, van 16 pond, of 4 Hoop vocht.
BEClKA. Eene Poolfc!1e maat, voor drooge en natte waren:,
houdende Sz kan. De rilmfche maat houdt aan granen 350, docn
die van Smofellsko 325 pond.
BE DA. (!3ijgenaamd J'enerab!fis) Was eer: Enge 1sch monnik el)
fchl'ijver, en werd in 673 in het bisdom Dur/uI/IJ geboren. Onder
zijne w2rken, die allen ia het Latijn gefchrel'en zijn, is hc:r nmtigfte
em~ EiI(:;e/ji:he kerkelijke gcji:hiedmis, loopeilde van de landing vall
Ct:SAR tot den koning van Nort;'uonberlalld CSOLULF. Zijn CilronitOIl, een jaarboek der wereld-gelchiedcnis, is merkwaardig, door dat
hij da~l'in het eerst dc Aera C'lristfailca , of Christelijke jaartelling ~
volgens de bepaling van den Romcinrchen abt, DYONISIUS EXIGuus»
ten grondllage gelegd heefe, waardoor deze jaartelling in het westen
werd iilgevoerd. iWca is ook 13EDA de bcfchrijving van den verloren Dj'oniciarmji::m: é}'c!us verrchuldiçd.
13ElJEKTE WEG. Is een g:H1g rondom dc. gracht eencr vesting,
die aan de builcnzijde van ecne borstwering voorzien, en van veel
llut is.
13EDEVAAR1. Beteekent eigenlijk cene verre reis, inzonderheid
te voet; doch tevens eene reis, die n~ar eene heilige plaats, met een
godsdieilstig oogmerk, wordt ondernomen. Zij gefchicden of vrijwillig, of ter vervulling eener gelofte, of eindelijk uit hoofde eener op·
gelegde boete. Haar voornaamfte oorfprong, dien men zelfs in deB
bijbel waant re vinden, moet in de tijden der kruistogten gezocht
worden (zie dit woord) ; doch waren de bedevaarten bij de Turkm
naar, het graf van MAHOMET (Zie MAHOMET), buiten tegenfpraak,
Teel vroeger in gebruik, en kunnen zelfs de reiscogten naar de orc;.
kels (zie dit artikel) als eene foort van bedevaarten befchouwd worden. De m@est beroemde bdevaartplaats der Christenen, inzonder..
heid in de middeleeuwen, was het heilig graf te Jcruzaû:m , waar·
van zelfs een burgemeester te Gi:irfitz, met name E~ll\1ERICH, tot
een aandenken van zijnen tagt, dien hij, in 1480, derwaarts ondernam, een klein model liet vervaardigen. In EI/ropa zijn de beroemd.
ite bedevaartplaatfen : I. in Spanje; Sall .lago di compoSIet/a t waar
men voorgeeft, dat zich, in de hoofdkerk, het lijk van dèn heiligen JACOIHTS bevindt; z. in I/ali/?, Lorctto (zie dit woord), en 3.
waren eertijds ook de bedev:l:lrten naar Rome zeer menigvuldig, zpo wel
ten tijde van de vasten, alsmede inzonderheid in het groote jubeljnr, hetwelk, volgens verordening van paus SIXTl'S IV (1484).
:llle 25 jarcl1 gevierd. con bij welke gelegenheid een volkomene aflaat "erleend, j:l zelf-; de heilige poort van de St. PIF.Tf.RS-kerk in
het T~,tik(Jall geopend werd.
HEDL;\lVI. Een Engdsch woord, wa:!wilder lDen verrtaat het
dol.
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do:huis, een beroemd hospitaal voor krankzinnigen in Londelf, wlIur.
in bijml !l00 vertrekken of hokken, voor deze ongelukkigen gevon.
den, en bchD2fcigen om niet 0pcicnomen worden.
BEDROG DER ZINTUIGEN. Wanneer wij zeggen, de zimui.
gen be,;riegen ons, dan kan dit alleen beteekenen , dat zij ons aanleiding tot eene dwalilJg, of een ver!:eerd oordeel over de gefl:eldheid
der dingen, geven; llI~~r wij zijn het zelve, die ons door ons oordeel laren mis:eiden: want onze Zi!laen doen niets meer, dan dat zij
ons d~ inclrukkcn overleveren, welke zij, en juist zoo als zij ze
ontvangen. Wij voegen er echter of iets hij, or laten er van af,
en, lil bdde gevalle!l, l:gt dus de fchu:d aan ons zelven, wanneer ons
oordeel niet met de uiterlijke voorwerpen overeen!1emt. B. v., men
ziet, in de fche~neriI1g, eenen boom voor een m~nsch a1n, en befchuld;?:t dan het oog van bedro,;; ma~r indien wij in ons oordeel alleen
'Indden opgeno'nen, W,tt ons door de zinwigen was overgeleverd,
200 z()f!dcl1 wij eenvoudig moeten zeggen, dat het voorwerp, het.
welk w;j za;en, ons ee:l boom had toegefchcnen.
BE DU [N EN. /lrabil'l'e!J, die gedeeltelijk in ,1rabie zelf, gedeel.
telUk in de daaraai1 grenzende landen, omzwerven, en in il:ammen verdeeld z~jn, in ieder van welke zich ééne of mcer aanzieillijke Hun:.
lien (Sdzac1zs of Sc'teichs genoemd) bevindcn, die zich het regt aan·
matîgen, om van reizigers gefchenken en weggdd te eifchen. De
woning'n d:cr meesten beil:aan in temen en huizen, anderen leven in
holen, grotten en afgelegene pIaatfen, waar zij Water en weiden vinden; beil:a~llde hunnc voornaamil:e bezigheid in de veeteelt. Zij verm:len, of verkoop en , hUil overvloedig vee tegell, andere behoeften.
Sommige ihmmen ko:nçn uit verre ooi'den, van bet binllenil:e van
.dfrika en .draMe, tot aan den Nijl, waar zij fchoone weiden vinden; anclere hUjven het gehecle jaar in Egypte. Hunne aanvallen en
rooverijell z~jn altijd tegen zulke landil:rekcn en karavanen gerigt, waar
zij de !1erkil:e partij zijn: in het tegen:;eltelde geval nemen zij fpoedig
de vlugt. Over het al:~(~mc~n zijn de Befluincn arm, ruwen trotS eh ;
doch hunne leefwijze is eenvoudig en aartsvaderlijk.
BEEF.ROG, (Zie: TRILR0G.)
BEELDENLEER ,BEELDSPRAAK. (Ikonologie.) Is de we.
tenfchap van de kenteekens en zinnebeelden, waaronder de god én ,
helden, en andere fahelachtig-e voorwerpen der oudheid, en einde·
lijk verl1:andige en zedelijke denkbeelden, worden voorgedragen. De
bronnen der beeldf,!Jraakkunde zijn de gedichCCll van HOMERUS , VmGILIUIr en HORATIUS. de gedenkteekens der oudheid, gefiiedene ficcnen, fiandbeelden en grafzuilen. Dus, b. v., is MARS het zinnebeeld
van den oorlog; MUTIUS SCAEVOLA dat van il:andvastigheid; de 'Ulo!f
van woede; de lreuw van edelmoedigheid; de pelikaalJ van moederlijke liefde; l!eI! kind, op een doodsllOofä leunend,e, en bellen blazende,
ilct beeld van de ijdelheid van alle menfchelijke ondernemingen enz.
De Beeidfpraak is oneindig rijk, cn iedere eeuw fchenkt 11aar nieuwe
beelden.
BEEL.
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BEELDENSTORl\1ERS. (Ikol1oc!asten) Zoo noemde men die
aanhangers van het Christendom, die in de kerken geene beelden, maar nog minder derzelver vereering, dulden wilden. De twist
over dèn beeldendienst begon allereerst in Criekc1llond; verrpreidde zich v:m daar over Europa, en werd inzonderheid in de 8fte en
9de eeuw het hevigst gevoerd. In de eerfle drie eeuwen na CHRISTliS geboorte, wist men, onder de C!lfistenen, vnn geene f,;'hilder~jen
of beelden in de kerken. hetweU, hun zelfs ,vel eens tot venviit
verrtrekte; doch dc gewoonte, dat men voor de Reizen ecrzuii~tl
met hunne afbeeld{~ls oprigtte, gaf c:"nsdeels, en de omt1andigheid.
dat men hct aandenken der bisfchoppen en martelaren, door beeldtenisfcn, zocht te vereeuwigen, was anderdeels de eerflc aanleiding rot
den beeldendienst. In de 4de, inzondcrheid in de 5de eenw, plaatfte men beelden in de kerken, zonder hun eenige eer te bewijzen;
maar redert de 6de begon men hen uit liefi.le te Ims(en, wierook en.
lampen Voor hen te branden, en hun zelfs wO!lderen toe te fdllijven.
Verfcheidene bisfchoppen poogden nu de Christenen \'all dezen bee!~
dendiensr af te trekken. en keizer LEO II I beval zelfs, in 7'26, alle
beelden, dat van den Zaligmaker alleen uitgezonderd, 'uit de kerken te
nemen, en zich van derzelver vereering geheel te outhouden. Die
hen:! vem'ekte, in de eibnd en van rlen ArchitJeJ, eenen burgeroor.
10;';; die, daar de paufen \,REGORIUS II en III zich voor den beel.
dendien~t vcrl.:la:lrden, en LED zijn bevel, zoo als zij begeerden,
niet wilde intrekken, eerl~l1g OGk tot It:J!ie overfloeg. Er vormden
zich nu twee pnnUen, BedûlIdienc,?rs en BeeMenJlot'11Icrs, welke elkander benrtelin,gs vervolgden C11 vermoordden. De opvolgers van LEO.
zijn Z0011 CONSTANTlJN, en diens zoon, LEO IV, volgden Zijli voorbeeld, en verwierpen den beeidendienst; doch IRENE ~ gemalin des
Jaatllen, liet haren man door \'C:rgift ombrengen; terwijl eel1~ kerb'crg~derillb te Nicca, in BytllYl1ie, in ï86, dC' vereering der beeWe!l
bekrachtigde, en diegenen (harte, welke beweerden, dat men, buiten
God, niets mogt vereeren of aanhidd'>ll. In de westerfche kerken
volgden echter de meeste Christenen het voorhee!d del' Cricken en Italirl11t'1I niet; maar beweerdcn zij all een, dat men wel in de kerkeu beelden plaatfen konde, doch dat zij, zonder God te beleedigen, niet
mogt~n worden vereerd; hetwelk ook in eeue kerkvergndcring; in
82+, te Parijs, onder de regering van LODEWljK den ."romen, gehouden, verordend werd. Dan, V:lU langzamerhand, verwijderde me!:
zich van dit gevoelen, en VOI!d de nitfprank van den paus, wiens ge·
zag meer cn meer veld won, eindelijk ook in de westerfche. kerk iu..
gan:r. - Omtrent den heeldenfl:orm, welke in 1566 in de Ni!derhn.
den p iaats had, leze men de f/aderl.1ndfch8 Historie van WAGEN~.\R,
VI deel, bladz. 178 enz.
13 EELOHOUWKUNST. I3cflaat in alle \"oorwe,pen, in hont,
Deen, marmer, of eenige andere 11:0f, door middel van den beitel,
m~r het lC'"en af te beelden. Men kan her. \\'21'1. (Ier bceldhol1wcr~

ge-

256

B E E L D HOU W KUN S T.

gevoegelijk in drie [oorten vcrdeclen: in het vervaardigen van [landbeeldcn, waaronder de groep~!1, of voorfl:elIillgcn van verlchillende
menfchelUke of andere gedaanten, onder één gezigrpullt verecnigd.
de voomamnltc zUn; in bas rdil'CiJ, of h'llf verheven beeld werk ,
waardoor niet alleen bedd~11 en andere gedaanten, Ulaar ook gefchiedenisfen, InndfchapP?ll, gczigten enz. worden uitgebeeld, Cll eindelijk, in lieraden , of verfierfèlen voor gebouwen, fchepen, huisraad,
en in alle andere (hijwerkelJ. .\I:e beelden moeten, in ~J hunne dee1en, niet alleten naamvkcurig lJaar het levelJ gevolgd worden; maar
zelfs moet een goed heeldhouwer dc~n ouderdom en d~ natlll11' wel
weten te onderfcheiden, en de verfchilIende gemocdsb2wegillgen van
[oom, haat, fchaal11te, angst, wanhoop, vreugde, droefheid enz.
naauwkeuri:~ weten aan te wijzelJ, zoodat men uit ieder beeld, door
deszdt:~ gedaante en voorkomcn, op het blocte ge:zigc, de geh.:ele,
zoo wel in. als uitwendige, teweging van het vcr'Jedde voorwerp
kan om dekken. Men ziet hÎenlit, dat een beeldhouwer, bij ecn goed
en gezoild oordeel, ijver en werkzaamheid. zeer v~r in d~ te<:kenkUlJst moet gevorderd, en bovendien in verf'c:](:!idellc andere wetenfch~ppen gcoefcnd zijn.
De beeldhouwknIlst. fcllOon wel in Azie en Egypte harqn oorfprong
hebbc:lde, verl,reeg echter haren volmaakten luiscer in Griekenland,
wa~r zij tot cellen aallmerkelij ken trap van volkomenheid geb ragt
werd. PlllDLU, de beroemdi1e Athecnfche beeldhouwer 1 was de eer.
fie, die den Grieken d::!n finaal. voor het natuurlijke fcllOon, in een
fiandbeeld, inboeze:l1de, en hen daarin onderwees. Door zUn UitlIlllIl'
.ten::! verfiand had hij zich, in zijne verbeelding, een voorbeeld van
. het denll:bee!dige fcllOon gevormd, waarna:,r hij be!1:cndig {heefde,
en hetwelk he111 IllccsterHu leken deed te voorfcbijn brengen, waaron_
der zijne !VliNER Vi\. van goud en ivoor, 39 voet hoog, en gcplaatst
in den tempel dezer godin, belJe\'CnS een be~ld van den Olirnpifchen
JUPITER, moet gerangrchikt worden. MIlRON , mede een vermaard
Atheensch beeldhouwer, munt ilJzonder!Jeid uit door zijnen kop2ren
.flier, en Pr..,UlTELCS door zijn !1andbeeld van CUPIDO, in marmer,
hetwelk hij aan de befaamde PaR YNE, die hij zeer beminde, ren gefchenke gaf, en door haar te Thestia, hare geboorteplaats, werd opgerigt. Niet minder beroemd was POLIJ CLETES, van SiCYOII, wegens
zijne koperen llandbeelden. Zijn Dorip/lOJ"us, eene afbeelding van
de lijfwacht der Perzifche koningen, was een zUner beste fl:ukken,
en .,werd, om de verwonderlijke juistheid der afmetingen, zoo hoog
.geCchat, dat het den naa111 van regelmaat ontvilJ~, en als zoodallig
door de volgende beeldhouwers, vlUdg beoefend werd. LIjSIPPUS
(om van geene andere beroemde beeldhouwers 'vm Griekenland
meer te fpreken) fl:rektc ten ueraad van ALEXANDERS leeftijd. Hij
werd te Sicyoll geboren, en voerde de BeeldhouwkuIlst teIl boog.
Hen tOPPUllt. Zijne twee puikfl:llkkcn w:!r.:n: een man, zic:] krabhende, nadat hij uit het bad kwam, hetwelk AGRIPP.\ naderhand
,"01)1'
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voor zijne badfiove te Rome, liet plaaeCen; alsmede een koperen ftalld.
beeld van ALEXANDER, uitmuntend gewerkt, doch dat door NERO,
cenen zeer bedorvenen Cmaak hebbende, verguld' werd.
Bij de Romeinen was de Beeldhouwkunst minder belangrijk. Zij
hadden· noch eigen ftUl, noch uit!l:ekende kunstenaars. Zich te veel
met krijgskundige ondernemingen ophoudende, bleef er weinig tijd
over, om zich op de beoeféning der kunsten toe te leggen. HUil
tweede koning, NUMA, verbood, fialldbeelden J ter eere der goden,
in hunne tempels te plaatCen. Wel is waar, dat al hunne koningen
zich fiundbeelden lieten oprigten; doch WINKELNAN vermoedt, en nice
zonder grond, dat zij door HetruriCche kunstenaars vervaardigd w(:rden ;
zoo als de Romeil1e/1, over het algemeen, in hunne zeden en hunnen
godsdienst, veel van de Hetruriers hadden overgenomen •. Ondcrtllsfeilen hadden deze kunstfiukkell geene inwendige waarde, en warcn
van weinig belang.
De latere Beeldhouwkunst, welke in Italie geheel in verval was geraakt, begon in de 13de eeuw te herleven, in welke ANDREAS en NICOLA US van Pifa, als kundige beeldhouwers genoemd worden. In het
begin der lsde eeuw ontmoeten wij re Floren,e LORf:NZO GHIIlERTS,
beroemd wegens zijne uit erts gegotene deuren van de kerk van den
heiligen JOHANNES den Dooper, in Florence, welke MlnlAEL ANGELO
waardig keurde, aan den ingang van het paradijs geplaatst te worden.
Bijna gelijktijdig leefden, in genoemde fl:ad, DONATELLO, dle het me~
talen !l:andbeeld van den heiligen MARCUS~ in de kerk van zijnen naam
aldaar, vervaardigde; ANDREAS VERROCHfO, door ~ijn ridderlijk t1and~
beeld van den VenetiaanCehen veldheer BARTHOLOMEQ, COLLEONE,
in erts, bekend, en MICHAEL ANGELO BUONAROTTl, beroemd wegens zijnen AMolt, en zijnen MOZES, bij' de graftombe van JIJLJUS IC
geplaatst, en die men met regt onder de meest beroemde beeldhou·
wers van later tijd ..kan tellen.
.
Ook ons vaderland leverde, te allen tijde, uitmuntende mannen in
het vak van Beeldhouwkunst op. Men zie nechts de graftomben der
groote NederiandCche zeehelden DE WlTT, MOOIJ, KORTENA.AR, VAN
BRAKEL en DE LIEFDE, te Rotterdam, door KOK eh DE Wn bearbeid; die van VAN GENT, in de domkerk te Utrecht, en Ji\KOB VAN
OBDAM, in 's Hage, door VAN BEVERE~, en bovenal het beeldwerk
van het> voormalige raadhuis (thans het koninklijke paleis) te .dmfler.
dam, met deszelfs heerlijke vierfchaar (welke de fchoonfie !l:ukken
der oudheid tart), meestal door den kundigen QUELLINUS, gebeiteld.
En wie moet niet den hoogen trap van Beeldhouwkunst, die nog
heden ten dage uitmuntende inannen oplevert, bij de Nederlandenl
bewonderen?
. BEELDSPRAAK, BEELDSCHRIFT, Hieroglypliièa. Hierdoor
ver!l:aat men dat gewijde fehrifr, waarvan zich de Egyptenaren bedienden, en hetwelk niet uit gewone karakters, màar uit zekere beeld.
lenisCen en figmen b efl:ond, die hare vaste beteekellisfen hadden.
ALGUI. WOORDENB. f.
R
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en te zumen cene fa ort van tafereel uitmaakten, waardoor de be'doelde zaak, onder het kleed eener gewijde verborgenheid, werd
voorgefield. Deze beeldtellisfen hadden niet altijd een;! regtfireekfche
betrekking op haar onder'"verp; maar berustten veeltijds op eene vergelegen overeenkomst, die veelal moeijelijk om op te fporen was, en
om weike te raden, oefening en' ervarenheid in deze wetenCchap vereischt werd. Gelijk de Egyprifchc priestèrs de eenige bewaarders en
beoefemars VJll hU!lS:Cll en geleerdheid waren, zoo was ook de kennis vun net beeldfdJrifr hun bijzonder eigel;dom. Met derzelver
zinnebeeldige figuren waren hunne tempels en ander openbare gebotle
wen, inzonderheid hunne begraafplaatfen , vervuld; terwijl de zin
en zamenhang van hetgeen, wat er door bedoeld werd, aal hen alleen bekend was: en dit is de reden, waarom. men, in die landen,
vele overblüffels der oudheid, met zu:ke geheimzil;nige figuren bedekt, heeft aangetroffen, van welke men den waren zin met geene
zekerheid heeft kunnen opgeven: iets, dat tot zeer uit een loopende •
fomtijds zeer belagchelijke, gisfingen heeft aanleiding gegeven. (Zit
verder:) Hieroglyphen.
BEELDZUIL. Ieder Standbeeld; in den uitgeffrektJ1en tin. 111
de bouwkunst verfl:aat men, onder deze benaming, inzonderheid, koppen, ook borstfhlkken van menfchen, waarvan de romp ui, eenen
vierkanten; van onder fmal toeloopenden , fieen beftaat. De laatile
noemt men T/zer1lleJJ.
BEELZEBUB. Een afgod ·der Moabiten, of Syricrs, waaronder
men, in den bijbel, den overilen der duivelen verltaat.
BEENVRETER. Eene beenziekte , waarbij het been gelijk eene
verzwering, een kwalijk riekend vocht ontlast, en fomtijds geheel
uitzet en opzwelt, of ook wel brnin, zwart en fponsachtig wordt.
Deze ziekte onticaat gewoonlijk na eene niet behoorlijk opgeloste
been-omrteking, en kan zelfs eene volkomene verfrerving van hetzelve ten gevolge hebben.
BEENZWART. Eene zwarte verw. welke uit zwart gebrande
beenderen, of uit elpenbeen, bereidt wordt.
BEESHA. Ecne foon van Bambus , op het eiland lJ:lalabar
groeij ende.
BEG, of BEGH. Zoo noemt men cenen Tmkfchen ambtermar,
van welken er verfcheidcnc onder cenen BegIerbeg (een vorst of heer
der heeren beteekenende ) ftaan. Deze laatfte is, als ftanhotlcler en
pacha van drie paardenftaarten , over een groot Iandfchap gefLelcl; en
beef, verfcheidene mindere mnbt~nar"i1 onder zich.
BEGRAAFPI:-AATSEN. Zijn de bekende rustplnatCen der afg~
Îtorvcncï'. Tn den aanvang hing het VJn de willekeur van ièder voflt
af, war,!'· zij hunne dooden. be~ravcn wilden; doch naderhand, toe'l1
zich de volken in kleine of groote mamfch:1ppijen vereenigden, zonderde men daartoe eene afzonderiijke plaats af. Dit gebruik ontmoet
men zelfs bij de oudfte natien. De Romeinen hadden) van de "ro(;;;fte
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fle tijden af, zuodanigc plaatCen; doch hter, toen de republiek in
vollen bloei was, verbr211dden zij de lUken, en begroeven zij alleen
de asch, welke zij daarwc in Ulïlfll verzamelden. De oude Duftfelzers begror.:vén hunne afgefiorvenen in gewijde bosfchen, en, eerst
lllet de invoering van dcn christclijkcn godsdienst onder hen> verko.
tC?11 zij d~artoe gemeenCch8ppelijke, gewijJc pl~:Jtren.
Deze Degraafplmufèn hebben) in verfchilIende landf1:re!,cn en gemeenten, ook ollderfcbeidene namen, b~ v., l:crkhof, gocls-a1;:ker ,gods-tuin. Ree:ds was
het hij d~ R'lI.'dnell in gebrüik, hunne pegraafplaatfell \':1n èenen fieen
te voolzicn waarop tIc naam van den oVé'rledenen, en de wens eh :
fit iIIi terra lei'is (hij ruste wel, de aarde zij hem ligt), gepbatst
werd; welk gebruik de Christenen behielden, en dat tot de Duitfders overl1oeg. Ook het begraven in de kerken heeft in de grijze
oudheid zijnen oorlpong; 'lVaarto~ de algemeenè neiging Van alle tij.
den en volken; 0111 zijne geliefde a(lieltorvcnen; nog na hünnen dood,
te vereeren, m0gelijk; \Vel het meest heeft bijgedragen. Van hier;
dat de Egyptcilflrm, Grieken en RomeineIJ , boven de gnuen van aan~
zienlijke of merkwaardige perfonen, gebouwen, piramiden, graftomben
bf tempels plaatsten; zoo als ook in de Christen-tijden, kleine kerken, die lJlcn kapellen noemde. liJ de eerfre tijdeh van het Chris;;.
tendom begroef men de martelaars in hoicn van rotfen , di.e men; van
tijd tot t~jd, tot ruime onrleraardfche gewelven uitbreidde, en l1aapkani ers noemde. Sedert de vervolgingen der Christenen .bphieldcn ,
bouwden zij kerken, en naderhand, toen de Christeltke godsdienst de
heerfchende werd, zag men zelfs de tempels in Christelijke bedehui"
zen veranderen. Reeds in de 4de eeuw bouwde men, boven de graven der martelaars; kerken, en dnar men mcende, da~ de pl,wts door
derzelver asch, geheiligd werd, zoo zocht men, bij het ltichten van
nieuwe kerkgebûllwen, zeer zorgvuldig de overblijfCels der martela..
ren op, -en begroef dezelve onder het altaar, ten einde de nieuwe
kerk daardoor te heiliger;. Het gevoelen, dat het een geluk ware,
in de nabijheid van eenen heiligen begraven te worden, won onder
de Christe11ell meer en meer veld, en het begraven in de kerken
Werd daardoor n1-sel1leencr.
TIIEODOSIl'S en lUSTIl'\IA1\TS poogd~Ii
dit wel te bdetten; doch vrnchte!oos. Ondcrtl1sfchen is het nadeel
voor de gezondheid dCr levenden, w~nneer zij eenen gerl1imen tUd
jn het gezelîchap vun doodcn, in kerkgebouwen ruste,lde, moeten
vertoeven, door bewijzen genoeg gelbard , oin het begraven in kerken :\f te keuren; gelijk men dan ook hier en ebar, in ons vaderland
en elders, dit oüd gebruik afgefehaft, en 13cgraafplaatfcn huiten de
!leden of dOl'pen heeft a~l,gelegd. Zelfs in Rome en Ndpels werd in
J 809, bij een koninklijk decreet, het begraven in de kerken verboden, en het aanleggen van Begrar,fplaatfen buiten de Ccad verordend.\Velk een verüandig en navolg:enswaardig voorbeeld geven ons niet,
in dit opzigt, de Hernhmfchc gem~enten, die hunnen gods-akker tot
el!nen win vormen, waarin hunne..dooden aan de levenden geen naR .2
deel
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deel kunnen toebrengen; maar de laatfte veeleer, onder het genet
der vervrolijkende Natuur, en den verkwikkenden geur van bloemen
en bloefems, de finart kunnen lenigen, die zij over hunne dierbare
afgeftorvenen gevoelen, en door eene levendiger gedacbte aan den
Heer der Natuur, en aan wederzien in een beter onfterfelijk leven,
de ziel tot eene zachte, aangename aandoening kunnen [temmen, en
met eene ol1beurende en troostvoIie hoop vervullen.
BEHEMOTH. Een wonderlijk dier, dat zoo wel in het water
als op het land leeft. Het wordt in R.us!and, gewoonlijk in de rivier LWf/, of bij het fcrand der Tatamfche zee, gevonden. eu le\"ert goed elpenbeen op.
EEI.TEREN. Voormaals een hertogdom, in Opper- en Nederl1eijeren verdeeld wordende. Het heet oorfpronkelijk l1ojaria, en
werd door de Boijers, een volk omO:reeks het oude Galtie wonende, het Boijerlalld genoemd. Onder de opperheerfchappij der FrallkifclJe vorsten fbande , verzetteden zij zÎ(!h, van tijd tot tijd, daartegen, tot dat eindelijk KAREL de Groote hen bedwong, en hun land
onder verfchillende graven verdeelde, die het in zijnen naam belhmrden. In 920 werd ARNUI.F, waarfchijnlijk uit het geDacht van geDoemden vorst, en de flamvader van de heeren van SCHEUERN, die
naderhand den naam van WITTELSBACH aannamen, door den Duitfchen koning; HENDRIK I, t8t hertog van BeijerclZ benoemd, hetwelk nadernand met den Palts aan den Rijn, htJtwelk door keizer
FREDERIK II er bijgevoegd was, verdeeld werd, waardoor, in het
hertogdom Bdjeren, drie afzonderlijke linien omflonden. In het jaar
1550 werd eindelijk, bij ollderlinge fchikking, alle verdere verdeeling
voorgekomen, en het Wittelsbachfche erfregt voortaan alleen tusfchen
het Paltfifche huis, dat de keurwaardigheid bezat, en den hertog van
Beijeren verdeeld. De hertog MAXIMILlAAN , een der uitmuntendlle
vorsten zijner eeuw, verwierf, door zijne bewezen diensten aan het
buis van Oostenrijk in den dertigjarigen oorlog, de keurwaardigheid •
welke het Paltlifche huis verloor, benevens den Opperpalts ; doch
werd bij den Westphaalfchen vrede, de Palts in zijn keurregt weder herlteld. Sedert regeerden beide f1a:nhuizen in den Palts en in Beijeren, als keurvorsten, tot dat in 1777 de Beijerfche linie uitfderf, en
derzelver landen, ingevolge gemaakt verdrag, aan het Paltfifche huis
vervielen, waarvan KAREL TUEODOOR het I)oofd was. Deze nam nu
den titel vad keurvorst van Beijeren aan,. en werd in 1799, toen; hiJ
zonder wettige nakomelingen ftierf, dfJor den naasten erfgenaam, M.\XIMILIAAN JOZEPH, hertog van Tweebruggen ; opgevolgd. Belangrijk
zijn de gebeurtenisfen , waarin Beijeren, {inds zijn befcuur, betrokken
wa~. Bij den oorlog met Oostenrijk, in 1805, werden zijne ftaten
door de troepen dezer mogendheid bezet, en moest de keurvorst zelf
de wijk naar IPurtzhurg nemen; doch hij verkreeg, in een tijdftip ,
waarin alles verloren fcheen, door medewerking van den Franrchen
keizer, wien hij om befchenning verzocht had, niet alleen al zijne
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fiaten certlg. maar verwierf nog bovendien, door het aandee1, hetwelk zijne troepen, van nu af, aan de daden en overwinningen der
Franfchen namen, en zijne toetreding tot het Rijn-verbond, de aan.
zienlijkCte voordeelen. MAXIMILIAAN JOZEPH werd niet alleen, bij
den vrede van Presburg , tot de koninklijke waardigheid verheven,
maar zag zijne fiat en aanmerkelijk vergrooten. l3ij een bijzonder ver~
clrag met Oostenrijk fiond die vorst, in 1814, Tirol, bij den vrede
vaá Preshurg verkregen, wederom aan hetzelve af; doch ontving
Wurtzhurg, bij denzelven :.lfgeftaan, benevens het prinsdom Afchaf.
fenburg , in deszelfs plaats. Na al deze aanwinsten en uitleggingen
bevat Beijeren 1559 vierkante mijlen en 3,747,561 inwoners. De
lncht is er, over het algemeen, gezond. Men vindt er veel ijzer,
zout, koren, hop, en wijn, die inzonderheid IFitrtzburg levert;
voortli lood, koper, hop, vlas, hennep en vruchten; alsmede fra2ij
marmer en ftcenkolen, en, in het PasCauiche, cene uitmuntende porf'c~
lein- en de zwarte tegelaarde. De veeteelt is er in verfcheidenè 11reken zeer aanmerkelijk. De inwoners zijn veelal Katholijk j doch, Îtl
het noordelijke gedeelte van Bet/eren, vindt men vele Protestanten,
die een gellefn:ll coni1froric hebben. De üaatsinkomsten worden ol'
18 , en de fchulden op 100 mihoen gefchat,
BEIJS. Turkfche bevelhcbber~ in Heden en zeehavens, van min~
àeren rang, dan de basfa's. Zij regeren !Iechts over ~nkeIe landfchappen.
..
.
BEIRAM ,BAIRAM. Zoo noemt men, bij de Turkef! ~ het groote feest, dat onmIddellijk op de Ramafal1 volgt, (zie dat art.) en
waarop de geringen aan pc meer aanzienlijken gefchenken brengen:
een gebruik, hetwelk zich, voprheen, ook tot de E1If'Opfërs uitHrekte, die aan de grooten der Porte, zoo als de Basfa's en Çadi's, foortgelijke geCchenken geven moesten. Pit feest neemt, even als de Ramafan, zijnen aanvang, zoodra de nieuwe maan, door zeker~ daartoe
geftelde perfonen , wordt waargenomen, wanneer aan de groote plaatfen en omliggende landftrekcn aanftonds, door het 10sCen van geCchuç
en klein geweer, hiervan wordt berigt gegeven. en het feest, dat
drie dagen duurt, zijnen aanvang neemt.
BEIZA. Was eene zekere maat, oudtijds bij de Joden In gebruik;
als ook eene Perziaanfch.e gouden munt, wegende 40 drachmen.
BEKKER. (BALTHAZAR) Een kundig godgeleerde, in 1634, Îll
Vries/and, reboren. Hij fmd,eerde te GronilJge7J en Franeker, ell
bekleedde vervolgens, rn onderfcheidene gemeenten, het predikambt;
doch werd, 'uit hoofde zijner gevoelcns omtrent fommige leerftellin·
gen, voor een en SoCÎnitla1t en' Carthejlaal1 gehouden. In 1679 begaf hij zich naar All~flerdam, wa:l.r hij zich eerlang, dOOl: zijne fchrif'"
ten, den haat zijner ambtgenooten op den hals haalpe. Hij beweerde
in een werkj e over de kometen, d.lt zij nog voo~teckenen, noeh voorboden van r;nnpen of onheilen waren, en beirrccà, ÎJl zijlJe lJetoohet bijgeloovJge gevoelen omtrent de magt cn den in;,erde
R 3
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van booze gecsten op de mcnfclJen cnz. Dit IDatfre werk
brugt alle pennen in bewegil.g. Hij drong er op aan, dat het door
het fijnode zoude onderzocht worden; doch dit verwierp de daarin V,.'l"V<ltte gevoelens" en ontzettedc hem van zijn predikambt. Hij
fticrf in I ó98, zond"r dat hij wederom beroepen werd.
DEKKER. (EUZAllETll) Weduwe van ADR. WOLFF, leeruar van.
oen godsdien:t, in de Bè(!lijler, werd den 24 van Hooimaand 1738,
te F: is{l: 'ge " , geborcn, en bleef gedurende meer dan 40 jaren, eeIle der, grootf1:e ficradcn van de I'feècrduitfehe letterkunde. Reeds in
hare vroege jeugd openbaardelI zich hare zucht en aanleg voor de
diehtkunsi. benevens haar fchcrpzinnig vernuft. Zij was eene der eer~
ficn. die de psalmberijming nn D.\THEEN. zoo ()nteeerend voor den
godsdienst, me-t dcn geefel der G1tijre aan·,'ielcn, en eene der weinigen, die, in den tijd 'van Gaperige ûnver[chilligl~eill, zich voor ver~
lichting. vrijheid en verdraagzaamheid lieten hooren; terw~il zij tevens
in verfehcidel1e I;leine nukjes. de domheid en dweeperij bef1:reeed, of~
fcllOOll zich deze met het masker van kerkelijk gezag dekten.
De dichtwerken: IVa!cheren; JAKOllS k/agt bij het lijk van RA.
CHEL; de Brief ~'(l11 ]i:KOE!\ YAN 13J:JJ[èRi:N, en anderen, bewezen.
dat hare lier zoowel voor Cli~st als voor boert geHemd wa.>. Ook
po or de proG'üfehe werken, a:s: de Nachtgcdac/ztell over dm Jlaap
en dm dood, ket Nut der yooroordec!en enz., had zti zieh vroegtijdig beroemd gemaakt. Na her ovcrlijden ha ars eehtsgenoots. in
1776, mogt zij zich in de bijwoning harer waardige vriendin, AGATHA DEKEN, verheugen, en federt ontvingen wij de vruehen v:m ha..
l'e vereenigde werkzamnhcid; van bcider ultmuntende verf1:andel~ike
venno::ens, kunde en lietäadigen wiL Veri'eheidene werl{en van deze
beide vriendinnen, vooral de Oekonol!iifde liedje>, de Leerredenen "{Jor
den gemeenen 1;la1l enz .• kUllnen als e2rn~ proeven van dIe pogingeft
worden aangemerkr, om niet alleen voor geleerden, of voor eelleu.
bijzonderen Hand van men[chen, te fchrUven, \naar zijne vermogens
ook dienstbaar te maken nan het nut "~tm 't algemeen: vol van dagelijkfehe, bmikbare wijsheid, dienen dezelve voor eIken leeftijd, en
voor alle fbmden. Vervolgens verfehencll in het licht de Brieven over
,'erfclleidellc onderwerpen, en eenige zedelijke romans, de SARA BURGERHf,RT, de WILLH! LEVEND, de brio'en yan BLANKAART, de COR~_
NELIA WILDSCHUT enz.. welke werken, uit hoofde der overal damin
blUlibare kunde en men[ehenkennis, zuivere zedekunde , beminnelijke
inkleeding. en den hoogen graad van fijn vernuft en kie schh~id. met
de beste \'an dien aard, bij andere volken, mogen vergeleken worden. Voor dat dezelve in het licht verfchenclJ. bezaten wij bijna
geen leesbaar oorfpronkelijk wcrk in dit vak der fraaije letteren. :Beide vriendinnen bleven onafgebroken werkzaam. De IYa1Jddingm
tloor Bourgogne, de Brieven over de opl'ocding, enz. "erfehellen later
en waren de namen dçr fehrijn1ers waardig.
Ook door de overzetting van vele voomelfelijke zedekundige en
a11-
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andere werken, uit de Franfche, Engelfche en Hoogdllitfche talen,
heeft ELIZABETH DEKKER zich verdienstelijk gemaakt, en keurige ver~aIingen van de gt:fchriften van OXENSTERN, MAUPERTUIS, madame DE
GENUS, madame DE BECCARI, TRo!sSARD, POPE, Sl\lOLLET, RAG
en anderen, aan hare landgenoot en geleverd,
Eene ijverige handhaffter zijnde van zedelijke, burgerlijke en
godsdienstige vrijheid, zOl1de het bijna een wonder zijn geweest,
indien zij geenen tegenfpoed op het pad des levens ontmoet had.
Velen vonden zich, door de ilagen van haar rijk vemuft, geraakt,
en van hier, dat zij, in haren besten leèftijd, met Inster en onaang'cnaamheden van allerlei aard moest worstelen. In latere jaren ondervond zij het leed van ballingfchap, en hierbij ook dat van behoefte.
door de fchandelijke ontrouw van eenen valfchen vriend. De drie
laatfl:e jaren haars levens waren finartvol , door gefiadige ziekten, met
hevige pijnen vergezeld~ De vrolijke opgeruimdheId van geest bleef
haar, echter, altoos bij, alsmede de troost der vriendfchap van A.
DEKEN, die onafgebroken, gedurende ruim 28 jaren, het zuur en zoet
des levens ,met haar deelde. Zij fl.:ierf den 5 van Slagtmaand 1204,
in de armen dezer hare getrouwe vriendin, en haar fioffelijk deel wenÎ,
volgens hare begeerte, in Uilte, op het kerkhof, (er 11avolging. bij
Scheveningen, begraven.
BELASTINGEN. Deze worden in een rijk of in eenen naat geheven, naar mate van de behoeften des lands, en dienen tot goedml~
king van cJe kosten van het beftuur , onderhoud van land en zeemagt,
wegen; dijken, enz. Zij worden in het koningrijk der Neder/audm
overal op dcnzelfden voet gehevcn, ingevolge het aldaar in 1806 ill.
gevoerde algemeene fielfel van Bclastingen, en befi:wn in rll'recte en
indirecte Belastingen. Onder de ecrHe telt men de belasting op hui;::el1 en landerijen, deuren en vensters, benevens het perfonecI, mobilair en patenten, en onder de laatfie de belastingen op de onderfcheidene levensmiddelen, in en uitgaande koopm3nfchappen, de registratie, het zegel, het beloop van nagelatene boedels. enz.; alle welke
batne perfoonlijk gedr~gen, en hierom ook wel pcrfone/e lasten ge·
noemd worden.
BELEGEREN. E~ne fiad of vesting wordt belegerd \ wanneer
~:1e vijand haar o;nringt, inl1uit, verfçhnnGngen tegen dezelve opwerpt,.
baar befchiet, befiormt, en, door loopgraven, meer en meer nadert.
Eene Had in Jlaat ,'an beleg Jlellen beteekent , de werkzaamhEden
van elk burgerlijk befiuur opfchorcen ,en door een militair bewind
vervangen.
BELFAST. De hoofdftad van het graaffchap A/ltrim in Ier/anc!",
met eene haven, een ftcrk kasteel, en 50,o~0 inwoners. Zij heeft
uitl';efirekte linnen- en btoen-fabrijken, die alleen aan 2000 menfchen
werk vcrfchnficn; alsmede glasb!a2erijen en fuiker-rafinaderijen, en drijfc_
groeten handel in VkiSC!:J, boter, Iinnell enz, Onder de openbare ge.
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bouwen en inrigtingel1 munten in;;>;onderheid uit 2 fraaije hoofdkerken.
een inftituut voor blinden, en een ander voor behoeftigen, in welk
laatfte, op kosten van een menschIievend gellootrchap, meer dan
400 per[oonen, van allerlei jaren en beiderlei kunne, verzorgd worden,
en een aam al arme kinderen onderwijs ontvangen.
BELGIERS. Beilonden oudtijds uit een mengCel van DuitCche en
CeltiCche volken, en woonden van den westelijken Oceaan tot a~n
den RijTJ, en van de IIfarne en Seine tot aan de zuidelijke monden
van den RIjn, die met de jr/aas vereenigd is. In het eerst werden
deze landfrreken door Ce/ten bewoond; doch [edert eenige Duitfche volken, ten tijde van CeSAR, over den Rijn kwamen, en de
Ce/ten of verdreven, of met zich vereenigden, omCtond hieruit een
gemengd volk, hetwelk, in taal en zeden, meer met de Dztitfchers
dan met de Celten , overeenkwam, en, door CESAR, dapperder, dan
de overige CaHiers, genoemd wordt. - In de laatfte tijden noemde, men de voormalige Oostenrijkfche Nederlanden België.
BELGRADO, óf Crieksch - IFeisfenburg. Eene ftad en zeer beroemde vesting, op eenen kleinen heuvel, aan de zamcllvloeijing van
den Donau en de Satt, in Sm'ie. Zij beCtaat uit het Opperjlot, de
Stad, de l,fTaterflad, en de Reitzenjlad; bevat ttlsCchen de 25 en
3°,000 inwoners; heeft 14 moskeën, en maakt de grenzen uit van
Hongarije en Turkije, onder welk laatCre rijk zij behoort. In het
jaar 1522 werd zij door SOLlMAN II, in 1688 door de Keizerlijken ,
en in 1690 weder door de Turken, veroverd. In 17J7 nam prins Eu.
GENIUS de plaats, in welker bezit, bij den vrede van Pasfarowitz ,
ele keizer gelaten werd, tot in 1739, wanneer de Turken de nu ilerk
bevestigde nad belegerden, en dezelve aan hun, zonder verovering,
werd afgenaan. Het laattle beleg, hetwelk zij onderging, was dat
van den Oostenrijkrchen veldheer LAuDoN, in 1789, wanneer zij , bij
verdrag, aan hem overging; doch, bij den vrede van 1791 weder
werd terug gegeven.
BELIAL. Was, bij de Hehreërs, wat PLUTO was bij de Grieken, namelijk: de vorst der hel.
BELISARIUS. Was een der grootne helden van zijnen tijd;
veldheer .van keizer }USTlNlANUS , en leefde in het begin der 6de
eeuw. Hij veroverde Carthago, overwon de Panda/en, Afrika,
de Cothen in Italie (waar hij in NARSES eenen mededinger vond),
de Perzen en Hunnen. Bij gelegenheid van eenen opU3nd te Konfla1ltinopel, in 531, waarin zekere HYPATHIUS tot keizer werd uitge. roepen, en }USTlNlANUS reeds vlugten wilde, kwam BELISARlUS met
eene gewapende magt te voor[chijn, en joeg alles op de vlugt, zoo
dat er, op dien dag, eenige duizenden het leven bij inCchoten. Onderttlsfchen konde hij, bij zoo vele verdiensten, den nijd niet omgaan;
maal' werd, toen men, in het jaar 561 , eene zamenzwering tegen den
keizer ontdekte, befchuldigd, er kerlnis van gedragen te hebben, en

.

dus

BELLA DONNA. ..-- BELb\MIJ. (JACOBUS)
!J.6S
OUS van al zijne waardigheden ontzet. Men verhaalt, dat de vorst
hem de Dogen li~c \llt!tekcn, en hij J'ede. t, langs de firnen van
KOnsttJilthopd, zijn brood zou gebedeld hebben. Volgens anderen,
echtet, :ic. hem de keizer aldaar in tcnc gevangenis werpen, welke nog heden aangewezen, en de Toren van BELlSARlUS genoemd
wordt. Hier zoude hij een z:lkje aan een touw \laaf beneden gelaten~
en «au de voorbijgangers gevraagd hebben, date BELISARlO obolzl1n,
qucm ,'irtus erexit, ifJYidia depresjit; dar, is: geef {Jan BELISARIUS.
wim de dmgd verhoogd, doch de nijd 011r/crd"ukt heeft, eenen obolus. :lommige zeggen, dat hij, zich naderhand gercgtvaatdigd heb.
hel1àe, Uit zijnen k.:rker omDagen, en den 13den van Lentemaand des
jaars 565 gefl:orvell is.
De waarheid is, dat zijne huisvrouw ANTONlt\, van een even ergerliJk gedrag als Tl~EODoRA, echtgenoote van JUSTINIANUS , wegens
zekeren THEODORUS, dien BELISARluS h~d laten opOuiten, naar wraak
omzag, .en door THEODORA wist te bewer1{en, dat BELISARIUS van
al zijne eerambten omzet werd. Nadcrhand werd hij herfield, nadat
hij zich voor zijne fchandelijke echtgenoote had verootmoedigd. Vervolgens befchuldigde men hem van declgenootJ'chap aan eene z:\menzw erillg; doch, toen zij ne onfchllid bleek, werd hij in zijne eer en
goederen te tweeden male herficld. De gemelde fabel, die het eerst
door TZETZES, een fchrijver der 12 de ceuw, verhaald wordt, heeft
zijnen oorfprong in een ander verhaal, aangaande J OHANNES CAPPA~
DOX, die, door de listen der keizerin THEODORA l van zijne waar~
rligheid als opperbevelhebber beroofd, tot zoo groote armoede ver~
vallen was, dat... hij het noodige aan de deuren der burgers moest
opzamelen. Er befiaat wel te Rome, in de villa Borg!ufe, een
beeld van eenen zittend en man, de hand uitl1ekende, hetwelk fommigen voor dat van BELISARIUS houden; d()ch de geleerde WINKtL1I1AN heeft oQangetoond, dat dit een beeld van AUGUSTUS is, die,
volgens SUETO::-JIUS , door een nachtgezigt aangemaand was, om
jaarlijks, op eenen bepaalden dag, van de vcorgangers met eene
uitgefirekte hand aalmvezen te ontvangen. Intusfchcn is MARMONTEL, in zijnen BELlSARlUS , het gewone fabelachtige verhaal gevolgd.
BELLA-DONNA. (Atropa Belladonna L.) Dolle bezien: eene
plant, gelijkende naar de nachtfchade, met eene donkerroode, klokvormig hangende kroon in de hoeken van den gefpleten fiengel. Zij
bloeit in Hooimaand, heeft eene donkerroode bezie van de grootte
eener kers, en levert een rood fap op, hetwelk de Italianen voor
blanketfel gebruiken. Deze plant groeit vier voet hoog op boschachti.
ge bergen, en is zoo vergiftigend en bedwelmend, dat het gebruik
der beziën niet zelden den dood ten gevolge heeft.
BELLAIVHJ. (JACOBUS) Werd in 1757, te f7!isjingen, uit behoeftige ouders, geboren. Tot het beroep van bakker opgeleid.
9/etd hem. zoodra men dén dicherlijken aanleg van zijnen geest
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gewaar werd, betere gelegenheid tot befchaving en oefening zijner
vermogens gegeven, zoo wel in zijne geboortcllad, als aan de hooge ..
ièhool te Utrecht, waar hij zich cor den pr~dikdienst voorbereidde.
Begaatä meE een fijn gevoel voor het [choone, en met eene leven~
<lige verbeelding, maakte hij ras in de dichtkunst meesterlijke vorde.
ringen, en zijl! eerst uitgegeven werk: Vaderlandjè!lf gezangen, getuigt v~n zijne 110utheid en ,oorfpronkelijkheid. I-{ij was een der eer.
Ren, dle den bedorven [maak voor het zoC'tiàppige in de poëzij hielpen verdringen, en eenen beteren invoeren. Jammer, dat dit geestig
vernuft, door meerdere jaren, geelle vastheid heeft kunen erlangen.
Hij fiierf in den ouderdom van 28 jaren, tot groote fmart van allen,
die zich, met regt, iets groots van hem voorficlden. Intusfchen blijven zijne gedichten onllerfelijk. .
BELLEGARDE. Bene Fran[che bergvesting • liggende, volgens
de oude verdeeling, in het landlChap Rous/illon, doch, volgens de
Ilieuwe, in het departement van de oostelijke PyreJieën. Zij is, naar
gelange zij in handen van Frankrijk of Spanje is, de fleutel VDor
een van beiden ~ en gaf zich, del] 24!1en van Zomermaand 1793, aan
de Spaan/elzen over; doch werd, den I8den van Herfstmaand des
volgenden jaars, door den Frunfcheu veldheer DUGOi\IIER, wederom
in bezit genomen.
.
BELLEROPHON. Deze nam, uit hoofde van eenen, ongelukkig
beganen moord, zijne toevlugt rotPROTElTS , koning van Argos, die.
hem, door eene, verkeerde verdenking, welke zijne echdenoote
ANTEA hem tegen· BELLEROPHO;" , om da~ hij ha~r niet.ten wil zijn
,vilde, uit wraak, had ingeboezemd, he~ eerst aanleiding tot zijne hel({endaden gaf. De regten ~ier gastvrijheid werden door PROl EUS te
hoog gefchat, dan dat hij hem in perfoon zoude hebben lmnnen om~
brengen; en het was hierom 1 dat hij hem met eenen brief naar
Lycie zond, en daarin aan JonATEs, den v:tder zijner gemalin, den
last opdroeg, om hem te wreken. Tien dagen verliepen er, voor dat
deze den brief las, gedurende welken tijd BELLEROPHON zich zeer
bemind bij hem gemaakt had • .Ton_nEs nu durfde hem niet regt[rteeks
oooden; doch vorderde van hem daden, waarin hij waarfchijnlijk dcn
dood vinden zoude. aet eerfte, dat van BELLÉROPHON gevorderd
werd, was, op te trekken tegen de Cllimaera; een vuurfpuwend !11{)Ufter, met het hoofd eens leeulVs, het lijf eens rams, en den Haart vaq
eenen draak, waardoor dichterlijk anngedllid wordt een ~Illurfpuwen.
de berg , op welks top zich leeuwen ~ op welks rog zich vruchtbare weiden met geiten, en aan welks voet zich nangen bevonden.
Hij werd overwinnaar, dat is, hij ver;aeg; de leeuwen, en maakte den
berg bewoonbaar. Vervolgens legde de Lycifche koning hem nog andere daden te verrigten op, in welke alle hij overwinnaar bleef,
en nu erkende Jon:\TES , dat BELLEROPHON onder de befcherming.
der goden ftond en dns onfchuldig was; gaf hem zi.:ne dochter ten
huwelijk, en te gelijk deel aan de regering. To~n echter :BELLÊRoPHO~
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trots eh op zijGe overwinningen, nederhand , zich met den gevleugelden PI';;a/zl>, om hoog bega,", en den zerel der goden wilde
nad,'ren. wcrá het p~lard door \;tne wesp gefw!;en, en [tort[e hij van
boven nedel. (Zie j'tider PEGASUS).
13ELLES-LETTRES. Fraaijl: wetcnÎchappen. Men bedient zich
dikwijls van ót wDord in eenen zoo uitgebreiden zil1', dat nen een
ieder, die zich niet in de god-, regtsgelcerdheid of geneeskunde oefent, met den llaam van eenen beminnaar of beofenaar der fraaije
wctenfèhappcn beft(:mpel,~
In dezen zin zoude ook de wiskunde
tot de fraaije wet~d"clwppen behooren , nie~tegennaande zij er het te.
gengeîteide van is. (Zie FRAAIJE WETENSCHAPPEN).
BELLETESTA. Een beroemd oostersch leltcrkundige, te Orle·
ans geboren. Hij bekleedde den post van geheimfchrijver ván den
tolk bij het gouvernement, vo"r de oosccrfche talen; vertrok in
1798 met de legermagt lJaar Ef,)'pte, ah lid van de commisfie '.'oor
~e kunsten en wetellfchnppen, en maakte zich, op dezen togt, bij
l1itftek verdienstelijk, door het verbeteren der landkaarten vnn dat ge·
west. en verfcheidcne van hem gedrukte verhandelingen, Na zijne
terugkomst in lKt vaderialld, befteedde hij zijnen meesten rijd" aan
twee belang-rijke werl,en, te weten: aan de vertaling van een Arabisch L\:I; vVi'!' de Deif/lofkzmde, en de overzetting, uit het Turkseh,
van een zedelijr. en ftantkundig verhaal, getiteld: de yeertig Vizirs.
Beide Îtuk:,ej) zijn in het licht, en het laatüe inzonderheid wordt onder de voornaa!llÎte kbsfieke werken voor de oostcrfche fcholen geftele!. lIij !tierf in UIoeimaand 1808 , in den olJderdom van fleclm
30 jaren.
BELLETRIST. Dit woord ontleent zich van het woord be/leslettres, en hereekent eigenl~ik dengenen , welke zich inzouderhei4 aan
de beoefening der fraaije wctenfchappen toewijdt.
BELLOCULUS. Eene foort van kostbaren neen, de gedaante.
van een oog hebbende. De oude Asfyriei"s gebruikten dien tot aller~
lei bijgcloovigheid.
TI EL LON A. De zuster, volgens fommigen ook de echtgenoote.
van MARS, wien zij in den krijg verzeide, en op wiens wagen zij zat,
terwijl zij de paarden met bloedige geefcls voortdreef. Men vereerde.
haar als de godin des oorlogs, en zij is, op de oude gedenkzuilen,
waarop zij wordt afgebeeld, moeijelijk van MINE RVA , van welke zij.
echter een geheel verfchilIend wezen is, te onderfcheiden. Woede.
moordlust, wreedheid en al het verwoestende en verfchrikkelijke van
den krijg, zijn hare kenmerken, (waarom zij dan oeI. met vliegende,
b::bloede haren, met den geefe! in de eene' en de wapenen in de an·
dere hand, wordt afgebeeld); terwijl de wijsheid en gematigdheid
van MINERVA , zelfs onder het rumoer van den krijg, nog blijkbaar
zijn. Zij had priesters, die zich zelven in het ligchaam [neden • om.
h;Jre gramlèilap, door het [rorren van bloed, te frillen; terwijl de
wapen.heraut, W:1l111Cer men den oorlog verklaarde, voor haren tempel
eel1e lans op eene kolom pla:itfre.
BELLPHaN,
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BELL-ROCK, of kaap INCH. Eene voor de fchippers hoogst
gevaarlijke rots aan de kusten van Schotland, omfireeks den mond
van de rivier de Tay. Bij eenen gewonen vloed, is zij bijna geheel
met water bedekt; doch, na eellen fpringvloed, verheft zij zich ter
lengte van 4z7, ter breedte van 230, en ter hoogte van 4 voet bo.
ven de oppervlakte der zee. In 18°1, begon men eenen lichttoren
ap deze rots te bouwen, die in 181 I , in weerwil v~n bijna onover.
komelijke hinderpalen , gelukkig voltooid werd. De voet van dit
cirkelrond gebouw, dat 115 voet hoog is, wordt, bij eenen fpringvloed, IS voet hoog onder water gezet. Het fein op dezen Iicimoren be[l:aat uit een afwisCelend wit en rood licht, door het omdraaijen der reflectors veroorzaakt, en uit donkere ttls[chenruimten. Bij
nevelachrig weer, wanneer men het licht niet zien' kan, worden, door
hetzelfde w~rktuig, waardoor de afwisCeling van het licht wordt te
weeg gebragt, nacht en dag, twee klokken van eene aanmerkelijke
groo.;te, geluid. Men vindt in ZSCfIOCK'S Overleveringm tot de ge.
fc!tiedellis, 1817, eene belangrijke beCchrijvÎng dezer rots.
B ELOMANTI E. Eene voorzegging van toekomende gebeurte.
nis fen door middel van pijlen; zijnde eertijds de gewoonte der Arabieruft en Chaldeërs.
'
BELONS. Eene zekere foort van lampen, die in Spanje gebruikt
worden. Zij fta~n op een zilve: en ftelCel, met eenen breeden voet;
hebben 8 tot 10 pijpen, en geven een buitengewoon helder licht,
dat !log fterker wordt door een gepoliJst zilver-blik, waarop het
fchijnCel terug kaatst, en zich van daar door het geheele vertrek verfpreidt. Men gebruikt er de zuiverfte olie toe.
BELT. (De) Is de eigeniijke 11aam der zee tusfchen Sct1ndina"ie, Denemarken en DttitsclzlClnd, die ook onder den naam van Oostzee bekend is. Er is eene gropte en kleine Belt. De eerfte is dar
vaarwater, hetwelk de eilanden Zeeland en Laltlnd van de eiland ell
Fuhnen en Langelalld fcheidt, en 3 tot 5 mijlen breed is. De laatfie, of kleine Belt, heeft, tlIsfchen Fuh;zeII en Sleeswijk , eene breedte van 2 tot 5 mijlen; doch wordt, ttlsCc!;en de eilanden Fu!mell en
Jutland, zoo naauw, dat hare breedte hier flechts een vierde gedeel~
Ie eener mijl bedraagt.
BE LVEDERE. Beteekent , in het Italiaansch, eene plaats, die een
nlÎm, fraai uitzigt heeft, waarom ook vcrCcheidene lustplaa(fen dien
naam dragen. Het meest beroemde Be!vedere is te Rome, en maakt
een gedeelte van het VatikaanCche paleis uit: het ligt hooger, dan het
overige gedeelte van hetzelve, en dient tOt eene bewaarplaats van
de grootfie kunstwerken der oudheid, inzonderheid van het beWonderenswaardige ftandbeeld van. ApOLLO , dat hierom de ApOT,LO Yalt
Belvedere wordt genoemd. Deszelfs tuinen zijn no~ zeer aangenaam.
E EMBO. (PIETRO) Een der berocmdfle gelcerd~n en fchrijvers
van ItaNI!, in de 16de eeuw, die in zijn' pcrfoon, karakter en gezelligen omgang alles vereenigde, wat beminnelijk kan genoemd worden.
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den. Reeds bij zijn leven werden zijne letterkundige verdiensten erkend. Hij was de herll:eller van den goeden ll:ijl, zoo wel in de
Latijnfehe als Italiaanfehe talen; verkoos, ten aanzien der eerfie,
CICERO, VIRGILIUS en .TULlUS CES AR , en, met opzigt tot de laatfte, PETRARCHA tot voorbeelden. Zijne gez:llnenlijke werken, die
meermalen afzonderlijk zijn gedrukt geworden, zijn in 17'19 te renetie, in 4 deelen, in folio uitgegeven. De gewigtigll:e zijn de Gefl:hiedenis vrm Pene/ie, die hij in het Latij n en Italia:msch gefehre·
ven heeft; Ie PI·Ofe, zamenfpraken, waarin de regeis der Toskaanfehe t:lal worden opgegeven; GH afolani, gefprekken over de lief. de; de rirgilii Culiee et Terwtii [abulis liber; CanllintJ, en meer
anderen. Hij fiierf te Rome in J 547 , in den ouderdom van 77 jaren, en werd in de kerk f111ta Maria della lYfillcrva, tusfchen de
paufen LEO X en CLENIENS VII, begraven. Hij was van geboorte
een Penetiaal1, en reisde in zijne jeugd naar Sicilie , om aldaar in het
Grieksch onderrigt te ontvangen van den vermaarden CONSTANTI)N
LASCARIS. Na den dood van LEO X, wiens geheimfchrijver ~n bijzondere vriend hij was, begaf hij zich naar Padlff1, om aldaar zijne
levensdagen te 11ijten; doell P hUL III maakte IJcm kardinaal; hoe-wel niet dan op voorfpraak van SADOLE'IUS en CONTMUNUS, dewijl
het gedrag van BEMBO niee roltijd even kuisch was geweest. Als kar·
dinaal , echter, heen hij vervolgens zeer ingetogen geleefd.
BENARES. Een groot I:mdfchap in Hiadostal1; aan de beide zijden der Ganges, waarin bijkans 13 miJliorm lllenfehel1 wonen. De
hoofdllad van dezelfden naam, aan die rivier liggende, was voor,.
tUdsde zetel der echte Indifche geleerdheid, waar de Braminen
in de heilige fpraak C!amkrit) , en andere wetenfchappen ,ondenye..
zen werden. Ook werd zij, wegens eene oude pagode, of goden.
tempel, na:lst dien van Jnggrinat j in Orira; voor bijzonder heilig
gehouden, en zeer fierJe door de Indifche pelgrims bezocht •. VOOl:
het overige zijn de inwoners meest kooplieden en wisfelaars; want
men heeft hier de voornaamll:e markt van diamanten en edelgefteenten, die uit andere plaatfen aangebragt worden. Ook vindt men er
aanzienlijke fabrijken van gouden en zilveren ll:offen, fhawls enz. He(
landfehap Benares had. tot in 1781, eenen eigenen Rajoh, die eclv-,
ter in 1775 reeds aan de EngeIfchen cijnsbaar WilS; doch w.elke helU
in 1787, onder den gouverneur HAS'UNGS, uit zijn prinsdomverdreven, omdat hij, behalve de gewone fcbatting, geene"buitengewone
toelage geven wilde. Thans behoort dit aanzienlijk land aan de En"'
gelfchen. De Rajah, dien zij zelf hebben aangell:eld, bezit alleen den
titel, en is flechts zoo lang van zijne waardigheid zeker, als een ander aan den EngeIfchen voorzitter der Bengalen eene hoogere fcbat·
ling aanbiedt.
BENDA. (GEORGE) de gl'Qote bijgenoemd. Was hertoglijk kapelmeester te Gotha ; doch welke waardigheid hij , om!i:reeks het
jaar 1780, in weerwil vall alle vertogen ~ nederlegde , waarop hij
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zich mar Ge,Jrgie!Jthal, eeIl verma!<clijk oord bij Gat.'ia, en vervolgens naar [(ostritz begaf, waar hij den 6den v?n Siagtl11a 'nd J795 ,
iiJ het 47!le jaars zijns ollderdoms, overleden is. Hij was buiten twij~
fel een der groot!1e componisten van Duitsc'tl<1!u/, indJen de uitdrukking ván het levendigfte gevoel, gepaard met de edellte melodie
en dC' zuiv'erfte overecnftcmming, de voorreg.tcll van ec:,en componist voor het gezang uitmaken; terwijl hij bovendien in het behans:lelen van (le eijll1b~tal en viool uitm\II;tte. Hij genoot de eer van naar
Parijs geroepcn te worden, tcn einde de uitvoering zijner ARIADNE
te hei1:uren; in den fina,ü vnn welk mecsècTlluk meer anderen ~ als de
IVIEDi:.\, de Dopsiilarmarkt, de RmlEo en JLLIA eliZ" bearbeid zijn.
BENDER. Erne [rad en vestÎ;lg 11l jJlo/tlavie, aan de Turken toe~
behoorende , werwaans K i\RE L XIr, konlilg van Zl'edetl, na den ongelukkisen flag tegen de fl:!lfen, bU P:l!f awa, de vlugt nam. Zij
werd, in her jaar 1771; door dezen veroverd en verbrand; doch, ná
het fluiten van Gen vrede, aan de Turken weder terug gegeven, die
haar' in 181.2 Weder aan Rusland affionden. Men vindt in de fiad
12 moskeën en eene Armenifche kerk; voorts papiermolens, leerIooijerijen, ijzerfinederijen; en eene falpeter-fabrijk. Het getal hardr
inwoners wordt op 20,000 gefchat.
B r:NDIDIA. Waren feesten bij de ouden, niet veel van de BAc~
CllUS feesten verfchiIlcnde; welke de At1mlicl1zers vierden.
BENEDICTUS XIV. Werd in het jaar 1740 tot paus verkozen,
'tm maakte, in zijne vroegere jen,;d, reeds fhelle vord~ringen in de
Wet~n:chappen, welker beoefening en bèvordcring een bijzonder voor";
werp zJne~ iorg u]tma:J.kten. HJ fiichtte :tk:tdemien te Rome; verm~erderde den blo~i van die te- B%glle; liet eenen graad van den
meridiaan meten; rigtte op het lIfal'svdd de obelisk op; fiichtte de
kerk St. MARCELUN Ilaar een door hem zelven ontworpen plan; liet
de [raaije fchiJder!1ukken in de St. PIETERS-kerk in lllozaïk brengen;
de beste Engelfche en Franfche werken in het Italiaansch overzetten,
en vermeerderde de Vatikaanfche boekerij; tot op 3300 boekdeelen.
Hijbëfcllennde en beloonde de geleerden; gaf firenge wetten tegen
dell woeker; - begunstigde de vrijheid van den handel , en verminderdehet aantal feestdagen. Zijne godsvrucht was opregt, en tevens
trerlidlt en verdraagzaam, Hij ftierf in 1758, zonder een oogenblik
de helderheid zijner ziel, of de levendigheid van zijnen geest, te verliezen. Rome's ingeZé'tenell bcfchuldigden hem, dat hij zich te veel
lnet fcbijven, en te weinig met de t'egering bemoeide; en, inderdaad
tijne werken zijn in 16 folianten te Pènetie uitgegeven, waarvan het
gewigtiglte over de .Synoden handelt.
BENEDICTIJNER-ORDE. Deze werd, in her jaar 424, door
den IJeiJigen TIeNwlcTUS gef1:icht, en geeae orde kon zich ooit op
tfooteren bloei beroemen. Behah'c dén titel van eenen abt van MontCasfin , gaf hij zich (1ien van o:ldcr.keizer, onder-kanfelier des rUks
in Italie , kunfelier van het koningrijk der beide Sif:i/im, VUl1Jem.
{i;.(1-
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Zijne inkomsten bedroegen 300,000 daal.
ders, en hij bezat, nog bovendien, twee prins- en even zoo vde
hertogdommen, twintig graafschappen, vijf en twintig fiedcn. veertien
honderd vlekken, tivee honderd vijftig kastelen, drie en twintig zeehavens, drie en dertig eilanden, drie honderd f1:ukken lands, twee
honderd molens en zes honderd twee en zestig kerken. GENEBRAND
berigt, dat er een tijd geweest is, waarin deze orde 37,000 abtdijen,
15,000 prioraten en even zoo vele nonnen· kloosters had. De Benedictijnen dragen een wijd, zwart kleed, met groote, ruime mouwen,
benevens eene k8p, die het hoofd bedekt, V:iln boven fpits toeloopt;.
en op den rug hangt.
BENEVENTO. Eene flacl, in het koningrijk Napds liggende;
doch tot den kerkelijken f1:aat behoorende , met 13,800 inwoners.
Zij was de oude hoofdftnd der Sa11ZnitC1l, en heeft, onder al de feeoen van Italie , nog de meeste fporen harer oudheid behouden. Nog
ziet men de overblUffels harer poorten, amphitheaters en talrijke op";
fchriften, waaronder één uitmunt, he. welk de dankbaarheid, aan den
voet van het ftandbeeld eens genJeenen bÜl'gers, h~d döen uithouwen;
enkel omdat hij zich, door zijne kunde, en weJrprekencjheid, bij zijn
va(~erland verdienstelijk hád gemaakt. Men bewondert cr inzonder~
heid den beroemden tdomfboog, die voor keizer TUAJANUS werd op..
gerigt, en (foor den tijd het meest ontzien, het best onderhouden ~
en mogelijk nog het meest in zijn geheel is van alle gedenkftukken.
welke men in Italie ontmoet;
BENGAALSCH LIJNWAAD. Dit ,,'otdt uit een zeker kruid
gemaakt, dnt zich, gelijk ander garen, la:lt fpinnen en behandelen.
weshalve de Indianen er allerlei voortreffelijke manufakturen V21\
vervaardigen, die zelfs b~j hen in hooge waarde gehouden worden.:
BENGALE. Een uitgeürekt lalldCchap in Oost.fndie, aan beide
zijden van de GongeJ liggeHde. Hetzelve behoorde eertijds aan het
Mogolfche rijk; doch kwam; na de Bengaalfche oorlogen, \'an 17~Ó
tot I 765, door het geluk en de dapperheid van lord CLIVE, aan de
Engelfche Oost- IndiCche mnatfchnppij, en werd door Nabobs gere~
geerd; dan, toen de groote Mogol hetzelve, benevens de rijken Ba:.
har en Orim, aan de ElJgel(chen afftond, bleef den Nabob niets anders, dan de bloote titel en een gering gedeelte van zijne inkQ~
ten overig; terwijl de dood van den ouden Nabob, Mm JAFFIR ,dtf
Ellgel/c1zen in het volle bezit des lands, met al deszelfs regten, ftèlde,
en de thans levende Nabob, welke waardigheid de Ellgelfdm urt
ftaatkunde, behouden hebben, l1echrs een jaarlijks inkomen van nog
geen millioen daalders ontvangt. Bengale, waartoe thans de bèide
nabilrige gewesten, Bahar en Orim, en, feden 1781 , Benares be-l
hooren, bevat, door deze aanwinst, volgens de opgave van RENNEUÎ
eenen omtrek, van 6,000, volgens anderen 4,062 vierkante Duitfche
tnijlen, waarop 18 millioen zielen wonen. Het is een zeer vruchtbaar land,
hetwelk de JYlogollil"s het paradijs der wereld noemen. De voornallm~
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fte àrtikelen van handel, die naar buiten 's lands worden gevoerd f
beftaan in zijden en katoenen Ctaffen, tapijten, Cpecerijen, Calpeter ,
indigo enz. Tot in het jaar 177°, [Oen een verCchrikkelijke hOl:gers nood wel etn derde gedeelte van de inwoners der binnenlalldCche
provincien teisterde, en aan bijna vier millioell mcnCchen het leven
kostte, was Bengr/te üerk bevolkt; doch, behalve deze en Coortgelijke verwoestende rampen, neemt het getal der inwoners dagelijks af.
De nieuwe overheden mergelen het land, door bijna ongeloofelijk
fchijnende fraars-inrigtingen, uit, en de fchraapzucht der Ellgrlfchen
onderdrukt de nijvl:rheid en den landbouw genecl en al. Thans is
Calcutta de hoofdCrad van geheel Bengale, en de En~elfche gouverneur-generaal van gansch lndie heeft aldaar zijnen zetel gevestigd.
BENIN. Een koningrijk in Afrika, grenzende ten Westen aan
Dahomy en de Atlailtifche zee, ten Noorden aan Bit/fara, ten OOS.
ten aan onbekende landen, en ten Zuiden aan Laango. Het land levert fchoone [rreken op; maar is uit hoofde- der dikke verpestende
dampen, welke door de hitte der zon uit de moerasfen opCrijgen,
zeer ongezond. De inboorlingen hebben over het geheel eene behaw
gelijke kleeding, en het vrouwelijk geilacht zoekt hierin afwisC(.!ling
en Cmaak. De inwoners zijn heidenen, en zeer bedreven in het bereiden van allerlei verwen: ook vervaardigen zij katoenen Hoffen, die
zij uitvoeren. De veelwijverij is bij hen geoorloofd, en het getal
der vrouwen hangt van de omCtandigheden af. Hun koning, de magtigfte op de kust van Guinee, voert een onbepaald gezag, en heefe
een groot aamal kleine vorsten onder zich. Hij houdt zijn verblijf
in de [rad Benin, aan de rivier van gelijken naam, waar ook ./JrebIJ
Jjgt , in welke plaats de meeste handel met de Europcël's gedreven wordt.
BEN}OWSKI. (MORlTS AUGUST, gr~af van) Een man, die in
zijn leven onvermoeid werkzaam was, en. wiens menigVl.lldige en buitengewone lotgevallen zoo zonderling zijn, dat men zijne geCchiedeDis, bij den eerüen opOag van het oog, voor een(!n roman zou houden, niettegenftaande aan derzelver echtheid niet getwijfeld kan worden. Hij werd in 1741 in Hongarije geboren; -begaf -zich in keizerlijken dienst, waarin zijn vader veldheer was, en diende, in den ze.
venjarigen oorlog, tot in 1758, toen zijn oom, wiens goederen hij
moest erven, hem naar Lithauwen, riep. Zijne Cchoonbroeders ontruk.
ten hem illtusCchen zijn vermogen, waarop hij naar Hongarije- terug
keerde, om hen gewapenderhand te verdrijven; doch de Oostenrijkfche k:mfelarij verklaarde hem voor een en rebel, en nu vlugtte hij
naar Polen, waar hij zich bij de confoederatie voegde> en eindelijk
door de Rusjcn gevangen genomen - werd. Hij ontvlood echter deze
zijne verfchrikkelijke gevangenis; doch werd weder gevat, en naar
Kamfchatka verwezen. Op zijne reis derwaarts, reddede hij in eellen Ctorm het fchip, door welke daad hij den gouverneur zoo zeer
innam, dat hij, in het vervolg, dikwijls toegaJlg tot zijn huis had t
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en zijne kinderen in de Franfche en Dnitfche talen onderwees. I-lier
werd ASP.~NASJA NJLOIV) jOlJg(1e dochter van den gouverneur, op
hem verliefd, èn kWam het, met toellemming haars vaders, die hem
11l! op vr~;e voeten !lelde, tot een huwelijk. Reeds voorheen 1 met
eel1l,t,e zámengezworenen, het 1'100 tot de vlugt gevormd hebbende,
verliet hij met A SPANASr.~, fcl100n zij nu eerst vernam, eht hij gehuwd was, in Bloeimaand 1771; /(mnfcltatka, en landde, n:1 vele
tegenfpoeden, op het japanfche eiland Usmay-Ligoll. I-lier moest hij
ZiC,l aan ecn jong meisje, de dochter van een en Jezuiet, verlov~n.
en d?i1 inwoners de verzekering geven, dat hij wederko\1len, eh eene
volkplaming oprigten zoude. Hij zeilde naar Forma/tl, en kwam
eindelUk in de Chinefche !lad lilt/cao, waar hem, door de Frrw.!c!zcl1,
Hollanders en Engflji:!JeIJ, voor/lagen gedaan werden. Dan, daar hij
'~ie der eerllen aannam, kochten de lanttten eenige manfchappen van
zijn fchip 0111, en bewerkten tegen hem eene Zamèl1Z\Vcring., welke
echter misiukte. Velen zijner reisgenooten Hierven te Macao aan de
koorts, waan'au ook zijne vrouw i\SPANASIA het llagtolTer werd. Met
zijn overig gezelfchap in Frankrijk komende, werd hem de hoogst
moeijelijke onderneming opgedrag~n. 0lU op 1I1odagasctJr een etablis,;,
fement op te rigtet.. Hier kwam hij in Zomermaand 1774, kreeg
verfcheidene mtien cn opperhoofden op zij !Je z;jde, en ontving zelfs
rloor een plegtig gezamrchap, het aanbod;, 0111 hem tot hunnen ko-"
nlng te benoemen; \ doch BENJOWSKI beloofde flechts zoo lalig tè
zullen blUven" tot dat hij, van den koning van Frankrtjk, zijn omflag
bekomen had. Dit volgde eerlang, toen Franfche afgevaarL~igden te
ftladagasçar kwamen, met bevel, om zièh van zijn perfoon meester
te maken. hetwelk hij echter wist te ontwijken. Nadà t hij eindelijk
het bevel geheel had nedergelegd , werd hij, in 1776, plegtig tot
Ámptln[actJbe of koning verkbard, en deden dè vrouwen aan zijne
gemalin, die hij reéds uit Frankrijk had bten komen, den ccd van
onderwerping·. Naderhand reisde hiJ naur Europa, én .het fchijnt;
dar zijn beleedigde trots hem aandreef, om eelle gele;';enheid op tè
zoeken; tcn einde zijnen vijilllden dl! regtv:1nrdigheid zijner zaak onder het oog te brengen. In Frànknjk terng gekomen z~inde, werd
hij door de vervolgingen van het ministerie, genoodzaakt, 'om zicn
in keizerlijken dienst te begeven; dan, daar hij hier, ter bereiking
van zijn plan; geene hulp vond, wendde hij zich, fchoon ook al
vruchteloos, tot den koning van Engeland; doeh vond onderflelllîing
bij eènige Londenfèhe partiktllieren, en inzom;el'heid bij een voor~
naam bndclhuis in Battfmore, in Amerika, werwaarts hij, in 1784
de reis a:1nnam. Hij liet, echter, zijne vrouw in Amerika; en landde
gelukkig op Madagaseaj". Vermits hij hier vijandeli'kheden tegell
de Franfchen begon; en de regering van Belie-isle zestig man tegelt
hem afzond. trof hem een ko,;el in de regterzijde der borst, en
maakte, in weinige oogenblikken, een e:nde aan zijl]' leven. BENJbWS
JU heeft zelf zijne lotgevallen in bet Fra.llsch befchreven i waar..
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van ver{'<.:heidenc vcrtaliiJgen, ook in het Nederduitseh , voàrha'f1..
den zijn.
BENTLEJJ. (RICHARD) Een der fchranderfl:e oordeelkundigen1'
die, van zijne vroege jeugd :if, ongewone talenten met de zeldzaam'"
fie vliJt vereenigàe.. Nog geene 24 jaren oud zijnde, had hij reeds
eene alphebetifche lijst van alle Hebreeuwfche woorden, in den Bij.
bel voorkomende, met derzelver Chaldeeuwfche, Syrifche, Latijnfche
en audere beteekenisfen, vervaardigd. In het jaar 1697 fehreef hij
eene verhandeling over de brieven van THEMISTOKLES , SOCRATES"
EURIPlDES, PHALERIS en de fabelen van AESOPUS. In 1700 werd
hij leeraa:r bij het collegie der heilige drie-eenheid te Cambridge , en
in het volgende jaar aarrs-diaken van Eli, waar hij zijnen geleerden
arbeid voortzettede; in 1710 zijne oordeelkundige aanmerkingen over
twee blijfpelen van ARISTOPHANES, en onder den naam van phile:.
leutherus Lipfienfis, zijne verbetering der frrrgmenten van MENANDER
en PHILEMON uitgaf, waarop, een jaar later, zijn uitmuntende HoRATIUS , (derde uitgaaf, /imf!. 1728), en, in 1726, zijn TERENTIUs
en PHEDRUS volgden. Zijne uitgave van HORATIUS, die nog voor de
beste gehouden wordt ~ is 'een zijner voortreJfelijkf1:e werken. Bij
fiierf in 1742 in den ouderdom van 81 jaren. Van hem vindt men'
een zeer uitvoerig en belangrijk Ievensberigt in de LiJerarifdre /l1ltl.
lekten van F. A. WOLF, Ber/in 1816, Ijle Jlult.
BENZOË, Benzoill, Benj(Jin. Is eene [0 ort van hars of liever
drooge balfcm, welke uit Sumatra komt, en daar oit, cenen boom,
Styrax bcnzo;n genoemd, getrokken wordt. De boom moet ten mins ..
te zes jaren oud zijn, eer hij eenige Benzo~ geeft, welke, ,in groote
of kleine fl:ukken, onder de bast zit. Is de boom jonger , zoo zijn
die fl:ukken hof, en bevatten van binnen een roodachtig water, het ..
welk, fl:i1f1:aande, Benzoë laat vallen, Volgens eenen Franfchcn na·
tuurkundigen, BEAUVAlS , die dezen boom op Isk·Bourbon gevonden
beeft, bevat de gehcele boom, althans langs den bast, Benzoë in:fijne fl:ofdeeltjes. Deze wordt met de watemchtige fappen, welke
door het hout fiipelen, medegevoerd tot eene plaats, waar dit water
~enigen weerfland vindt, en zich opzame!t. Daar vormt dan de Ben~
zo-ë op het water een dun vliesje, hetwelk langzamerhand dikker.
en eindelijk, een grool(' of kleine klomp wordt.
I'n den handel komt de Benzol' doorgaans voor in groote brokke...
lige Jtlmnpen; uit w;tte, geelachtige en bruine korrels befl:a:mde"
van tenen Iiefeliikcn reuk, vooral, wanneer zij gebrand wordt, en
van eenea :toetachtig prikkelend en fmaak. Geheel bruine Benzoë is
een kunstvoortbrengfel, en deugt niet. Met water of olie laat zic&:,
deze balrem niet vermengen, maar wel met fterkell wijngeest of alko ..
hol. Door fl:erke ZlU'2n wordt hij opgelost; zelfs door het azijnzuur..
Het zwavel. en falpetcrzuur veranderen hem dàarbij in eene koolachti.
ge ftof en in looiJlof. Daarenhoven ontwikkelt er zich, onder die op'
losfing een eigenaardig zuux uit, BetlzoizU1Jl', of ook wel Bt11Z0ë~
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Noemen, genoemd. Dit zuur heeft de gedaante van fijne, blinkende
fchJ!f:-rtjes of plaatjes, van ecne witte of bruinachtige klcur, naar
oat het zuiverder. is. Men bn het ook verkrijgcn, á:s men Benzoë
laat filblimeren; of als men dezeive kookt met eene 0,,10 fing ,:m
kalk, potasch of [oda in \vat,"r, en dat afkookîel met ZOlltZliUr \'ermengt, hetwelk zich dan met de kalk euz. vcreenigr, en het Benzoë.
zuur op den Bodem wn het vat doet zinken. De Benzoë is
een verltcrk,.:nd ruikmiddel ; m:lár wordt zoo min als het Benzoëzuur,
in de gcner::skunde ~ thans veel gebruikt.
REPENNEN. 1s een woord bij de orgel- en andC'rc fpeeltl1ig111aker~
in gebruik, w~nneer zij in de tongetj,;s der tagenten va:1 een klavier
enz. pennen /leken; waardoor de fhar~n gelu:d gC'wn, en z;; inlii~r voe.
gr,' bereiden, drit zij naderhand onder het [pelen niet vast raken ofhal'gen
blijven. Hiertoe wordt veel geduld veteisclit, cn zulk een kunstenaar
moet de overeenkomst der toonen op een klavier wel we,(n te treffen.
BE PUNTEN. Beteekent in de 1l1uzijk, een fiuk van punten voor"'
2ien. Het muzijknle punt is van tweederlei aard. I. EL'il punt bOe
ven de noot beteekent ,dat dezelve moet afgefl:ooten ivorden, hetWelk men ook door de Itáliaan[ctlè uitc:rukkinf\ jlaccato pleegt aan t~
duiden. Dit :1ffl:ootell naat tegen her flepen (legato) over j hetwelk
tloor eene halfcirkelvormige ll:reep boven d~ noten wordt aangewezen. Men trekt, namelijk J in dit geval, zoO vele noten bijeen, als de
daarboven gefl:elcle ll:reep aanduidt. Op de fpeeltuigen, die gefireken
tvorden; b. v. de viool, waarop het !lep en gemakkelijker is, dàn op
blaas-inflrumenren of het klavier, gcfclJiedt dit door den flri.ik!tok op
de fnaren te laten rusten. en dien alleen daar op te ligtell, w~ar de
cirkelvormige fireep eindigt. SOllltijds bevinden zich echter onder deze fil'eep, welke het [pelen aanduidt, en boven de noten zelve, nog
bovendien afitootpunten, in welk geval de paSh'lge half tlepend -en
half afll:ootend gefpeeld vvordt, dat is: dC! ftrijktlok wordt op dè
viool en andere [oortgel~jke îpeeltuigen, bij elke noot, wel van de
[naar opgeligt , doch /lrijkt in dezelfde rigtin~, zooIVei op- als nederwaarts, voort. 2. Het punt l1:last de noOt beteekent eene vergrooting
of verl~nging . derzclvè, . in evenrcdigljeid van hare during; b. v. fiaat
11et punt achter
noot, duu wnrdt dcz,:,lve een i ; fiaat het richter
dan wordt zij een l~ enz. Sta~n er twe~ pU'nen achter eene noot...
dan wordt de ,1_ eene 2_ noot; wordende het tweede pUnt op de
410
helft der waarde van het eerll:e getekend.
'
BER mCE. Eene Engelfc1]e 'kolonie, voorheen aan de Neder/ar..
den behoorende. Zij ligt op de kust van CUillet1, telt 26,000 inw .:
ncrs, en levert veel ft1iker, koffij, kabo, tabak; katoen en orIeaIl~.
Het !uchtgell:el is er ieer ongezond. De hoofdplaats heet NieuwAm/lcrdam. Voorts vindt men er het fort Nasfrttl, aan de rivier
de Berbice, en de Hernhmfche yolkplanting Hoop.
BERCEAU., Is een Framch wo()rd, CIl beteekent cene groen~'
]mm, of ~all~, in eener. tuin, die, van boven, de gedaante vàn ee
S ..
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l1en boog heeft. Ook vernnat men er een tuinhuisje door, het~
welk van beuken, ijpcn, of ook wel van kornoelje of kamperfoelie
is aangelegd.
BERCHAS, of juister BIRCHATII, zijn twee brooden, waar·
over de Joden. bij den ingang van den Sabbath, den zegen uitfpreoi
ken; grondende dir gebruik op Exodus 16: YS. 22 en 29. Deze
brooden ontleen en hunnen Ilaam van Birchûs B!ofzim, hetwelk zegen Gods be:eekent; doch om her woord God er niet altijd te
vergeefs bij te vóegen, hebben zij alleen dat van zegen behouden. De vrouwen mogen, bij afwezendheid harer mannen, het
brood en den wijn niet zegenen; maar moeten daartoe een ander
verzoeken.
BERCHEROIT. Een gewigt te A,'cltange!, en in alle dornFincn
van Rus/mld in gebruik, om zware en groore ligchamen te wegen;
zijnde omtrent 364 ponden m'erdupois gewigt Zwaar.
BERCHTOLD. (Graaf LEOPOLD van) Deze, b~i uitftek ver.
dienstelijke man, befleedde het grootfle gedeelte zijns levens met
het opfporen der ongelukkigen, om de tranen der liJdenden op te
droogen, en dezulken, die hun verderf nabij waren, aan hetzelve
te ontrukken. Dertien jaren lang reisde hij ,loor Europa, en yier
jaren door Azie en .dfïiktt, met oOfimerk om menfchen.-gclllk en
menfchclijke ellenEle te leerelI kennen, en overal het eerfte te bevorderen, en hetlaatae' te verzachten. Zijne wmnlemingen. op de.
ze reizen gedaan,. en welke de meest beproefde voorfchrifren, en de
zeker1l:e maatregelen van voorzigtigheid voor reizigers bevatten. werden door hem te Londen, in 1789. onder den titer van: Esf"y t(}
direct and extend the ÎnquÎries of patriotic , tmllel!ers, in twee
deelen in het licht gegeven, en in 1797 werd dit ,vçrk, door zUllen
vriend LASTEIJRlE, in het Fransen overgezet. Beha:ve dit, vervaar~
digde hij nog v<ll"fcheidene kleinere fchrifrc:n, alle ren doel hebbel~.
de, om. door een verbeterd burgerlUk beiluur, een grooeer volksgeluk te bevorderen. Hij was de flichter van het menschlievend
gellootfchap in Moravie, en maakte in Praag en BruI] inrigtingen
tot redding van ongelukkigen. In 1801 rifitte hij. op het flot
BI/chlowitz. in MomPie, eene weldadige fcllOOI voor de jeugd op,
ep bragt in I 805 ~ toen de bewoners van het Reuzen gebergte; door
ongewone duurte, met kommer en gebrek moesten worstelen, eene
aanzienlijke fomme geld, bijeen, tcr onckrfleuning dezer ongelukkigen; alsmede tot aankoop van koren en ander voedfel , hetwelk hij
uit af~clegene oorden liet aanvoeren. Van 1795 toE 1797. doorreisde
hij Aziatisch. en Etlropiscfz-Turhye, inzOl;derheid met oogmerk, om
de verwoestingen der pest te weren, en. zoo mogelUk , middelen
tot hernel van deze verfchrikkelijke ziekte, op te fporen, waarcoe
hij het inwrijven met olie als onfeilbaar hield. In de laat1l:e jaren zijns
leveils hield hij zich tevens onledig met de inenting der kinderpokken,
en bevorderde deze weldadige uitvinding met al zijn vermogen. Einde.
lijk
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lijk liet hij zijn fraai 110t, Buchkiwitz, tot een hospitaal voor de zie.
ke en gekwetl1:e OostenrijkCcht! [oldatell imigten, en l1:ierf aldaar,
op zijn landgoed, in 1809, aan eene aallitekende ziekte, als het l1agtoffer zijner menschlievendheid.
BERENGARIANEN. Zijn, in de kerkelijke historie, navolgers
van eenen TI IlRENGAR IUS , die , ten tijde van pans LE 0 I X, de
ligchameJijke tegenwoordigheid onzes ZalJgmakers in het avondmaal
ontkenden.
BERENICE. Een Grieksch woord, de boodCch:ipi1:er der over·
winning beteekenende. Onder het groot aamal vroU\vell, welke dien
l1aam in de ollde gcfc!Jiedenis voerden, behoorden: J. de gemalin
van den PontiiChen koning , l\IlTIlRID,\'!'ES de JI Grooten, die b3ar.
toen hij zich van den RQ1l1e:1J LUCULLl'S gel1azen zag, iu het 7Ifle
jaar voor CHRISTUS geboorte, \Iet ombrengen, op dat zij niet in
des vijands bande n vallen zOIl~lc. ~. D.:: eclltgenoote \'an HEP..ODES,
den broeder haars vaders, den groot~n AGRIl'I'A, welke, op voor.
beç!e des laatl1:\.~il, door keizt!r CLAl;DIUS", tot koning van U/afeis
verheven werd; doch kort daarna l1:ierf, en, in weerwjl van haar
büirenCporig gedrag, zich bij den keizer VESp,~SL\NUS, en diens zoen
TITus, zoo bemmd wjst te maken, dat zij bijna met den laatftcn
zoude g!"huwd ,\ijn, En 3. de gcm:llin van PTOLO~lWS EUERG&TES, die haren echtgenoot met een'~ buitengewone teederheid beminde, en, toen deze in den oorlog naar Syrie moest, de gelofte
deed, van haar fraaI hoofdhaar :1:m de go~en çe zullen ofJéen J
indien hij zonder eenig leefel tcrus kwal11~
Diç gefè;hieddé, en BERENICJ::. fileed, zonder eenige bedenking, hare [choone lokken af,
om ze in den tempel van VEI\US, dcn goden te heiligen. Kort
daarna ging hct gehei!,igde haar verloren , en vçrCpreidde de i1:errekundige CONON, uit .'Jamos , dat de goden hetzelve ontvreemd, 'en.
als een fierrenbeeld \lan de:) hçU1eL geplaatst badden ; van hier de
lJaam van hqar/okken van BF:RENICE, zoo als de zeven Herren, bij
den l1:aart ·van den leeuw, nog heden genoemd worden.
BERENNEN. Het berennen cener vesting gaat der belegering
vooraf, en bel1:aaç daarin, dat men troepen afzendt, çie aUe tocgmL'
gcn beze~ten, en de tusfchenruimten gel1:adig doo~zoel\en moeten,
ten einde niets (11. of uit de vesting kunne komen.. Om dit oogmerk;
te verbergen. bedreigt men eene andere vesting, waardoor de vij:and genoodzaakt wordt. om diegene te ver~wakken, W2~rop het eigCi11ijk gemunt is.
BERG. Tb:ms een hertogc,lom, tuS[Ch C11 Keulm en de MaTk
Jîggende, hetw~lk voorbeen de keurvorst van den Pqlts (naderhand
koning van Beijfl'en) toebehoorde, en door dezen in 1806, als eene
fchadçloo!>fleiling voor AI/spoelt, a~n den toclll1laligen Franrchen kei·
zer werd aCgeiban, die hetzelve, met her hertogdom Kkcj', doqr
Prttisfen oversegeyel1, aan zijncn iChoonbroeder MUP.A}', ouder den
eitel van lltrt(jg Vtm f(léef en Berg, en, 11a 'dielIs "erhelling tot
S3
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koning van Napels, aan zijnen neef, den toer,muligen kroonprins van
Hollrl' d, fehOllk. Na den ParijCehen vrede, in Bloeimaand 18141
zUn Berg en Kie,! weder v~n heer verunderd, .:n behoorcn beiden
tl:a1!s ;Jfn jJrtlÎslèll. Ec;~" worót op 6t;, vierkante m!)en, en 261,5°0
inw,)Jj·,rs geCchut, en i, dus de volkrijkll~ lalldllrc.:l~ van Duitsen/a/ld.
Dn gedeelte, hetwelk m~r den Rijn :l110l)Pt, is bergachtig, en le"é:n inzo!lderhl'id miner:'lt:ll en bOl't op. Voor bet overige VilJdt men
çr velerllande l;lbÎ'ij k'::1. De i:lIv; Te,s zijn deels den Protemr.t{chen.
Cleels den R,omi ehen godsdienst toegedaan, Desul:s hoofdil:ad islJus(ddorp.
.
.
BERG-AKADEMIE. Is eene inngting voor jonge lieden, om
in de wetenCebappell van het bc:"gwer'- ondcrwcz\:n te worden. Te
Freijburg , in 0akft, werd in 1765 ccne foortgelijke akademie op.
gcrigt, wa~óij eenige hOo"Je.'raren in de wis-, tceken-, berg!l:of-.
bergwerk- en n'ltlJl1rkunde, alsmede in bet bergregt , markCcbeikun~
<ie en dergelijke w :ten[ch~ppen, onderwijs geven, Een aantal in~
boorlingen erlangen dit onderwijs, om nier, en ,vorden fomtijd~
llOg door toelagen onderfiellI1d; doch, behalve deze, doen zich ook,
v~n ~ijd tot tijd, vele buitenlanders op, als: jonge ElIgelfèlretl,
RusfclI, Zweden, Denen, Pl'uÎsJèn, Spûlljaards enz., die op eige~
~e kosten, of op die hilllller regerillg, tot den perj.;bouw ,vorden
epgt'leid.
BERGAMDT. Een gercgtshof, hetwelk in bergzaken ter eerlle
infhntie bepist, en alle voornam e inrigtil1g'cn maakt, welke tot het
bergwezcn noodig' zijn. Het befiaat doorgaans uit den bergmus!er,
als den eigenlijken regter ; uit gezworelleJI, of bUzitters, door wel,
ke al het praatCelijke, ten aal1Zieil der mijncn, geregeld wordt, en
uit den bergfchrij1'cr, den actuarius van dit gen'gt, hetwelk ge~
woonlijk O'1GCr bet naaste opperbergal11,bt 11aat,
BERG-BALSEM, ook BERG-VET gchceten, (BitMll1en mlmtt'a)\
Is eene aardhars, wd ke gevonden wordt in de bergkloven van
ICzorasft'lll, aan den voct van den Km/kaft/J'. f\ldaar befinan • inzon~
dcr~leid, twee grotten, uit welker 11eenen w;n;oen de fIIolllia, als
door uit te zweetell, voorkomt. Deze gTottcn zijn be11endig, tegen allen toegang, zeker en veilig ge!1oten, cn worden tlechts een~
m:\:11 des jaars, met grootc plegtigh0id, geopend, om de uitgezweete 1iIomia in te zamelen, lI~i, dij;! de inzameling zal doen, gaat ge~
heel naakt in de grotten; zelfs zegt mcn, dat hij gedlll'ig den mond
vol water moet houden, ten einde voor te komen, dat hij daarin
iets van deze kostbare ftof verberge. Van d·:! rotswanden dezer
grotten wordt nu door hem de 1IIolllia afgcfchra:lpt, welker hoeveelheid tlechts weinige Olleen gcwigts bedraagt. Het ingezamelde wordt
in eene zilveren doos getlotcn, en dndeli.ik naar het hof van /:.paltan
opgezonden; van wege hetwelk de inzameling geCehiedt, geiijk ook
het fluiten en ontlluiten der grotten. De eene foon dezer Hof wordt
regen zilver opgewogen; maar de andere viermaal zoo duur als zilver
ver-
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DeEe Berg-balfem (misfchien de allerfijnl1c Napltta) is, op
het gevoel, vettig als talk of fmeer, zamenhangend, zeer welriekend,
pekachtig-brui;! of zwart van kleur. Men gebruikt dezelve uitwendig
tot het genezen .an beenhreuken, kneuzingen enz., en inwendig; tot
het genezen van verzweringen der ingewanden, oplosGl1g van geron~
~len bloed, en andere inwendige kwalen.
De Perfifche benaming van dezen Bergh81fem (muminahi), heeft
men, in de dertiende eeuw ,onzer jaartelling, begonnen te ge\'en aan
de gebalfemde lijken der oude Egyptenaren, misfchiel) in de onderItelling , dat deze fiof door hen tot dat ballèmel1 was gebezigd: federt
dien tijd zijn die gebalièmde lijken, algemeeu, 11l111/zien genoemd geworden; en men verkoopt, immers plagt te verkoop en , in de artfenij-winkels, onder den naam van 1!ltlillie of 11JUwie-za/f, eene foort
van geurig riekend fmeer, opgegeven als eene zalf. uit Ilmmien be~
reid, of daaruit gezweet.
BERGEN. Deze zijn, in me,;r dan één opzigt, de belangrijkl1e
voorwerpen op onzen aardbol, en derzelver kcnnis voor de delfl1ofkunde is onontbeerlijk. De Bergen, zeer waarfchijnlijk door op el·
kander volgende nederploffingen van de eerfie vloeibare flof veroorzaakt, (waaruit de meeste natuurkundigen aannemen, dat ten minste de
tegenwoordige vaste fieen - of rotsachtige korst, waarmede onze aardbol als omgroeid is, befiaan hebbe). worden gewoonlijk onder twee
hoofd-afdeelingcn gebragt , als: eerstgel'o1'1JIde of oorfpronkeiijke Bergen, die reeds aanw\!zig waren, voor er planten of dieren bel1onden,
~n opgeyoJgde of naderhtJlJi.: gevormde Bergen, welke om!l:aan zijn,
nadn er reeds planten en diercn waren. Ieder dezer hoofdafdeelingen verdeelt men wederom in twee afzonderlijke klas fen , te weten ~
oe eerstgenoemde, of oOlfpronkclijke Bergen, in rotsfteen- of granietber.
gC/Z, en gallg- of adcrbergm, en de laatstgemelde, of lale1'go'orm~
de, in v/otbergen en de uit !Iet luoter op elkander gepakte aardlagen.
De oorfprollkeltjke Bergen werden door de eerfl:e algemeenc neder~
ploiTing gevormd, en verkregen daardoor die groote harde korst.~
welke men 1'otflcen of graniet, noemt, dat tot l1eun en onderlaag van
alle latete gevormde gebergten en aardlagen dient. De gang- of ader.
bergen ',na dcze groote nederploHing veroorzaakt, zijn meestal van
ecne fchilferachtigc zamc!woeging, en liggen aan elkander in dikke.
zware, tegen de oorfpronkelijke Bergen aanleunende , lagen ~ die ver·
volgens, door gew~ldigc omwentelingen of beroe.ingen, eene hellende en als oll1geltort~ rigting verkregen hebben, en waarin zich
dikwijls reten en fchenren vertooncn. welke alIengs met vreemde
fieen[oorten " van lateren oorfprong, zijn opgevuld, en waarill de
me2stc erts gevonden wordt.. In deze twee bcrgfoorten heeft men
nimmer eCllige dierlijke of pl::lltaardige verl1eeniugen gevonden, wa~
om zU dan ook onder de oorrpronkeliike worden gerangfchikt.
Geheel anders is het gelegen met de tweede [0 ort , of opgevç!gd,
Bergen en Aardlagen, alzoo zij de duidelijk1l:e kenmerken van lateren
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oorfprong drngen, en veelal tevens de wijze aantoonen, hoe zij zioh
gevormd hebben. De y/ot-bergen liggen als de vorige, doch in meel'
vlakke en golfvormige lagen, en befiaan uit zeer vcrfchilllende beftand·
deelcn. Zij maken meestal flecllts lage bergrtlggcn of voorgebergten
uit, en verfr:hiilen van de oor[pronke;ijke Bergen, voornamelijk, daar
door, dat z\i door vcrfleende overblij ffels, van meestal thallS ollbeken·
de, bewerktmigde Iigchnmcn , van dieren en planten, zijn opgevuld.
w?rlll1it men, met vrij wat waarfchijnlijkhcid, kan opma~(;;n, daa
op onzen aardbol niet alleen groote omWellt~lillg-en hehben pla:1ts
gehad; lllaar daç er. ook eene vroegere bevolking van andere foorten
win fchepfelcn gewee~t zij: tro\lwen~, de kundigfle godgeleerden ell
w~isgeercn trekken het tegenwoordig niet meer in twijfel, dat èe~
:.:e aardbol van eenen veel hoogeren o\lderdol11 is, dan men gewoon-.
lijk vooronderfielt , en dat het verhaal VM1 MOZES, omtrent de zes·
daagfche fchepping, zich alleen tot de tegenwoordige inrigting onzer,
aarde, en der óp dezelve aanwezige fchepfelen., uitftrekt ; maar geens.
zins vau de. eerfi:e, oOl'fpronkelijke fchepping en gefleldheid van onzen aardbol moet vcr!l:aan wordell. Eindelijk zijn de op elkander ge.
pakte aardlagen, of aangcfiikte aardbedden , die groote fireken of
banken, we Ike hier en daar, doch alleen op lage lander, gçvonden
worden, en uit mul- of droog zand (/,00 als onze dUine.n), leem ~
111crgeHtof, of mergelgruis ,bt.:rtaan. Ook in deze vindt men fom.
tijds nog wonderlijk wel bewaarde overblijf~èls van zeefchelpen.
Bij deze 4 [nonen van Beri';en kan men nog eene vijfde voegen.
namelijk: de rulkanen of !7uurber{';m, waarvan vele, in cllIe verfchil.
lende deden der aarde, lJ1ZOllderheid in de n.'1bijneid der zeeen, wel.
ker onreinighcid zij verteren, gevonden worden. Zij worden, geheel
of gedeeltelijk, door, de weïking V~1l onderaardsch vuur voortgebragt ;
zijn dik werf., fchoon niet altoos, do hoogfl:e der daarliggende Bergen.
en hebben allen eene ke~elvorll1ige gedaante, welke zij aan de ron~
dom nedervallende , en zich ophoopende , uitgebrankte fioffen verfchuldigd zijn. Ondertusfchcn is het hctal der reeds uitgebrande vuur~
bergen groot er , rlal;l dat der vllurfpuwende, omd~,t zij, door de ver
plaatlulg der zeeën, te ver vr,n dezelve zijn veI'wijderd geworden.
om toevoer van nieuwe brandfto{fen te kunnen l:ekomen,
Eene nadere kennis van onzen aardbol leert om, dat de voornaam-,
ne Bergen, door middel van groo[e bergketens, zamenhangen. Het
C'lorrpronkelijk gebergte, dat /lzic van Europa fcheidt, en .met eenen
;!flll tegen de tritte zee, naar NOl'aja SellIbia loopt, vereenigt zich
met den bergnlg van SC!-I'O, di:'! de grenzen tllsfchen Noorwegen en
Zwr.den, C-11 een gedeelte van Rusfilnd uÎCmaakt. Een ander gebergte llrekt zi,h uit van het noordelijk lr..dic tot aan Tibet en Kafche.
'Nir, waarr:N de hoog!l:e landllreek van Middel-Azie vormt, ten Westen door Ptrzlt!, en ten Oosten door Clzina loopt. Van de hoogfte
landhoogte \o;1n Noord-/lzie, bij het gebergte Berghdo, hetwelk de
woonplaatfen der Kalmukken van die der Mfiflj',okn fcheidt), flrekt
ziel!
4
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v:ich eene bergketen, onder den naam van Musfart. ten Zuiden naat
'libet uit, en loopt eene andere, /llak genoemd, westwaarts, door de
wocstijl.en van TantllJ'e en Bucharye, en vereenigt zich met het
oo:rpronhl~; k gebergte; terwijl eene derde bergketcn, Khal/gllt/i ge-llecten, oostwaans in fl'Iogo/ie loopt, en Korea, en de klippen en ei~
landen f.an den kalit van Japan vormt; en eindelijk eelle vierde he~
Ai/aife/le gcbergt~ uitiLankt, hetwelk Siberie van Irtisch tot de ri~
vier ./hllur bepaalr. 1>e kleine ketens en zUt?kken de~er hooge Az,.
:n::èh" . geberc,Lcll zijn ontelbaar, Tusfchen de Kaspiji:!Je en bMrti
:ZCê ligt' de Kallkajûs·, een der hooglle 13ergcn van /Jzie, wdks ve~·
mocdclijIq! zmnenkl;g met eenen der voorgaar.de bergketens nog !liet
beili~t is; èoch waaTrall eenige takken door f.Mfl-/izie tot /lrabie
lOOpdl, ell (lCD Tm/rus, Sinai en Libanon vormen; terwijl andere;
lm:~'s de Zumte zee ljafW." Ez.ropa, mnnelijk naar Macedonie, leiden,
\V~r.r zij verfchilkude n::men voeren. Van deze zee, tllsfchen Mo/dc)';"c, lf/,i!/(ic!;.yc en ZeYfnbergeu, loopt het Karpatisch gebergte
doer Po/til en Sdeûe, en heel:t zich aaq de bergachtige landen van
Duit.;c 1ilml d. Het Stufeten-gebergte loopt door 'Oostenrijk, tusfohcn
BQluwe en Si!c::.ie heen, en verfpreidt, ten Oosten en ten We&~en,
door lJid:/U1I en het IGigtland, eenige takken; terwijl zich h.:;t Hartzgebergte, in verlChcidene takken, door het midden van Duitsclzirm4
llitfirekt. De hoogst liggende hmden \ an Ewcpa zijn ZwitJèrl.md,
en SaYóye, wier A/pen met de l1aburige bergrten van DlIitsçh/aild.
FrmJ!(/"ijk en ItaNe zamenhangcu. Een met hun verbollden tak, dil
AppetlyiJfll, doorfIiiJdt geheel /talie tot Reggio. en reikt, waarfchijnlijk, onder- de zee voortloopende , tot :l~11 de Bergen van Afnka;
terwijl de Rhetijchç /llPil, 'tl1sfchen Graauwbunàrltmd en l,JIIl!o(lf1-,
de Tri(imtinifche tusc;len '[)'ïol en peuet{e, de Mori{çhe tllsfcben
Tyrol en $(1!~ltJrg. en de Kariliihi{t:he tllsfchel1 KarÎ1it,'lie, Krain,
Friaul en Istrie gelegen zijn. Werw[,ans loopt een tak der /i/pen,
in een en keten van pel"!;en, door FralikriJk, en fcheidt, onder den
naam van Pj'/"eneen, çit land van Spanje. In Afrika is de /itlas,
die in de groote en kleine verdeeld wordt, de bCTo(;mdfie berg: de
eerfie, die mogelijk met /lrabiens bergrijen zr.menhangt , loopt
westwflartS naar Barbm"ye; de laat11:e vaII TUllis tot Gibraltar. Bo·
vendien loopen, langs den oever van den Nyl, lage bergketens door
Opper-Egypte, Nt/bie en Hahesch naar onbekende landen van het
binnendfie van 4frika, waar zij zich met de lJ1a(Jtlbel'gen vereeoigen;
en mogelijk l1rekken zicR van daar bergrijen in het zuidelijke van dat
werelddeel uit, waarmede de fIleeuwbcrgen,' lanclw:1arts in van de
kaap de Goede Hoop, misfchien vnbonden zijn. De Cordillet:as, in
(1merik"" waartoe de Cllimborasfo be\lOort, reiken tet aan de west·
JLust van Chili en Peru: zij fiaan in verband met andere bergketens,
welke zich door het overige Zuid-Amerika uitfirekken, en waarvan
·eene keten door de !allàcngee van Panama naar Noord-Amerika gaat,
waar zij langs de we~tkusr noordwa2rts loopt, en verfcheidellç takken
S S 'zich
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zich lalJdwA~rtS in naar het Oosten uitll:rekkcn, die waarfchijnlijk, in
het hoogl1c noorden, met de bergrijen van het Noordclijks: gedeelte
van Azie z:lmenh:mgen.
Sommige Bergen van onzen aardbGI hebben eene verhazende
hoogte; ~och, zoo kolosiàal zij zich vertooncn, zoo onbeduidend
zijn zij nogtans. in vergelijkiilg van d~n grooten oluvang der aarde I
welker kogelvormig.e gedaante door dezelve in bet wezenlijke niet
veranderd wordt. want de CJimborasfo Il:aat tot de middellijn van
onzen aardbol, nog nier eens in eene verhouding van I tot 1000,
"fot hiertoe hield men dezen berg voor den hoogaen; doch zekere
heer \VERG, die als ingenieur geograaf, door het rijk van Napau! ,
in Azie, gereisd heeft, maakt ons met eenen anderen bekell<l, Dhawalagiri, Dholagir, of Witte berg genoemd, welke tot het [mans-ge.
bergte behoort, dat van Pa/ua, eene groote f13d van 1l1dostaIJ , aan
den zuidelijken oever van de Ganges, gev0\1den wordt, en, op eenen affland Van 60 Engelfche mijlen ~ als eene duidelijke [treek van
witte rotfen , zigtbaar is; terw ijl zich de Clzimborasfo, op gelijken
eITcand, als een punt vertoont. De D,'tl1wa/agiri, of Witte berg,
Jlloet, volgens de metingen van den heer \VEilB, en de daarop gegwllpe berekeningen, 26,362 Engelfche voeten boven de oppervlakte der
?:ee uitft~ken, en dus den C/1illlborasfa ollgeveer 7000 voeten· in
hoogte overtreffen C').
BERGEN. De hoofd!lad van het koningrijk Noorwegen, aan eenen zeeboezem der Noordzee, Wrlag genoemd. Zij bevat ruim
13,000 inwoners, heeft eene Latijnrche fchool, een kabinet van naIUI-alia, benevens andere lluttige inrigtingen. (waaronder een gezelièhnp ter onderf1:euning van getrouwe dienstboden), en drijft eenen
ilanzienlijken handel in balken, masten, teer, 'traan, huiden, f1:ok~
visch enz! Men vindt er c~ne goede haven, welke door Holl:mder$
Enge!fckell en Zwedm aerk bezocht word:.
BERGEN. Eene fl:ad in Henego!lweIJ, in het Fransch 1Ilo1J5. Zij
geeft den naam aan, en is de hoofdplaats van, het arrondisCement
Bergm .. ligt op eene hoogte, aan de rivier TrouWe, en telt 18,000
inwoners. Er zijn fabrijken va.n linnen, kanten en aardewerk; ook i~
er veel handel in fleenkolen, ijzer en vee, Voorheen was zij. als de
fleutel van Braballt!, eene belangrijke vesting. In ISi2 we;d zij,
door graaf LODEWI]K l'an Nasfatt. broeder van WILLEM I. overrompeld; doch door de Spanjam-dclJ, in .dat zelfde jaar, bij verdrag hernomen. Naderhnnd werd zij door de Fral1fchen meermalen belegerd.
Thans zijn de vestingwerken weder eenigzins hcrCteld. Bergen was
eertijds een graaftèhap, en de zetel der graven van He/1egouwell.
BERG EN. Een dorp in Noord-Holland. ten noorden van Alkmaar,
(~) Men zie hieromtrent het udc deel der verban delingen \'aD de Eni;clfehe
Á/iMic Society; alsmede net .dlge';'em tIIaguzijn Hor On(l.r .... ijs en Op~·oe
ÎU"s, db nilk.
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f:lt7ar, met rl!lm 7CO Îll\\ uners. v(:nu,lrd gewordèn door de over..,
winning, aldar.r lij iinlst1l;aanu 17!i5l, pvcr lie l'vi!aç; /(Jliders en Trol![chm, op (IC .bligdJchdJ eü ÀlIsJw, beLaaJa. ]\;CIJ vindt hier een
vrij uitgeltrà[ bosch; vouitS be[ i;,füote bUlJjkte meer de Zijpe, hetwelk in 1597 is llitgtdr00gd. en, benev\:ns d<;:n aangrel.zeliden If/ie~
rillgcrwaard) of nieuwe Zijpe, in zeer goed bouw-, teel. C;11 weilanq
veranderd is, en thans ruim ;),200 inwoners telt_
BERGEN 91' ZOOM. Naast LlI:,emburg de fierkl1:e vesting der
Nederlanden, dIe zich, ü:dert hare ltiLi1tlng In de 13de eeuw tot op
1747, wanneer zij door verrasü.ig in hUI1üen der Frv1lijchul viel, beroemen kon oJlger~ptc maagd, dal is nimmer veroverd te zijn geweest.
Zij is de hoofdplaats van het markgraafichap van dien naam, hetwelk,
tot op 1795, door het keurvor,tdijke huis van Palts-Bdjeren bezeten werd, en teIL 4,;-00 inwoners. De naam Bergen &p Zoom fchijnt
zijl,en oorfprong te hebben niet van een riviertje de Zoom, gelij~
velen tot nu hebben gemeend, docb hetwdk nimmer heeft bel1:aan;
maar V3n een oud I\oow,ch woord, /uo'1JW, waardoor een lLoera,ûge
of lage grond werd aangeQuid, zOvdat Bergen op, arm of bi; ál~
?oo!ll, zoo veel beteekent als et:nt: plaats, bij zoodanigeu grOi.à gelegen. Deze afleiding worde dàardoor bevestigd, dat er te voren om
en bij deze fiaci yell: \IeenOl ;jevonden werden,
BERGERi\C. Eeu zeer ünakelijke Franfche wijn, waarvan men
twee foarLen, witte en roode, beeft. Hij groeit aan de oevers der
D91-doglle, en wordt, op fommige pkatfen van Frankrijk, ook wel .
plt!t Chm ..'j>agne genoemd."
BERGH.'\SPEL. Is eene bij den bergbouw noodige wim!·as ,
waardovr, met behulp van eene tobbe en een touw, de bergl1:of ep'
erts, door micdel van haspël-knechten, opgeheven wordt.
BrRGHEl\'1. CNIKGLAAS) Een V:ln de beroe'lndfie fchilders der
Nederlandfche fcIlOP!. I-lij werd, in 1624, te Ha-irleln geboren, en
ontving Vfln zijnen vader het eerll:e or.derrigt, w~arna hij zijne filldien
on(:er de bekwaamfie meesters voltooide. Zijn gelukkige aanleg ontwikkelde zich q:oedig; terwijl zijne liefde voor de kunst, gepaard
met den roem, dien hij, van tijd tot tijd, door zijne (childer{lukkel1
behaalde, zijnen ijver zoo zeer aauVllllrde, dat hij eene aanzienlijke
verzameling verkreeg, welke, na zijnen dood, zeer duur verkocht
werd. Z~ine werken zijn talrijk, worden hoog gefchat, en verl1:rekken
ten ficraad der fraaifle liabinetten. Offchoon hij zijne werkplaats bijna
1100it verliet, had hij echter, bij zijn langdurig verblijf op het flot tlt
Be1lthem, de Natuur naauwkeurig waargenomen en leereIl kennen, en
wordt hij dus te regt onder de grootne landfchaps-fchilders gerangfchikt. Zijn koloriet is uitmuntend, en zUne groepen zijn zeer li:ltuurlijk. Ilij fl:icrf te Haarlcm , in het j2nr 1683. KAREL DOJARDIj\; en GU.t'EER waren zijne kweekelingen. Het mufcum van NAPO.
LEON bezat van hem negen fchilderfitlkken. en onder de verzameling
vall fchilderijen van den heer P. DE SIIIETH, te .dmJlerdam, in 1810
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ve;-kochr, bevonden er zich vier, die voor f 800-: "':, f 1000-:-',
1625-: -: en f 2500-: -:, zijn verkocht geworden.
JlERG-KO:\IPAS. Is een werktuig, hetwelk tot de markCcheiding
in tweem~al twaalf declen verdee'd 15, die men uren noemt, om daar<loor de flreken der onderaardlèhe gangen te vinden, en te kunnen
zien, of er lijnregt gearbeid wordt dan niet.
BERG LACHTER. Ecne maat, drie en eene halve el, of zeven
Leipzig-cr voeten lang.
BERGl\1AN. (TORIlERN) Een beroemd Zweedsch Ilatuurollder.
rlO"ker en fclleiknndige, ,n 1735, in lPést-Gotlz!and geboren. Vijf
jaren bekleedde hij, te Op/a!, het hoogleeraars-ambt in de natuurlijke
wijsbegeerte eIl wiskunde, en werd vervolgens Îil het vak der Cchei.
kUilde geplaatst, W!larill hij de gewigtig[1:e ontdekkingen deed. Hij
vond de bereiding van kunst-mineraal-water uit; ontdekte, in het mineraal-water, het gezwavelde waterf1:of.g~s; ontbond eene menigte mi.
neralen Cch,:ikundig, en gaf eene klasfific~tie dcrlelve in her lIcht,
waarin de hoofdverdcelinp;çn na~r derze!vd Ccheikundigen aard, en de
afdeclingell nalr de vcrfcheidcnl;eid van lnliJllCn uirerl0ken vorm, zijn
ing2rigt. EERG"L\N genoot de achting van zijn vaderland en van geheel
europa, eiJ Hivr!' in '784, in den ouderdom van 49 jareu.
BERG-OU E, (Bitumen Nap!zta). Is eene vloeIbare, zeer dunne
aardhars; licht geeiachtig-wit of ook groen van kleur; doorCchijnelld,
fo:nwijlen zoo als water of gbs; v~n eenen doordringonè,ell, voor [om·
1;1';~ menCchcn onverdra;;elijkcn, reuk. Deze bergflof is zoo ligt brand"
baar, (bt hare uitdan~pjn:;en reeds Vllllr varcen, als ,men haar, flechts
op eene;l kleinen af1blld, tegen een vlammend l,igchaam houd. De
yoornnamfte bronnen dezer vloeibare aardhars zijn iu, Perzie , en wel
op het landCcbap Sc!lirvan, oudtijds lJ;Jedië, op her Cchier.eiland
Apfd{'ron, nabij de '[rad BC1!,:U, aan ti e \',:eHzijde der KasPifde
r,cc.
Men vindt ze ook in a'lder~ ftreken von dat land, 1TI2ar niet
zoo. goed als de zoo. even g~l11eldc. In de bovengenoemde ft:reken
van Baku heeft men eene groote uitgefcrektheid gronds, zoo.,
danig met de Nap"ta vervuld, dat dezelve, op Commige plaatfen " uit gaten en [chemel) als V:lll zelve b(andt, en op alldere ligt
~s aan te ftcken door middel van den damp, welke uit den grond
()p[tijgt, en in vlam naar 1 zoodra men dien met ~eel1ig brandend
]igcIJaam aanraakt of na~lert; illzond'~rheid als men holle rieten, cor
eenige diepte, in den grond boort, en dezelve dan aanfteekt. De
vlam, welke uit de;;e rieten opfrijgt, gaat nimmer uit, en de rieten
verbranden niet. Alhier verCchaft alzoo de Napl:ta een altoos brmt.
dend Fttur, hetwelk, mer eeDe blaauw~chtig gele vlam, bij feil weder
'Zich tot de hoogte van eenige v.oeten verheft ("'). De Naphtrl is
niet

f

(0) Men zal met genoegen, moer deze Ncphta-bronncn en velden van BaN«
lezen de befchrijving Vfl.n de tlaal"omtreuc gedane w:t~rllcmiHgel1, getrokken uit de

l'Hist,oire des dceouVQrtes, fajtq par differents {ttvans Voytlgeurs Rusfcs, gefIa.ese iJl de Leltcroefelliugeu vau )781, VI d. !ld. ft. bI. 69 Cn vencJgens.
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niet alleen op zich zelve zeer ligt VUUl' vattende; Hiaat' zij doet
ook alle ligclJamen, die er mede bcfmeerd worden, dadel Uk , bij dl!
minfec aanrakinf!' met vuur of vlam, branden. Hierom maken Ci' da
vuurwerkers, inzonderheid in de Oostcrfche land Cl] (waar men ZIJ
ook als olie in de lampcn brandt) veel gebruik "an. De Perzl~
fche en Indifchc lakkers 111cngen dezclve i:l hl1lllJ(~ vcrnisf,m, . ed
zij ge;:: ft aan allc ftoffen, wnarop mel1 ze als vernis I1rijkt, eencri
zeer bevalligen glans, mits zij fchielijk rlroog gel;l~"kt Warde. Dè
geneeskundigen maken er inwendig gebruik van, als een verzachrend
micltiel , voornamelijk bij krampachtige' toevallen der ingewanden;
uitwendig nIs een verwarmend el1 oplosfend middel, inzonderheid ,om
met hetzelve, bij kinderen, den ol1derbllik te fineren, tot het \'erdrijven der wormen. - Men "ind[, behalvê in de bier vooi opgenoem~
de landen, ook Naphta in ltaUe, /(a/abrie, Sici/ic, en ielfs in
Amerika, b. v. op het eiland Barbado",
BERG-PEK. (Bitumen ./Isplza/tmll), ook enkel Asphalt, Áardje~
en .7orlenpek geheeren; welke laarl1e benaming d~ara2n, w~arfchijn
lijk. is gegeven, even als van Jodèn-lijm aan de Edg-tecr (B. 1l1alt ha) ,omdat deze fioffen ~lIerèerst gevonden zijn, eli meest voorl,()-'
men in Pa!cstfna, of het Joodfche land, in de nabijheid van de Doo"
de zee, van daar ook het .dsp.'zaltisc!z mccr genoemd. Dezelve is ee..
ne niet vloeibare, mnar vaste' [(lOrt van aardhar,~, echter ligt; 'drijven..'
de op het water, brokkelig, doorgaans zwart, doch, in fplinters
,of bro~ken geflagen , bruin en doorfchijuend, ja dikwijls eenig.ó
2ins gO~l(lkleurig fchitterend. In het algemeen heeft het Berg-pek
gecnen aanmerkelijken reuk; manr fine/tcnde, dat het door alle toe,
brenging van wanmeflof ligt en gemakkelijk doet, verfpreidt het eenen reuk; gelijk aan dicn van barnO:ecn. Het brand niet licht, of
helder vlamnic'11d; maar geeft veel rook, en wordt; als het ware,
geheel in damp opgeÎost.
Het is vrij wJlarfchijnlijk , dat de oude Egyptel1orm, zoo vart
dit Berg-pek, ats van het zoogenoemde Berg-teer (B. lI/altha) , in
vereeniging met andere aatdharfen, en misfchien fammige gommen,
zich bediend hebben in het tamenflelleh hunner kostbare mengfels ;
ter balfeming en eeuwigdurende bewaring hunner lijken tegen ontbinding en verrotting. In de genèeskunde komt ons voor het OleU1n
Asp,'1a/ti, als een middel in vèroilderde verzweringen of longteringen. In de huishoudkunde gebniikt men het Asp!ta!tutJt ter berei...
ding van een zwan, glanzig vernis, op ijzcr- en koperwerk; gelijkende naar dat, hetwelk de Clzineze1J, te dien einde, daarop bezigen. De zlliverO:e wordt ook, wel, op die manier, tot het vernis.
Men treft deze roart
fen van fchilderijen aangefegd en gebrnikt. van aardhars ook aan in de vlotbergen , aan de oevers der TPoiga;
alsmede in de nabijheid van den Kaukafus, in Zweden, in het Pa/tfifclze en nog elders.
BERG-REGALIA. Is een regt van de iands-overheid, om zich
de mineraien, welke in den grond harer onderdanen ~evonden wor~
den.
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den, te kunnen toeëigenen; doch dit regt wordt, onder betaling VUil
zekere ièhatting, aan hun argeHaan.
BERG-STEDEN. Zijn: I. zulke plaatrcn, welke bijzondere voor~
tegteu genieten, beHaande in vele algemeene en panikuliere gebouwen, op welker grond en regtsgebied ver[eheidene bergwerken ge.
vonden wotden; en 2. zooualJlge fteden, die uit den, gewonen rijk~
dom der bergwerken , en, Jlaar mate van derz.lver grootte, en het ge •
.tal van inwoners, met vrijheden en regren begiftigd zijn.
BERG-STRAAT, Eene [malle, doe:l :choonc, vruchtbare land"
fireek, aan deze zijde van den Rijn, welke cenen overheerlijken weg
heeCt, reeds door de' Ro:::eine1l a2l1gclegd, die aan beide kanten met
noten· en kastanje-boomcn, als ook métwijngaarden, beplant. bij.
na 6 mJlen lang is, en van Dal'mjlad tot een half Ullf van Heide!/;erg loopt.
BERG·TEER (Bijl/men Maltha) , ook .tode.'1!iim geheeten:>
om dezeltä,~ red'~n, als hN Asp.'zalt, of Berg-jJck, Joden-lijlli genoemd
wordt. Deze aardhars verfehilt van de laatstgenoemde in vastheid
van dee1en, als zijnde minder vlu:.:; en meer taai, klevende als lijm
I;1an de vingers. De kleur is altoos donker-t~,ruin of zwart, de reuk
doorgaans weinig, zelden áangeilaam, en, als men de lV/rt/t'la doet
branden, altoos ainkend: zij brandt met eene g.~le vlam, en geeft veel
taak. In de geneeskunde is zij van geen ieer belàngrijk gebruik;
hoewel zij hier en da~r nog wel eens; zoo in. als uitwendig, ter
verzachting van pijnen en bij verl1oppingen, gebruilu wordt; maar in
de huishoudkunde i~ zij inzonderheid van dienst, bij de bereiding ván
zwart lak, en de vervaardiging van een goed ijzer-vernis, alsmede, ter
plaat[e, waar zij vnlt, als wagenfmcer. -- Zti komt voor, over hen
geheel, in dezelfde landen; wa~nn men de Naphta , de Petroleum en
ASp1lc!t vindt; maar vooral bU Clermont; in Frankrijle, bij zekere
plaats "genoemd Pil:; de !~'1 Pagi!; Ook vindt men haar in Chilla, in
de Barbados en n~id2re VV'est-Indifche eilanden.
TIERG.VESTINGEN. ZOO noemt men eene {bart van pilaren
van Heen of erts, welke d~ berglieden [omtijds in groote gangen laten fiaan, 0111 niet alles te doen illftorten,
BERG-WERK; of BERG-BOUW. Hierdoor verHaat men; in
het algemeen; alle inrigtmgen, die gevorderd word en, 0111 mlo
neralen of bergHoJfen op te fpor~n, op te delven, en zoo te be~
reiden, dat zjj tot een algemeen nuttig gebruik der menrchen kunnen
worden aangewend; doch ook zoedanige plaatren en gangen, waar
men allerlei en[en zoekt. De'\ziatirche berg\\l2rken zijn, buiten tçgenrpraak; de oudll". War,rfcilijnEjk vond men de eer(re metalen
bloot Hggen, en gaf dit den 11len[chen, zoo 'ra zii derzelver nut ec.;
nigzins ood er leerden kennen, aanleiding, o.m dezelve dieper in de
aarde te zoeken. Zij ni.~ete'l reèC'S vroeg zijn ontdekt geworden,
zoo als uit het bo~k JOB, hoofdHuk 28, vers ~I, blijkbaar is. ln
Spallje werd ree •. 's j,J he, jaar 3817, ten [~ide van JUDAS l\IACCA.
B&US, val1 Bergwedzen gefl'roken, en CURTlIJll RUfUS olltdekte, 50
ja~
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jaren na CHRISTUS geboorte, in DuitseMand , en wel in de. Jfétte '
1'(111, eene zilvermijn.
Omtrent het jaar 750 begon men reeds in Hongarije den bergbouw , en onder KAREL dm Grooten (van 799 to~
314) had men reeds fmelterijen, lood-, zilver-, koper- en ijzermij •
nen. In 968 ontdehe men het Bergwerk, in het zoogenoemde
Hartz-woud, en, in 9ï9, dat bij Cos/ar, den Ra!JImelsberg geheeten, waar wt heden 110g vecl lood" koper- en zil\'(~r ertS, vitriool
en zwavel gevonden wordt. De Bergwerken ? in het Meisfenfche
ertsgebergte, vond men in 1169; die in het 'lVIansfeldfche, waarin
men lood, koper en zilver heeft, in 1199, en de vennillioen groeven
'werden, in 1~60, door eenen Engeifchen bergwerker ontdekt. Dit
eerfie bergbouw te Sc!meeberg begon in 1470, en il'ladenburg _in
152I; doch reeds in I490 werden; door den bergl1lan DANIEL , debergwerken te Sf • .dIlIlaberg gevonden.
BERIJL. Meer bekend onder den naam van .dtjul1-t1:art'n, is een
doorrchijnel1d edelge!l:eente,. hetwelk, door zijne zee-groene kleur t
die door meest alle fchakeringen loopt, den la~tfien I1llam verkregen
heeft, en de week{l:e en IigtfiC" onder alie edelgcaeenreo is. In de
iengte doorgebroken 1 is hij fclmlpachtig van breuk; over dwars blad~
derig; en in zeszijdige tuilen, van menigerlei verrcheidenheid, ge~
kristallizeerd, De fchoonheid der kleur welke in het vuur, waarin hij
fmelt , verloren ga:1t, bepffillt de gcheelc w:1arde van dezen !leen. Er
zijn Oosterfche Berijls, die in Oost-IlJdie, op de eilanden Ceiloll, p~_
gil, Ctl!l2boja enz., cn '\Vesrerfche, welke in Boheme, Sak[e, Si/ezie en
:mdere plllatfen gevonden worden. Men honde algemeen, de Oosterfehe yoor de beste ~ offchoon de Sakl1lèhe ook dikwijls zeer fraaij zijl'.
BERKELIJ. (GEORG) Een kL1'1dig godgeleerde en diepdenkend
wÎjsgeer. Hij werd in 1684 in Ier/mul geboren, en begaf zich"
in 1713, rwar Londen, Waar hij de achting van SKEELENS, SWIFT en
POPE verwierf. Nadat hij eenen jongen ler!r:nder op deszelfs reizen
l'erzeld had, werd hij bevorderd,! en deed hij, in J725, den voorflag, om de wilden in Amerika te bekeeren, en tot eenen frast van
befchaving te brengen; dan, dnar hij door deti ftaatsdiennaf WÀLPOLIt
niet onderfi:eund werd, moest hij or:verrigrer zake terug keeren. K(}f!4
daarna werd hij bisfc:hop te C10111le, en ftierf als zoodanig , Zeer On.
verwacht, te Oxfort in het jaar 1755. nalatende verfcheidene groot~l
en kleine werken, die van 's .mans geleerdReid gernigen.
BERKENBOOM. (Betuia). Eene plantfoorr uit de 2Ifte klrrsfe
van LINNEVS, waarvan I6 foorten gevonden worden, die zieh bijna
alle door hare fchoonheid en lluttigheid onderfcheiden, en aan haren
witten bast ligt kenbaar zijn. Het· hout van de witte Berk (Bef/t/a athiJ) is zeer hard en taai, '\1an den wortel maakt men fraai gefprikkeld
werk; van het rijs bezems; van de noot den besten drukkers-inkr ..
en de loog, uit de afeh , geeit Mn zijde en wol hare verlorene groene kleur weder; terwijl de onvergankelijke bast de drempels en balkerr voor verrotting beveiligt. Uiç de oudere boornen fijpelt de Bel:-
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ken-teér, die tot het bereiden d~r jnchten gebrnih WOi\lt; uit de niet
'water over:;ehaalde, niN bloeijende katjes, verkrijgt' men een uit . .
munce!Jd, w~lrd{Cnd hars, en uit het afkookC:1 der bladeren, in wa..
ter en ::luin, door loogzout neergeploft, het fchmgC',:I; terwijl het
water, op e·oncn zOl1nigen dag in Lentemaand, uit oude llcrkcIJ'talllmen gerapt, eellen voortrc:ffelijkcn wijn, eene zcer gO'2de fl:roop en
door g;sring, c(!nen fcherpen azjn oplevert. - De t,uiie Berk (Be~
tuttI tenta) , eit Noord-Amerika, is de uitmuntelJdfh~ oDder allen; Ie.
vert hetz(!lfde nUt als de witte op, en beveeit zich, inzonderheid door
zijnen fpo 2digen w~sdo!n. lIetzelfde geldt ook van den wclridendm
Berk (Betula ordorata), welke bovendien een Zoeter làp oplevert.
De Berkenboom tiert, meer dan ecnige andere Wondboomen, in
ligte zandgronden. en wordt' daarom, én ook om zijnen rpaedigen
groei,. te regt + de lFilg tier hooge grMden genOelllt. Men poot den..
zelven meest rondom gezaaide fpaITen, zoo tor vasthechting der omgraving, als tor befchutting van het jonge bosch, en dat wel zod
kort o):i elkander; dat, bij verderen Wasdol~, om den anderen er één
weg-gehakt zijnde, tusfchen de overigen een be)cwame amand over..
blijft. Dit weghakken kan re~ds na verloop van wé'inÎ[;e jaren gefchieden, én vergoedt de kosten der poting, zoo dat de overgebIe..
vene reeds zuiver winst Zijn.
BERKHEIJ. (JOHANNES LE FRANCQ VAN) Werd den 23 van
Louwmaand 1729, te Leijden geboren. In zijne jell~d hield hij
zich reeds, zonder onderrigt; met het ontled"l1, opzette~, en het
maken van geraamten van allerlei dieren bezig, waarop hij zich, in
meergevorderden leeftijd, verder co ~legde, met dat gevolg, dat daar
uit eene verzam eling van dierlij ke b eendi'ren, geraamten en vergelij.
kende natuur:cuude geboren werd, ho.:!danige te dien tijde, behalve
die van den hoogleeraar CAMPER, te Leijden, in Holland, nog niet
bekend was.
Als dièhter leverde hij, in den ouderdom van 19 jaren, zijnê eer~
fie proeve, bij gelegenheid der illuminatie in 1748. In 1761, werd
hijdokcor in de geneeskunde. en begàf zich, het volgende jaar, met
der woon naar /lmfterdal11; waar lrij zich, met allen ijver; op de beoefeIiing der natuurlUke historie toelegde. Naderhand woonde hij in
dorp fFarmond, op de buitenpiaats LeeJlliet; en het was hier,
dat zijne meeste Herders·koutell en Pisji:/ters-zangen uit zijn'! pen
vloeîdeil, en' hij ook daar, en toen hij, later, aan de Leijdféhe
vaart, tüs[chen Leijden en Haarlem woonde, een groot gedeelte vall
de N1tz:urlijke Historie l'an JIJtlanti [chreef: een werk, dat altijd
zÎjnen nàam op de lijst der Leroemde IfolIandfChe [chrijvers z11 doen
uitblinken. In 1773 verliet hij weder het buitenleven, en aanvaardde
aan d~ hooge [choolzljner geboortefhd ~ het lektoraat in de nat!lur·
lijke historie; terwil hij, kort t~ voren, op d~n' Nederlalldfchen
zangberg, inzonderheid, was bero;md geworden tiaar het belinlen der
eerfie gouden medaille, door eenig. Hoilandsch dichterlijk genoo([dl!1p
uit-
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t~itgelobfd, en waarmede zijn dichtl1:uk: de lof der dankhaarheid,
door d~t in den Haag, onder de zinfpreuk: Kumt-!irfde [paart gee~
ne vlijt, in 1773 bekroond werd.
Thans aan 's lands hooge fcllOOI juist in zijn vak geplaatst, J10nd
BERKHEIJ op het toppunt van zijnen letterkundigen roem; en hield
in 17ï+, bij gelegenheid van het tweede eeuwgetijde van Let}delJS beleg en OlJCzet. in de gasthuis-kerk aldaar, eene dichterlijke
redevoering, welke hij zoo meesterlijk voordroeg, dat van de ontroering, door zijne ongckunfte!de regt mannelij ke wclfprekendheid,.
bij z~jne toehoorders verwekt, manr zeldzaam eenig voorbeeld in
diL land lJêeft plaats gehad. Dit dichtlluk echter, hoe fc!lOon ook,
welne den nijd op, en wikkelde BERKIJEJJ in vijandfchappen van al..
~erlei fa ort , waaronder ook het ll:aatkundige geene geringe rol fpeelde.
Zijn l'ad;:r!ijk .1fji:ltcid werd nog vr~j gunstig;, naar verdiensten ~
ontvangen; terwijl zijne Zee-triomf, bij gelegenheid van dcn roemrijken flag op Doggersbnnk, een aantal inteekenaren verwierf, zoo
nIs maar zelden eenig Hollandsch werk, althans in latere tijden, te
beurt vieh
BERKHEIJ hernieuwde, in 1778; de kam van J. J. BEELDSNIJDER,.
droeg die aan de fiaten van Ho/land op, en vervaardigde vcrvolgens
eene :l11dere van het Haar/emllzer meer. Hij fchreèf ook ecne verbandeling over het gebruik van de turf- en houtasch; veel later, een
werkje over eene vee-artfenijkundige îchool, en zag zich middcler..
wijl genoodzaakt, uit hoofde van een kostbaar pleitgeding , waarin
b~j gewikkeld ms, en uit andere oorzaken, tot den verkoop vall
zijn uitvoerig kabinet van nawralien; tot welker verzameling hij 4Ó
jaren belleed had.
(
Onder zijne dichterlijke ge[chriften j behalve de reeds genoemde.
en zijne tlitmuntende proeve van het Ktf11stver1llftgen der Nederduit.
{che diclttltt/nst, kan men, als de voornaáml1:e tellen, de verzamelillg van zijne Gedichten, in 2 deelen, en, onder de prozaifche, de
eerbare Proef!msjes van vaderlandsch naif, of .1rkadifohe vrijerijen
"an DICIlTLiEF en GLOORROOS'.
BERIUIElJ, w~der met der woon buiten Leijden geraakt zijnde t
befchaafde hier zijn \verk over het rundvee, en deed natuurk\1P(~ige
proeven en waarnemingen op hetzelve. Altijd onvermoeid werkzaam
in het vak der Nacumlijke historie, vervaardigde hij nog in 1810,
Voor zijnen vriend W. GREVE) geneesheer te Delft, eene uitge.
breide verzameling van uit- en inlandfche v\gfchen ; en er befiaat
een exemplaar van zijne befchrijving van het rundvee, waarvan de
gedrukte tekst in quarto is opgeplakt; liggende los in meer dan 20
portefeuilles, waarin al de door hem oorfpronkelijk gebruikte teekeneningen, prenten enz" te be!lObrlijker plaatfe zijn ingevoegd: eene
verzameling, welke, uit hoofde van derzelver zeldzaamheid, fraaiheid en waarde, verdient in de boekerij van een onzer natuurkundige genoot[chappen geplaatst te worden.
_ ALGE~l. WOORDE~B. I~
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l\1et afwisfelend fortuin, meest in bekrol1Jpene omt1andigheden,
vele zijner levensdagen door; doch hij genoot nog
den troost, van, na een vel'blijf van twee en eene halve maand, teil
hUize zijner dochter, die hcm had tot zich genomen, in hare ar.
men te mogen 1l:erven. Hij overleed ten haren huizc, te LeijdetJ,
den 13 van Lentemaand 1812, en werd, mee eene lijkfbatfie, in de
St. PANGRAS- of HooglandCche kerk, begrrrven. Om zijne bekwaamen kundighed0n in het vak der Natuurlijke historie, had hij vele bewonderaars en vrienden, en was lid van verf'Cheidene dichterlijke
genootfchappcn ; van de keizerlijk-koninklijk Leopoldfch'e akadcmie
der natuur-onderzockers, van het Zeeuwfche en UtreclnCche genoot..
fchap, alsmede van Jat van den I:mdboilw te //m/lerdam.
BERLIJN. Een der Cchoonfl:e 1l:eden van Europa ~ in KeurJJrolldenb/trg; doch in een der flechtfte flrckcn van Dllitschkmd,
gelegen. De reden dezer ligging is de volgende: toen de dijken van
Hol/and, in de I2de eenw, door de vetCchrikkelijke woede van den
Oceaall waren doorgebroken, verlieten duizenden him vaderland, om
zich in de fl:aten van ALBRECHT neder te zetten. Aan zeeoorden gc ..
woon; vonden zij hunne verlatene moernsfen in die van de Sjnw
weder; en bouwden hunne hutten op palen; en zoo ontHond
Cölln, of paalflad, het oudlle gedeelte van Berlijn. Men kan het
dus verklaren, waarom deze moerasCen, die de menCchen veel eef
fclIenen te moeten aflchrikken, juist gekozen werden. Nog in de
J6de eeuw gingcn de hovelingen \lier op Helt en naar den keurvorstelijken burg, en alleen onvermoeide werkzaamheid konden van Cül!n
dat gene maken, wat het naderhand geworden is. Berlijn is de
zetel van den koning van Pruisfin en keurvorst van Brandenburg •
waarin aile hooge raadscollegien te vinden zijn, en heeft, Ceden
Wijnmaand 1810, eene univerÎIteit, die zeer beroemd Is. Al de Hra'"
ten zijn, op weinige na, breed en regt, en het get;,j van fraaije huizen is er zeer aanmerkelijk. De Had bevat meer dan 4- uren in den
omtrek, heeft 224 fl:raten, .22 openbare. pleinen, 15 poorten, en 27
parochie-kerken, en bellaat uit: 1. Bfrlijn, met zijne voorfleden •
~. uit Cölln, aan de Spree, benevens Nieuw Cbl/IJ, en de CijlInfche
()f Copenicker voorfbd; 3 'uit de Friederichswerder, tusCchen twee
armen van de Spree liggende: 4 uit de Dorothee_ of Nettjladt, thans
naar de laatst overledene koningin, Louizi'jlad genoemd. Hier vindt
men de beroemde lindenlaan , die 4,000 voet Inng, 160 breed, en
aan beide kanten met prachtige gebouwen verlierd is; benevens de
diergaarde, die de overheerlijkfl:e wandefingeIl oplevert; en $. uit dr;
Friederi chsftad.
Onder de openbare gebotlwen van BerlijlJ, diebljzondete opmerking verdienen, behooren het koninklijke pal cis , de lange brug, met
het fl:andbeeld van den keurvorst FrtP-DERIK WIJ.L1D1, het tnighllis,
een der [choonil:e gebouwen in Europa, op welks plein, in plaats
van flotf1:eenen, de een en twintig S.hlztter{chc mmlurs, die even zoo
br~gt BERKHEIJ
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vele aallgezigten van fl:ervcnde pcrfoncn ','ertoonen, geplaatst zijn;
de koninklijke gieterij en ridder.akaèemie, het kadetlcnhllis, dè gal1lizoenskerk , waarin zjch 4 uitmuntende fcbilderfl:ukken yan B. RODE
bevinden; het invaliden-huis, de opera, de nieuwe bockerij, die
180,000 daalders van bouwen gekost heeft; de porfelcillfabrijk, het
Willlcimsplein, met de marmeren fl:andbcc1den der gencrnals SClIWERIN, WINTERFELD, SCIDLITZ, KElTH en ZIET HEN ; het nationaal tboneel , de FrunfclJe kerk met hare fraaije torens, welke FREDERIK II
liet boU\ven; de koninklijke akadeElie der wetenfchappen, het koninklijk gen~es- en ontleedkundige col'e,::ie, benevens de gymnafien.
Onder de inrigtingen voor dC! weteu'chappm verdienen eene bijzondere ópmerking de koninklijke en Spallhcill1fche boekerij, het koninklijke kUlJSt en naturalien-kubinec, de verzameling van fèhilderijen, het:
lIluntknbiner, benevens de verznlneling van visfchcn van D. BLOCHS.
Eindelijk munt, onder.de wandelingen, uit de koninklijke diergaarde
waarin het keurvorfl:e!i.jke plein; of de cirkel van de voornaamfle
verzamelplaats gevonden wordt. Berlijn is, ten aanzien der bevol~
king, de tweede fl:ad YllI1 Duitsc/tltmd, en bevattede, met de voorfl:e~
den, in 1817, de met verlof zijnde militairen daaronder begrepen,
178,811 inwoners. De fl:ad heeft, door den laatflen oorlog met
Fra1lkrijk, federt Wijnmaand 1806, veel geleden. Al' de :\fteekenh~
gen van vestingen, plaus; pbten en landkaarten waren uit de koninklijke boekerij \veg, en, met de luchtpomp v:ln GU.2RIKë, naar Pa-.
njs gevoerd; gelijk ook de fraaije Brandenburgfche poort van haar
voornaam!1:e fieraad; de J7ictoria, n1et het viergefpan; beroofd werd.
Dan, deze en andere weggevoerde kt1I1stfl:ukken zijn, [edert de tweede verovering van Parijs, in 1815; opgeeischt en weder ternggebral,"!.
Over het algemeen begint BerHjn thans weder adem te [cheppen.
Onder de jongfl:e inl1ituten verdienen de beide lIfttfeums, v:ln WERKMëISTER en KUHN, eelle bijzondere melding.
BERLIJNSCH-BLAAUW. Ook wel PruisGsch ntaauw geheeten~
eene zeer fra:üje blaauwe yerwfl:of, in 1709 tloor eenen DIEsllACII;
te Berlijn, toev~lIig- ontdekt; vervolgens lang geheim gehouden, eu
zeer duur verkocht, tot dat, in 1724, een Engelsch fcheikundige de
bereiding ontdekte en bekend maakte. Het bell:aat uit een ijzer neer1bg met een eigen dierlijk zuur, dat Blaauw :/jUUT of Pruisfisclt
zuur genoemd wordt. Gewoonlijk zijli te 'Ber/ijl1 de fabrijken, waar"
in bet bereid wordt, verbonden mé. Sa! ammoniak- en Glauber zout..
fabrijken. In ons vaderland bel1:aat thans, te Del'enter, eene fabrijk
van Be J,Ua<1u1Jl, waar deze lè1wone en algemeen in gebruik zijnde
blaauwe verwll:of, zeer goed bereid wordt.
BERLINB. Ecne foort van koets, die haren naam van de fialt
Berlijn ontleent. Zij werd door PHILIP DE CHIESE, in het prinsdom
Oranje geboren, uitgevonden, bij gelegenheid,' dat de keutvörst valt
Brandenburg , FREDEIUK WILLEM de Groote, die vlm 1640 tot 1681
regeerde. hem dep l~st opdroeg, om een aantal paalden uit de koninkT
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Jijke fioeterij; ;tot een gefchenk naar Frankri jk te brengen. De Pa
er
zij
dat
elijk,
gemakk
zoo
reiskoets
rijzenaars vonden deze nieuwe
weldra ('enige Haar dit model lieten maken, en er den naam van Berline aan gaven.
BERN. Het grootfie en vruchtbaarfie der Zwitferfche katollS.
Het was voorheen in het Duitfche en Franfche deel verdeeld, waarvan het eerfie langs den regter oever van de rivier de .dar loopt,j
aan
en het laatfie, -hetwelk doorgaans Pays de J7twd genoemd wordt,
gelegen
meer
gfclle
Neurbnr
en
che
de linker zijde van het Geneeff
is. De wetgevende magt berust bij den Grooten Rtlad, welke uit zijn
midden eenige leden verkies t, die den Kleinen Raa(' uitmaken, waarhet
door de uitvoerende magt wordt uitgeoefend. Bij de befllliten van
Bozel
Bisdom
het
van
deel
grooter,
het
Congres van Weenen werd
uitaan het kanton Bern toegewe zen, waardoor hetzelve thans eene
gefirektheid heeft van 17 1 vierkante mijlen; met 2,31,000 , meest
is
protestanfche, inwoners. Het _noordelijk gedeelte van het kanton
igzorgvuld
aren,
vruchtb
eenen
en
vlakten
heuvelachtig; heeft fchoone
t
behandelden , grond. die tot den koom., WiJIlo en ooftbouw gebruik
..
vrucht
ie,
fchoonf
der
wordt. Hier vindt men het Emmendal , een
baarfie en rijkfie dalen van Zwitfer /and, waar eene voortreffelijke runderteelt gevonden. en de bekende Emmendalfche kaas gemaakt wordt.Fraaije gebouw en. eene nette kleeding en glllIe vrolijkheid getuigen
van de welvaart der bewoners van dit dal. - Het zuidelijk gedeelte
des kanton, integendeel, het Oher/and (waarto e de dalen Hasli,
hooGl"indelll'old; Lauterhri1z enz. behooren) neemt aan den voet der
,
aanvang
l!ijnen
ge bergketen, aan den kant van het Wotlife rland;
nog
brengen
dalen
diepe
De
hoogte.
en loopt tot derzelver grootfie
,
goed ooft voort; zijn vruchtbaar en aangenaam, en leveren, hooger
uitmuntende weilanden op; doch dan volgen kale roefen , uitgefire){[e
ijsvelden, en de hoogfie bergen van Zwitfer land, (als: de Fill(le,.~
u), op
nt11'horn, de Schr~ck;. en lJ7etterhom,' de Eiger en .lungfra
dat
hier,
van
t:
ophoud
Natuur
der
kracht
de
groeijen
de
hoogte
wier
toeveeteelt
de
op
de bewoners van het Ober/and, zich voornamelijk,
e
leggen. De hooge bergen, de bezienswaardige ijsvelden, en praehtig
menigte
eene
jaarlijks
lokken
,
aantreft
hier
men
welke
watervallen,
l'eizigers naar deze oorden. - . De voorname tak van industrie deze&'
kantons befiaat in linnen en wolle fiolfen-fabrijken. De bewoners van
het Emmrmdal" die; benevens de veeteel t, Mnzienlijke fabrijken vall
ia
de eerstgenoemde foort a!ln den gang honden; munten inzonderheid
nijverheid uit.
BERN. De hoofdfiad van het kanton van dien naam, eene grOQoi
te en fraaije fiad, op eenen heuvel gelegen; wordende door de rivi,er
inwode AfIr aan drie kanten befproeid. Men fchst het getal harer
linin
alsmede
,
turen
manufak
ners op 13,000, die in zijden. en wollen
veren
gebouw
de
Onder
vinden.
befiaan
hun
,
nen- en koufen-weverijen
dienen de: gothifch~ groote kerk, die van den Heiligen Gem, de Aka..
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clemie-gebouwcn, en het fraaije ziekenhuis, bijzondere opmerking. Er
bevinden zich in Bern verfcheidene weten[chappelijke genoot[chappen.
waaronder het oeconomi[che, door de verbetering der landhuishoudkunde, en dat voor de vaderlandfche natuurlijke historie, door de n::,
dere kennis van Zwitferland, in dit opzigt, zich zeer verdienstelijk
gemaakt hebben. I-Iet [edert 180:2 geaichte lV/ujè:tm, voor de natuurlij.,.
ke gefchiedenis dezes lands, bevat de Zwit[er[che zoogdieren, voge~
len, infekten en kruiden, en de openbare boekerij, zoo wel aan ge~
drukte werken als handrchriften , aanzienlijke fchatten. Daarenboven
vindt men hier verfcheidene belangrijke kunstkabinetten van particuliel'en, die meestal voor vreemdelingen openaaan. Van Bern reist men,
in vier dagen, naar Griudewald en de /llpm. Niet minder belangrijk
js de reis van Bern llaar Biel, en het Pieters-ciland, gelijk ook naar
Hinde/bank, waar zich de bekende gr:\ftombe van NAHL bevindt.
BERNARD. (PIERRE JOSF.PH) Een beeldhouwers zoon. Hij werd
in 1710, tI! GrClJobJe, geboren, en legde den grond zijner f1:udien bij
de Jezniten te Lyon. Onder FrankriJks bevallige dichters verdient
hij fteeds met achting genoemd te worden. In 1737 brngt hij het
zangftllk van CASTOR en POLLUX ten tooneele, hetwelk door ken11ers voor een meesteriluk van Jiri[che drama gehouden wordt. Eenige jaren vroeger gaf hij zijne PHROSINE en lVIELlDOR in vier gezangen
jn het licht, welke insgelijks allen lof verdienen. Na zijnen dood verfcheen l' Art d'aillm:, waa,!'in hij, OvIDWS vrij gevolgil heeft; doch
van welk gedicht f()!mnigen meenen, dat hij daarin meer de kunst,
om te ,'r::deiden (juister zou men het kunnen noemen, om te genie_
ten) dan om te bemiJmen, leeraarde. In bet Jaar 1771 verloor hij,
door eene beroerte, zijn geh2:.Jgen, en bleef in den toefiand tot aan
zijnen dood. die in 1775, te Parijs, voorviel. VOLTAIRE gaf hem
den bijnaam van Ie gentij J3ERNARD, dien hij altijd behouden heeft.
BERNARDIN DE ST. PIERRE. (JAQUES HENRI) Deze be..
roemde Fran[che fchrijver werd in 1737, te Hal/re de Grace, gebo...
ren, en genoot de beste opvoeding. Na zijne fiudien volbragt t~
hebben, deden zijne ouders hem op de ingenieurs-Echool te Parijs,
van waar hij, na verloop van een jaar, als officier, naar lv/altha ging.
Naderhand nam hij dienst in Rusland:, en vervolgens in Poten, dat
toen in opfiand was., onder de. Fran[che partij: hij werd door de
RuSfeIl gevangen genomen; doch, na eenige dagen, weder op vrije
voeten gefield. Bij bezocht vervolgens Dresden, Berbjn en Weenen,
met oogmerk, om, onder eene vreemde mogendheid dienst te nemen;
doch, hem dit mislukkende, reisde hij naar Parijs terug, en
ging van daar, als. ingenieur,officie::, naar Islt de France. Twee jareq
daarna nam hij zijn affcheid, keerde naar Frankrijk terug, en wijdde
zich, federt, gehec:l aan de letterkunde. IIij huurde eene geringe woRing in de vOQrftad St. EtielJlIe, gaf vall zijn pennoen, van 1000 fran_,
ken, 300 aan zijne mQeder, en 100 aan eene oude dienstmaagd. zoo.
<lac hij van hel overEcbot nier. dan bekrompen kon leven.
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In 1733 gaf hij zijne J70yl1ge à I' isle de Frr!JlCC , echrer zo'nder zij.
nen naam, in het licht, en bearbeidde elf jaren, in eelle onafgcbroke11e afzondering-, de kostbare bou w11offen, welke eenc rijl,i:! ondervinding en veelvuldige waarnemingen hem, gedurende I zijn leven, ver.
fchaf[ hadden. Hierop [rad hiJ, in Iï84, luisterrijk en onverwacht,
111Ct zijne Etudes de la Nature te voorfchijn, waarop zijne uiterlijke
omfiandigheden fpoedig eenen gunlligcn keer namen. Hij verkreeg flanzienlijke jaarwedden, en LODEW1JK XVI benoemde hem, met de uitdrukking van in hem eC71CIJ lJtoard(!{CIt opl'clger van Bt.;FFON gevolldm te hcbbm, tot opzien.:r van den krllidtuin en vall het lJfufeu/n
der Natuurlijke historie; waarop hij, onder Nf"I'üLEON, het kruis vau
11et legioen vall eer, en, onaangczocht, Vlll1 JOSEPH BUONAPARTE,
een jaargeld van 6000 franken ontving. De eerl1e vijf jaren, na de.
llitgave van het genoemde werk, bel1eedde hij tot het verzamelen
van bouwilolrcn, ten einde dit onderwerp nog meer volkomen te ont~
wikkelen. Zijne uitmuntende Idylle, PAUL et VIRGINlE, verfcheen
in lï89, en kort daarna zijne Cltaumière IIJdic1111e. Hij fiierf den
1141l:en van Louwmaand 1~b4. Onder zijne nalatenfchap heeft mel1
onvoltooide Harmonies de la Natllre, Gedenkfchriften over zijn Ie..
ven, eene menigte onregelmatige Drama's. en eenige an.dere min belangrijke flukken der verbeelding gevonden.
BERNI-IARD. (De heilige) Was, iu·rU5, ~erll:e abt van het
Cisterziellzer klo.oster te Clairvau:x, bij Lallgres in Champagne; een
man niet minder groot on~er de monlliken., dan GREGORIUS VII onder clepaufen. Afkeerig van uiterlijk aanzien, wees hij alle VC(..
heffingen tot hoof-e kerkelijke bedieningen vau de hand, e'1 bleef
ileeds als abt van zijn geliefd .lerz!za/Jm, zoo als hij Clairvi3ux noem.
de, de beoordeelaar der geestelijkheid, de raadgever der paufen (011rler welke IN~ocENTlUs II zijne erk,cnning en het behoud van het leenregt in DuitscMand, en EUGENIUS III zijne opvoeding aa!1 hem te
rlanken had), en tevens de bemiddelaar tusfchen vorsten en bisfchop..
pen; wordende zijne 1l:em in de kerkvergaderingen bijna als eene godfpr:mk aangemerkt. Hoe zeer zijne ge1l:rengheid en onverdraagzaam.
heid omtrent ABEILLARD en GILBERT van Porree in geenen deele
klm gebillijkt worden, kan men toch niet ontkennen, dat hij, door
~ijnen ijver, en zijn christelijk gedrag, zijner k2rk gewigtige diensteIl
bewezen heeft. Hij fiierf, algemeen ge;1cht, in 1153, en werd door
ALEXANDER III,.in 1174, onder het getal der heiligen geplaatst. Lu'"
'fHER getuigt van hem, "dat, zoo er ooit een wezenlijk godvruch.
" tige en vrome monnik geweest zij, het clan BWNHARD was, dien
" hij alleen veel hooger fchamde, dan alle andere monniken en gees·
,., telijken der wereld." C/aii'voux werd door hem beroemd. Men
verkoos uit zijne kJ~osterbrocders vcrfCheidene bisfchoppen en ab.
ten, en ieder beijverde zich, om onder dl:zen zetel van aposwlifche
eenvoudif"ljeid en vroomheid te be11oorel1. In de 13de eeuw had
Clnifvilux in de landen del' Christenheid reeds 800 kloosters onder zich,
wel-
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welker bewoners, offchoon Cisterzienzer kloosterlingen blijvende, zich
echter, naar hunnen tweeden vader en il:ichter, BerIlhardiJlen noemden.
BERNI-IARD. IIertog van lPéimar, een der grootf1:e veldheeren
in den dertigjarigen. oorlog, werd in 1604 geboren, en begaf zich
21 vroeg in den krijgsdienst. Bij afwisfeling onder de Paltfifche, Ba.
denfche en Hollandfche legeflnagt gediend hebbende, werd hij gencraaI majoor bij die van Zweden, veroverde in .631 Irurtzburg ~
vervolgens MC!lI 1lcÎm, en drong da:'ma in Zwaben. Inzonderheid onderfcheidde hij zich, hc~ volgende jaar. in den flag bij Lutzell, welke, daar GUSTAAF ADOLPII reeds bij den aanvang \"an het gevecht
fneuvelde, alleen door zijne dapperheid gewonnen werd. Sedert zet.
tede hij zijne veroveringen in Frfwkw en Be~ie,.eu gelukki[ voort;
doch bragt zijne te groote drift h~t Zweedfche leger, in 1634, iq
groot gevaar, waaruit het, door eene naauwere verbindtenis met Frankrijk, door den kanfelier OXENSTlERNA bewerkt, gered werd. BERNlIARD, nu door de Franfche legerbenden ondcriteund, zcttede op nieuw
zijlle overwinningen in Duitschland voort; doch moest. daar zijn leger, uit hoofde van gebrek aan folclij en levensmiddelen, begon te
1110rren, en ook bovendien door ~iektell verzwakt Wn$, tot in den
Elzas terug trekken. Zoodra zijn leger zich heriteld had, rukte hij
weder vOQrwaarts, veroverde de vesting Zabem. in den Elzas, breidde zich in lotharingm en BOIl1;f!;o/Jdie. uit, Doeg de keizerlijken terug,
trok vervolgens over den RIJIJ, nam eenige plant fen weg, en Doeg
het beleg voor Rijnfeld, dat zich. in Lentemaand van het jaar 1638,
ten gevolge van eenen roeUlrijken veldflag , aan de overwinnende
wapenen van BERl'\HARD moest overgeven, welk lot ook der vesting
Breifach, aan den RIJII, in Wint"rmaand van hetzelfde jaar, te beurt
viel. Thans van den Elzas verzekerd, nam de hertog alle maatregelen, om dien te behouden, eu liet ze:fs eene munt {han, waarop het
StIkfifche en Breifachfclte wapen pronkte. Vergeefs waren de pogin"
gen van de zijde van, Frankrijk, om hem Breifach te ontrukken;
zelfs wees hij eene uitnoodiging lJa~r Parijs·, en een huwelijk mee
eene nicht van den kardinaal RICHELIEU van de hand. Het is niet
ol1waarfchijnlijk, dat deze kerkvoogd geheime middelen te werk itelde~
om Frallkrijk van den hertog, wiens aangroeijende magt hem tot eenen
gevaarl~jken nabuur maakte, te bevrijden: want BERNHARD werd op
het onverwachtst, door eene ziekte overvallen, welke zoo fpoedig
toenam, dat hij op den 811en van Hooimaand 1639, zJn roemrijk leven eindigde. ~ meeste gelijktijdige fchrijvers vermoeden, dat een
Genueesch geneesheer hem vergif gegeven heeft, en de hertog zelf
twijfelde er niet aan. De protestumen verloren wel in hem een der
flerkfl:e f1:cunfcls ; doch zUne opvolgers, BANNER en TORSTENSOHN"
"ervolgden zijne roemrijke loopbaan; terwijl FI·fll1kr~jk zelf, te hUl)"
nen voordeele, een meer ernfl:ig aandeel in den krijg nam; door
welk een en ander 's mans dood voor de zaak der protestanten minde~
uadeelig was, dan die ecnige jarell vfoeA:"er zoudell geweest zijn"
T 4<
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BERNHARDSBERG. (De groole St.) Verheft zich tusfchen
Fa/ais en het dal /los/a, in de Alpen, heeft eene hóogte van 7,73 2
Parijfche voeten, en op deszelfs toppunt, de grensfcheiding (Usfchen fFa//ifedalld, t!n Picmol1t. Over dezen b~rg loopt de weg
van het meer van GeNe~'e. door het Wallijè;- land, naar het dal
v:m /Iosto en het pjemontefche. Hij omleent zijnen naam van een
Savooisch edelman~, BÈRNHARD DE MEN,TJWN geheeten. die • in
de lOde eeuw, hier twee kloosters bouwde teil dienste van reizi-,
gers ,die -de ..dlpm lTIogtcn overtre~ken. Het eene fiichtte h~f
()P den' tOp van' Mont Jol/X, waar een tempel V'ln JUPITER fiond ~
en het a!~dere op den wég-, die over de Griekfche A/pet; lèidt, op
(]e plaats Colonne Jou genoemd, 11aar eene toenmaals zich aldaar
bevit1dende zuil ~ "velke afgodisch vereerd werd. BERNHARD , de
bewoners dezer woeste landfireken van hun bijgeloof- terug geb ragt
hebbende ,verwoestte de!l tempel, vernielde de zuil, en fiichtte op
(Icrzclver puinhoopen de beide kloosters, die. naar zijl1e.tJ naam. de
troote en Ideine St: BERrmA RD genoelud werden. Hij vertrouwde de
zorg voor deze beide flichting'en áan de gewone monnikken der Augustijner-orde, dic, in den geest van hunnen vromcn Jlichter, en
met eene bijna: voorbeeldelooze opoffering, de edelmoedigfl:e gastvriJlleid omtrent reizigers uitoefcnden, tot dat KAREL EMANUEL IU van
Sardinie, met de Zwirferfche kantons, over de benoeming Va!l den
proost in twist gerakende heE befiuur ov~r deze kloosters aan wereldlijke geestclijken opdroeg, die met geene mindere menfchenlief.
de, getrouwheid, en opoftèring hunne verdienstelijke taak verrigtten.
, Ondertusfchen is het verblijf op deze woeste hoogte eigenlijk ver'
fchrikkelijk: er heerscht een ecuwigdurende winter, en de fneellW
verblindt den vermoeiden wandelaar, die vergeefs eenen boom, firuik
of flechts een groen plekje,· zoekt, om uit te rus·ten. Te regt ver.
dienen dus de edelaardige bewoners dezer fiichting den naam van
echte menfchenvrienden. Zij begeven zich juist op die tijden, wan~
l1eerl het verfchrlkelijk!l:e weel' en de vervaarlijkfte fheenwvallen eenen ieder zouden terug houden, met lange üangen gewapend, en
van hunne getrouwe honden vergezeld, op wc-g, onl~ vet:ongeJukten op
te fporen, en zoo i1ccht~ immer mogdijk, in het leven terug te bren~
gen. Zijn alle p<?gingcn daartoe vergeefs, dan wordt het lijk eerst in eene
da~rtoe gefchikte plaats geb ragt , waar het, in een laken gewikkeld,
200 lang op eene tafel blijfe, liggen, rot dat er een nieuwe wande.
Jaar komt, wanneer het wegger;lOmen, cn, bij andere 1ijken, tegen
muren van het klooster gcplaatst wOl:dt, waar de verrotting, Uif
hoofde van de geftadige vorst, zoo langzaam voortg~at, dat hier dikwijls dooden·, na verloop van jaren, door hunne vrienden weder
herkend worden. lIet begraven der IUken IS hier lliet mog~lijk,
vermits het kloo~tel' alleen door kale ~otfCll omringd wordt, dic met
geene de minfte aarde bedekt zijn. - In de kerk van hetzelve zie·t
men het gedenkteeken van DESAIX~ die in de-u Dag vlln Marengo
fheu-

TI E R N I R. CS. A. J. TI. lVI, abt 'l/01l)
297
fileuvelde, en naar den Bcnz1tard werd (crug- gebragt , over welkeu
hij te voren met zijn le;,:er gecrokkcll was. De eerüe conful vau
Frankrijk beval hcm tc baiCemcn, en hcm cene rustplaats op <,ie
hooge Alpen rran re w~jzcn. nce manneren gedenkftuk vertoom , iu
half verheven beeldwcrk, bet oogenblik, waarop DESAIX gewond
wordt, V3n Z.iill pa~rd valt ,en zijncn ndjudant LE. BrwN in de armen zinkt. Op den trap vau het klooster Haat zijne marmeren beeld,.
tenis, en tegeil ovcr hetzelve , cc ne tafel van denzclfdcn fteen, waar·
op de t0ellmnlige republiek lI'étilis, in vergnlde letter.>, den overtogt
des confnls over ~ien BenJiprd :18n de vergetelheid ontrukt heeft.

BERNIER. (STbPHAN ALEXANDER JOHA~N BAPTIST lVIARIE.,
abt 'Jan) Wei'd in 1764, te dnjou, uit geringe. ouders geboren, tot
den geestcl~ikelJ ftand opgeleid, en, nog zeer jong zijnde, reeds
priester te St. Laztd à Angcrs. OfCchoon bij. bij het uitbarften de.r
Franfche omwenteling, den gevorderden ccd ftalldvastig weigerde,
gelukte het Ikll1 echter, met: meer anderen d2r' westelijke. provinci~
en, de, verbanning, op, het laatst van Iï92, tegen de OJ1beë~digd~
priesters uitg~fproken, te ontduiken. In het volgende jaar, toen dil
oorlog in de Yendée begon, begaf hij zich naar het leger van Alljou,
werd litl van een opper geregtshof, he, welk n~en in dat land had opgerigt, en eerlang de oproerprediker der fél zdé<:, waar hij in groot
aanzien ftQl1d. Het leed echçer niet 1l\lJg, of men begon hem van
beerschzuc,ht te verdenken, [choon men van zijn verfland en zijne ta~
lemen nog fleeds een hoog denkbeeld bleef voeden. To'.:'n het legel.l
der Félldée, kort daarna, over de Loire moest terug trekken, vertoonde BERNIE.R nog zeer vele fiandvastigheid in zijne OI:dernemingen;
dod .verd, n3 dE; vederlaag bij G;'(l1wille, benevens TAL;\IOMT, be.
[chuldigd, van, nàar Engeland te willen wijken. Na dat de JTmdfërs
door den fl:lg bij Savenaij, geheel waren vernro,oid geworden, hield
hij zich in Bi"etagne fci'uil, waar hij de landlieden poogde op ,te rui.
jen; dan hierin niet naar wensch flagende, begaf hij zich weder
over de Loire, kwam bij het leger van AnjotJ, waa,over STQFLET.
het bevel voerde, en werd, van dit oogenbIik, het eigenlijke hoofd
dezer legennagt. Hij o,ntwierp de onderfcheidene afkondigingen, hi,eld
~Ileen briefwisfeJing met de uitgewekenen, en de uitlanding zijnde
prinfen, en STOFL&T zelf onderwierp zich aan zijnen wil. Hij wer4
cloo! de JTemieërs gebruikt, o)n met de republikeinen over den ,vreqe
(e h:)11delen, waartoe, hij zelf de voorwaarden outwierp ; zoodat B,ERNIER als, de bewerker van alles moe~ befchouwd worden, \\lat in de
f'éndée omgi\1g. Na het. verbreken van deLien vrede door CHATELET, wendde hij voor, dien te wiUen behouden, hetwelk den v.eId,heer HOeFjE aanl.eiOing gaf, om met hem eene bijeenkomst ~e hou.
den, Wllarill hij zich zoo zeer in de lwIJting de{:ès legerIJoofds wist
in te dringen, dat deze, dei" Franfche regering, BERN.IER als bemid.
delaar in de Fé17dée voorfloeg. Wanellde, dat hij door de FranCche,
prinfen, door Engelaud en de uitgewekenen misleiçl werd, f?cQ,oot
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hij, na verloop van eenige mnanden, dençorlog in A1Jjou wèder :<lat'
~e vuren; doch de republikeinCche legers l,loegell die van STOFLET en
13F:RNIER op de vlllgt. De laatstgenoemde naar eene landhoeve geweken, doch, uit hoofde van bedreigd gevaar, weder van daar vertrok.
~en zijnde, werd STOFLET , die hem hier wilde bezoeken, gevat, en,
~n Lel1telll~and 1196, ten düQd Vl'roordeeld. EERNIER verkreeg nu
cenen nog grooteren invloed op de. legers der Fendée; doch verloor
bij den vernieuwden nldtogt, in 1799, geheel en al zijne verworve.
ne achting en vertrouwen. Toen nu eindelijk de FranCçhe keizer het
befiuur aanvaard had, en de rust in de FelJdée, door de wapenen
poogde te heril:eIlen, gelukte het BERNIER nogmaals, als vertegenwoordiger der f7eudeërs, bij de FranCche regering op te treden, en
wist hij haar zoo vollwmcn van zijnen beflisCenden invloed op de zaken van het westelijke departement te overreden, dat men hem te
dezen ju alles madpleegde, en zulk een vertrouwen in hem fielde,
dat hij tot een der gemagtip;den beno~md werd, om met den paus
over het concordaat te handelen. Hij werd, vervolgens, tot bisfchop
wn Or/eans verkozen, in welken post hij. tegen aile verwachting,
een vroom, eenvondig leven leidde, en van zijne onderhoorigen getlcht en bemind werd~ Hij fiierf, bij gelegenheid een er reize naar
Parijs in die ftad ~ oP den I van Wijnmaand 1806, aan eene galkoorts. BERNIER is niet flechts de fchrijver van Ie- Réveil des r'endées.
maar ook, zegt men, dat hij eene Gefchiedenis der r'endèe zou gefchreven, doch nog voor zijn dood verbrand hebben.
BERNINI. (GIOVANNI LORENZO) Gewoonlijk de ridder BERNIPil genoemd, was als Cchildcr, beeldhonw~r en bouwkundige, beroemd. Hij werd te Nfl/Je!S geboren, en arbeidde met zeer veel
19f, voor verCcheidene pauCcn. GREGORlUS XV gaf hem den titel van
ridder, en LODEWljK XV ontbood hem. in 1665, naar Pari} s, om eene aftel" kening van de Lr}l/vre' te m~ken; doch ·men gaf naderhand
lIau die van CLAUDE PERRAULT dCIl voorrang. Hij Cchildcrde de koning en andere grooten met zeer veel toejuiching. Rome telt de wer.
ken van dezen meester onder hare kunstCrukken ; waaronder inzonderheid uitmunt de groo,te fontein op het plein ,Navo;ma, welke eène
verwelfde rots, waaruit het water naar beneden ftÜrt, vertoont. Alle
Kunstenaars leverden van de:;;e fon.tein ee!Je teckening, beha)v~ BERNINI, om dat hij bij don paus in ongenade was, tot dat eindelijk e~1'1
kardinaal zijn plan, onder eenen vreemden naam, aan zijne Heiligheid
'Voorlegde, met dat gevolg, dat de voltrekking van het werk aan
BERNINI werd opgedragen. De grootfie zw~;~igheid. was, het Iloodige
water te krijgeJl, hetwelk zelfs zijne vriendeJl \'001' bijna onmogelijk
hielden; doch te~wijl de pous, op zekeren tijd, het werk bezigtigende,
daaromtrent zijne twijfeling te kennen gaf, viel, nadat hij reeds we·
derom in het rijdtuig ge!l:apt was, onverwachts het bekleedCel weg,
en openden zich al de monden. De paus , geheel verrukt, il:apte uit
de koets, om llERNINI te bedanken, en oll1helsde hem, in het aan..
zien
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!:ien van het ganlèhe volk. Ons bel1ek laat niet toe, al de fiukken
dezes beroemden kunstenaars op te tellen: wij noemen derhalve alken
het paleis van B ARRSRINI, het model van de grafzuil der gr::vin MA"
'.l'H1LDE , benevens de graftOmbe van zijnen weldoener, UIÜ~ANUS
VIII, en die van ALEXANDE.R VII, door alle welke fiukken hij zijnen roem meer en meer uitbreidde. Bf:RI\!NI fiicrf te Rome in het jaar
1680, het 82fte zijns ouderdoms. Men verhaalt van hem. dat hij
zeer ruw van zeden en trotsch geweest is.
. llERNOUILLI. Onder dezen nnam zijn er groote wiskundigen
geweest, die zich eenen onfterfelijken roem hebbe"n verworven. JAKOB BERl\'OU1LLI werd geboren te Ba/d, in 1654, uit een aanzienlijk geOacht, dat hooge posten bekleedde. .schoon aanvankelijk befiemd tot den ftaat, had hij. in den loop zijner Jeneroefcningen, niet
zoodra een boek over de wiskunde leeren kennen, of hij leefde ge,
heel voor dezel.ve. Daar zijn vade!, NlCOLAAS BERNOUlI,LE, zich
hier tegen verzettede , en het hem deswege aan wiskunc1ige boeken
ontbrak, moest hij, zonder leermeester, en met weinige hulpmiddelen
voorzien, zich zei ven tot wiskundige vormen. IntusCchcn bragt hij
het, onder het geleide van zijn genie. fpoedig zoo ver, ook in de
fierrekundlge we[enfchappen, dat hij, re,:ds van zijnI8de jaar af,
zich door vele uitfiekende fchriften onder de wiskundigen van den
eerfien rang, met roem, bekend maakte, en in 1687 tot hoogleeraar
in de wiskunde, in zijne vaderfiad Bafe!, werd aangefi::ld. Terwijl
hij zich hier eenen grootell naam verwierf, bekleedde zijn jongere
broeder JOHANNES, desgelijks te Bafel in 1667 geboren, het hoog.
leera~rs-ambt der wiskunde in ons vaderland, te GronillgC11 , met zoo
veel luister, dat beide [chenen te wedijveren om den hoogften rang,
en der geleerde wereld, maar vooral aan elkander, zeer moeijelijke
vraagl1ukken over de hoogere wis- en werktuigkunde opgaven. DA"
l"IEL BERNOUILLI, een zoon van JOHANNES, geboren te Groningen in
1700, en gefiorven in 1782, was desgelijks een groot nuttlur- en
wiskundige; hoogleeraar , eerst aan de al{edemie te Petersburg , maar
naderhand te BoJèI, in de ontleed- en plantkunde. Deze DANlEI. heeft
twee geleerde zonen nagelaten 1 waarvan de jongfie JAC OB , lid der
akademie te Petersburg , voor de wiskundigeweten[chappen helaas I te
vroeg is gefiorven, en de andere, met name JOHANNES, nog in den loop
<lezer eeuw, den post bekleedde van directeur der Berlijn[clze akademie.
BERNSTORF. (De graven van) Meermalen BERNSTORF genoemd, fiammen af uit een Duitsch adelijk geflacht, dat eene reek,
van zoo vele verdienste1ijke fiaatsmannen heefr voortgebragt , als waarop zich nier één in Duitschlo1Jd kan beroemen. Onder hen munten
inzonderheid uit:
JOHANN HARTWIG ERNST. graaf van Berïlflolf, koninklijk Deense"
fiaatsminister, geheimraad en ridder der orde van den olifant. Hf
werd den 13den van B1oeimaa!ld 17} 2, in het Hanoverfche, geboren;
kwam. omtrent 20 jaren oud. in Deenfchen dienst) waar hij ~erst
ju
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in gez:tntfchappen gebruikt, en, inzonderheid feden 1741, als gezant
mar Regcllsburg en Parii. gezonden werd. In 1750 tot fiaats-fekre~
taris cn gehcillJraad verheven, en in het volgende jaar tot lid van den
geheimen J1aatsraad aalJgefiejd, vertoonde zich zijn ijver voor het
welztin van D(,1!c/JdJd'eJl, en zUn uitmuntend hart, meer en meer.
Hij was de terae. die zijnen landlieden vrijheid en eigendom fchonk ;
pC' h~er::ndjensrL'n en gcmeenteweiden vernietigde; fcholen voor vroedVTOlJ\Ven oprigtte, en inzonderheid voor de armen zorgde, onder
welke hij jaarlijks een vierde gedeelte van zijne inkomsten uitdeelde,
en zelfs, na zijn vertrek uit Denemarfen, ieder jaar 3,000 daalders 2
te hunnen behoçve, liet uittellen. Hij bewerkte de onzijdigheid van
Dmemarken in den zavenjarigen oorlog; bragt het zoo ver, dat Hol.
flcin-p!ön ~ na den dood van deszeJfs laar Hen hertog, in 1761 met
de Deenfche kroon vereenigd wera, en zorgde, toen de hertog van
Ho~'lein, en PETER IlI, keizer van Rusland, zoowel te dezen aanzien, als met opzigt tOt SleeSUIijk ,hunne eifchen deden gelden, dat
er alle' mogeliike toerustingen ten oorlog ~;emaah werden. PETERS
(lood, in 1762, verhinderde echter het uitbm'sten van den krijg" en
lh:RNSTOR!' had het geluk dat, onder K1\TH1\NIN1\ II, een minnelijk
vergc!i'k getroffen werdt, wa;lrbij oe Deenfche Haten, zonder eenige
hJordfior";ng. voor de verruiling van Oldcnvurg eu Delmenhorst , met
Holjldn ',erg(üot werden. I-lij w~,s uiet alleen een uitmuntend fraats.
man , l1l~ar tevens een groot vriend, hevorderaar, en zeifs een ken,.
ner, van geleerdheid. CHRISTIAAN VII verhief hem. tot den. gravenftand; doch diens nieuwe gunsteling STR.UENZE~ wist het zoo ver te
brengen, dm de koning hem, in 1770, op eene jaarwedde van 6,000,
daalders, ~ijll ontOag gaf. BERNSTGRE ging nu IJuar Hamburg, beT
leefde bier den val van zijncn mededinger, en had het genoegen.
~at hij weder naar Det:emarken werd terug geroepen; ciochftierf, toen
JliJ gereed frolld, om derwaarts te kcel.en, den 19den van Sprókkel",
Jllaand '77z. Zijn dood yerwekte in Denemarken eene alge1l1eene
verflagenheid, vermits hij, door zijne meufclJenJiefde, ongeveinsde
godsvrpcht, en zorg voor de armen, de weduwen en weezen , zicIl
'aller achting en liefde verworven had, waarvan de eerzuil , die zijne
Janaliedcn, na zjjnen dood, op de:} 28ften van Oogstmaand 1783 ~
omtrent eene 'mijL van f{;ppetJh(7gen. als een, vrijwillig"· gedellkteekell
~van dankbaarheid, lieten oprigten, het door{}aandfte bewijs oplevert,
.Gelijk groote, in. vele oNi~ten ll1.;lgelijk nog grootet, vercjiensten
bij den Deenfchen fmat verwierf zijn neef.
ANDRE.<\S PETER. graaf van BernflliJf, koninklijk Deensch ftaats,
lIJlUIster. Hij werd den 28ften van Oogstmaa:ld 1735, in lJallo"er,
waar zijn vader aanzienlijke landgoederen bezat, geboren; begaf zich
in 1755, als kamerheer, in Deenlèhen dj~llst; vonnde zich, onder het
çpzigç van zijnen bovengenoemden oom, tot ftaatsman, en poogde,
redere 1767, met dezen en eenige anderen, de vrijheid en het eigen~
çQllJsregt Xan d.en !:>QereIlJt311d te bt;wer~elJ. Reecis was, hij insgelijks
tot
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tOt den gravenrtand verheven, en ,in 1769, tot geheimtaad benoemd
geworden, toen ook hij, door STRUENSEE'S komst in het ministerie,
zijn ontflag ontving. Hij werd echter; in het laatst van] 772, weder
terug geroepen, klom eerlang tot minister op; bragt de vermilling
van het Gotwrprche aandeel van Holjleiiltegen Oldenburg en De/menhorst tot rtand; vernieuwde de vrielld[c!Jap tustèhen Enge/mul en Denemarken, en deed, in 1778, aan het Zweedfche hof den eerrren
vaarDag tot eene gewapende neutraliteit. Om tot dus ver niet genoeg~
zaam bekende redenen, doch wel inzonderheid; om de L'lgen zij..
ner vijanden te olltwijkéll, legde hij, in 1780, zijne posten neder;
maar werd, in 1784, op nieuw in al dezelve herftcld. Thans onder..;
ftcllni..ie hij, met nadruk ,de invoering van een nieuw plàn van fban"
cie, en bereidde in Sleeswijk en Holf!cin de opheffing van het lijf...
eigenfchap voor, welke ook na zijnen dood tot üand kwam. HU
was een niet minder ftandvastig bel'chermer der burgerlijke vrijheid;
verklaarde zich fteeds tegen alles, wat de vrijheid der drukpers kon.
de aan banden leggen; zorgde vOOJ' het l,.rijgswezen, den handel;
de mrtnufaktüren, fabrijken, fcheepvaart ~ en niet minder voor dell
landbouw, waardoor de achting ell liefde jegens hem fteeds hooger
rezen. Van hier de algemeene neernagtigheid, toen hij, in. 1797 •
ziek werd. De geheele refidemie, en inzonderheid de toenmaligè
kroonprins, boezemde de opregtfte wcnfchen voor de verlcnging
van zijn lelfen uit, eu de laacHe was dagclijks aan zijn ziekbed"
BERNsToRF ftierf den !:! I [ten van Zomermaand 1797, en zijne begrafenis was, althans. in het klein, gelijk aan die van WASHINGTON
(zie op dit woord); want een talrijke menigte van mannen uit al ...
lei fianclen, en onder deze ook de kroonprins zelf, die zijne plaat~
ondel' BERNSTORFS zonen nam, volgden , ongel1oodigd, zijn. lijk
rular de grafplaacs •.
BEROERTE. Apoplexie. DUs noemt riTen eene ziekte, welke
yooral menfchen van zekere jaren, niet zelden eensklaps overvalt,
waarin de lijder geheel bewusteloos is, en zonder eenige beweging
ligt, met eene fhorkende, althans moeijelijke ademhaliug; fomwijlel1
-met een zeer rood en fierk opgezet gezigt. Zoo ver men kan na..
!aan, befiaat deze kwaal in eene belemmerde werking van de her..
fenen en daarvan :ifkomende zenuwen; in eene foort van verlamming van dezelve, veroorzaakt door uitputting van geest en lig-chaamskrachten (zenUwberoerte) ; daar l1erke opzetting van bloed
naar, en verhinderde temgvloeijing van hetzelve van het hoofd (bloet!..
óeroerte), en vooral door eene gebrekkige fpijsvercering, waardoor
niet zelden de herfenen worden aangedaan (jlijmberoerte). De aanyallen van beroerten volgen doorgaans op rijkelijke maaltijden, op
drinkgelagen, op hevige gemoedsaandoeningen, op l1etke infpannin"
~en van den geest, in liet bijzonder, nIs men in eene dergelijke gel1eldheid te bed gaat en laag met het hoofd ligt; van daar meestal
(Jf des morgens vroeg, of in den achtermiddag. Dikw~ls zijn die
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aanvaIren doodelijk; zich herhalende, blijft de lijder aan een of an~
der deel lam, in de fprank belemmerd, min of meer gekrenkt in zijne geestvermogens> en zeer blootgefteld aan nieuwe aanvallen.
BEROSUS. Een Chaldeellwsch priester, dien men fl:elt ten tijde van ALEXANDER deil Grootm geleefd te hebben. Hij vervaardigde uit de oorkonden, welke in (kn tempel van HELUS te Rf/hy/on ,
bewaard werden, de gcfchieclcllls der Bab}'lonicrs, Ashrlers en iVeilers _ w~arvail echter niet dan fragmenten zijn overgebLeven, welke
}0>1::1'11 ;:CàLlGER verzameld heeft.
Bi~RQUIN. (ARNAun) In het jaar 1749, te Bordeaux geboren,
trad in 1.715, het eerst, als een bevallig en gevoelvol Idyllen-dichter te voor[chijll, en gaf, in het vol;.;cnde jaar, eenige romanceu
uit, waarvan [ommige eene ongcmeene goedkeuring verwierven. Hij
[chreef .vervolgens een groot aantal uitmuntende [chriften voor de
jeugd, waaronder zijn beroemde Kindervriend, die in 1784 in het
licht kwam, en waarvoor hij bij de abdeinie den l1Î1geloofden prij!
behaalde. In later tijd was BERQUIN, gedurende eenigen tijd, fchrijver van den lVloniteur; arbeidde met GINGUENE cu GROUVELLE aan
de Feuille vii!"goiJè, en fl:ierf in Wintermaand 179 r •
TI ER THIER (ALEXANDER) Prins van Nel/fc/uitel, n1:larféhálk van
Frankrijk enz.; werd in Wintermaand 1753 geboren. en was ecn
der uitmumendfie Fran[che veJd!Jeeren van zijnen tijd. Na, in de
eerfte jaren der omwenteling, bij dc nationale garde van Fer/aille;,
nIs generaal-majnor; gediend te hebben, bragt hij; in 1791 • den
maarfchalks-fiaf aan de veldIieeren LUKNER en R OCI·IAlIJI3EAU over.
en trok van da~r, in 1793, nadr de Vendée, waar hij, bij de fnne"
ming van Saulltur, drie paardèn onder het lijf verlOOf; Van daar werd
hij, als divifle-generaal , naar het Italiaanfche leger gezonden,· elI
woonde de veldtogten vau Lodi, Rivo/t' eu Arcole, de iuneming van
Ceva eo Mom/ovi; en den overgang over de Po, bij, en verwierf bij
dit alles eenen dnurzamen rOCI11. In 1793 trok hij. als opperbevelhebber der Italiaan[che armee; binnen Rome; vetnietigde de pausfelijke
tegering, en ilelde een con[ulaat in; doch zijne verkleefdheid ami
den &oenmali?:en veldheer BON,IPARTE voerde hem naar Egypte. Vall
daar terug gekomen zijnde, werd hij oorlogs-minister, vervolgens opp€rbevelhebber van het leger van re[erve, als hoeddnig hij andermaal
lnet BONAPARTE naar Ita/ie trok, en tot den gelukkigen overtogt van den St. Bcndl/lrdsberg, en de overwinning van il1aril1go,
niet weinig biidroeg. To~n NAPOLEON den keizerlijken troon be. klom, werd Bf:RTHIER rijks-manrfchalk, groot-jager-meester, en op·
perfie van de eerile kohorte "an het legioen van eer; verkreeg, in
t 805, de orde van den Prnisfifchen lièe!aar; a1smcde van Beijerm
die ván St. HJBERT, en teekeilde in Wijnmaand, H1et den veldheer
MacK, het verdrag tot de overgave van Vlm, en in Wintermaand
den wapenfiilftand tns[chel1 Frankrijk en Oostenrijk. Na den Presburger vrede werd hij. dool' NAPOLEON; to~ prins
hertog vari
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Nellfchatd, door PruiS[e1' afgef1:aan, verheven, volgde den keizer
in den Franfchen Pmisfchen veldtogt, en teekende, in Zomermaand
18°7, den wapenf1:ilf1:and van Ti/fit. Sedert legde hij den post van
oorlogs minis.er neder; ,werd vice-connerable des rijks; huwde aan
MARIA ELlSAnETH AJIll\LIA, dochter van den hertog \VILLEM van
Beijea1i Birk tnfe!d, en bleef de bef1:endige geleider van NAPOLEON
op al zijne togtel1. In den veldtogt tegen Oostenrijk, in 18°9, onderfcheidde hij zich, boven anderen, bij den flag van JFagrmn, en
verwierf den titel van hertog' van dien naam. In het volgende jaar.
omving hij den eervollen lajl(, om MARIA L OUIZ.'\., dochter van kei.
zer FRANS I, van Oostenrijk, ten huwelijk te vragen, en nnar Pari;,
te geleiden, en deed dam oe , in Lentemaand, zijne plegtige intrede
in J/7eeneJJ. Hij werd vervolgens in meer andere aanzieillijke krijgs..
posten benoemd, cn bevond zich in 1812, als che f van den genera..
len flaf, bij het leger in Ruslal/d, welkcn post hij tot in Hl 13 beo
kleedde. Na de herftellhlg der BOL'R30l'>S op den Franfchen troon;
gaf hij de dllidelijk!te blijken zijner gehechtheid a~n de nieuwe orde
va.n zaken, en genoot de achting en het venrouwêll des konings,
dien hij, bij dc terugkomst van N.'lPOLEON inl 815, op zijne vlngt
nanf de Nederlanden vergezelde; doch verliet hij , na bekomen verlof, dien vorst te Ostende , om zich naar zijnc gade 'en kinderen;
die zich, bij zijnen fchoonvader, in Bomberg bevondel1; te bege~
ven. Hier kwam hij den 30ften van Lentemaand des genoemden jaars;
doch eene diepe zwaarmoedigheid behcerschte zijne ziel , en maakte
hem zijn leven moede. Op den lf1:en van Zomermaand !tortte hij
zich uit een venaer van de derde verdieping des hertogenlijken ver.
blijfs; en f1:ierf oogenblikkelijk aan den val. De invloed, dien
BERTHIER op de verandering van het krijgskundige aelfel in Frank.
rijk, en in geheel Europa, gehad heeft, zal door allen, die
van krijgs-wiskunde eenig denkbeeld hebben, 11icc ligt olltken4
~rorden.

BER THOUD. (F'ERDINANU) Een beroemd werktUigknndige, eu
maker der beste zee-ul1rwerken, werd in het graaffchap Neufchat8l
geboren. Van zijlle vroege jeugd af eene bijzondere neiging voor
dat vak bezittende, veroorloofde hem zijn vader, zich, ter zijner
Terdcre {)efening, naar Parijs te beg'even, waar hij, in I74S, zij..
ne eerfle zee-horologien , die door de Franrcbe zeelieden veel ge.bruikt worden, vervaardigde. Hij heeft verfcheidene w~rken, deie
kunst betreffende , nagelaten, waarin hij de ware grondbeginfels "
w~arop dezelve rust, heeft ontwikkeld. Hij flierf in 1807.
lijn
neef en kweekeling, LODEWI}K BERTHOUD, heefe de grenzen zijnet
kunst nog verder uitgebreid: zijne zee-uurwerken bevinden zich thans
in handen v:m alle zgelieden, en zij n nog beter, dan die van zijnen
leermeester, ja zoo ~aal1wkeurig gemaakt, dat zij , in alle jaargetij,Ien dezelfde regelmatige beweging behouden.
DERTOLI. (GJi.OYA.NNl DOj\lUUCO) Een Italia:lnsc.h letter-.en
oud.
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oudheidkundige der 18de ecuw, dic patriarch was van Aquilejà, het
eigenlijke vaderland der oüdl)edcll, omtrent wclke zich echter nicJUaJ;d.
tot dus verre bl:kommerd !incl. BCRTOLI, deze venvanrloozing nie~
lall;;cr Jntnncnde dulden, kocht, 11l~t eenige gelcerden, alle Heenen
op, welke men in die lnndf1:rekcn onder den grond vond, en liet er
eene overdekte galerij (Porticus) van bouwen, die el:rlalJg de be.
wondering van vreemdeling(~n j ja zelfs van de bewoners van AtJuileja, tOt zich tfok. Tevens kopijeerde hij al de bouwvallen; wel~
ke, of in de f1:ad, of in het landiellap , voorhanden waren, en
fiond in bl'iefwisfelmg met de gl"ootrle gelecrden , welken hij zijne
ontdekkingen van rijd tot tijd mededeelde. Hierop gaf hij, op aan ..
drang zijnèr beide vrienden; lViuRATORI en ApOSTOLO ZENO, vcr~
fcheidene oudheidkundige verhandelingen in het licht, en, onder anderen, ook zijn Werk, getiteld: Ie Alltlchita di Aquileja profano e
fac!"e, waarvan echter het tweede en derde deel, door BERTOLI reeds
voor de drukpers beftemd, nooit in druk verfchenen zijn. Verfchei~
dene afzonderlijke verhandelingen, door hem gefchreven , vindt men
in de uitmuntende verzameling van P. CALOGERA, alsmede in de i11e~
1110irfS d' ét'udition der [odetri columbaria, te FloreJJcl! ,uitgegeven.
Hij ftierf omfireeks het i aar 175 0 ;
BERTRAND. (LoUIS) Werd in 1731, tè Gmeve, geboren, en
ontwikkelde al vroeg die uitmuntende talenten, welke hem naderhand
zoo bemind maaltten. HU maakte ihelle vorderingen· in de wiskm}oio
tlige wetènfchapperi, en dong reeds, naauwelijks 21 jaren oud, naar
den leerftoel in de wiskunde, door den afftand van JALLAIlERT open~
gevallen. Door den roem van den vermaardE:n EULER uitgelokt, ging
hij naar Berlijn, om zich, onder dien bekwamen wiskundigen, verder
te oefenen, werd zijn bijzondere vriend, en weldra, bij de Berlijnfche ak:tdemie; zijn ámbtgenoot. Nrt eenige jaren verblijfs in
genoel11de i1:ad, wa:\r hij eene voordeelige nagedachtenis zijner fchit..
terende bekwaamheden achterliet, reisde hij door Holland en Enge:..
land, en dong vervolgens, in ]761, naar den op nieuwopengeval.
len leeri1:0el der wislmnde in Genel'e, wanneer hij over :tijne geleer..
de tegenpartij; MALLET, zegepraalde. Hij was duidelijk en geleidelijk
in zijne wijze van onderrigten, en zocht de dorheid der bereke.
ningen, door veelvuldige aanhalingen der klasfieke fchrijvers, te tem'"
peren, wier vlijtige lëzing, tot aan zijnen dood, hem de aangenaam..
fie uitfpanning opleverde; De natuurkundige wetenfchappen waren
mede het voorwerp zijnei' beoefening; en de uitflag zijner over..
denkingen vindt men in de redevoeringen, die hij, bij de openlijke
'zitting der akademie, voor de verdeeling der prijzen van het kol.
legie uitfprak, zoo als: 1763 over de ElektriciNeit, als oorzaak van
den blikfem, in 1768 over den oorfprong van den hagel; en in 1773
-over dien der aardbevingen, in welke laatfte hij het gevoelen van
TIECCARIA beftreed , die deze verfchrikkelijke llatuurverfchijnfels aan
de elektriciteit toefchreef 1 doch waarorntrellt BERTRAND het waarfchijl1.
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fchijnlijk bei1:nan e~iler beweegb~re kern, in het middelpunt der planeten, beweerde: eene vooronderiteIEl!g, welke hij, meer ontwikkeld,
heeft opgegeven in het Ir.ter dovr heal uitgegev~ne werk: Renoltve!lemem des cOilti/Jens ten'estres, door I-IALLER uitgedac 11t, om de
magneetkracht der aarde te : verklaren; doch welke zich niet konde
Itaan<:1e houden tegen de heden aangenomen gevoelens, betrekkelijk
de gemiddelde digtheid van onzen a8rdkloot. BERTRAND handelde
vervolgens, in 1778, over de wa~rCchijnlijkheid van een Zuidelijk
vast land, om tOt een tegenwigt der aarde te dienen; in 1783 over
de Lucht, en in 1790 OVer de op elkander gevolgde verCpreiding van
den O.:eoall over de verCchillende deel en der aarde.
OndertusCchen arbeidde hij aan een fraai werk, hetwelk hij in
1778, onder den titel; DéYelcppl'lltellt de la partie élcmenftlire des
mathémrltiqucs, in 2 deel en, uiegaf, waarin ~ op eenige' plaatCen, diepb
zinnige geleerdheid gevonden wordt, en alles den fiempcl van ee.
nen oorCpronkelijken geest draagt. Bovenal echter zijn merkwnardig
zijne Elémel1ts de {!;fometrie, die hem, tot aan het einde vrtn zijn leven, bezig hielden, wanneer hij ze, [eu volle 80 jaren oud, mee
vele verbeteringeu, onder het gunitigl1e ombaal , weder uitgaf.
De beroerten in zijn vaderland ontrukteu hem aan zijne {lillc be.
zigheden. Hij begaf zich naar Zwitferland, na 81voreils Zijn hoogleeraarsambt te hebben nedergeleg:d; doch keerde in ]798 naar Ge~
neve terug, waar deze verdienstelijke man, in mo~imaand J812,
ruim 80 jaren oud, zijn leven eindigde.
BER TUCI-I. (FRIEDRICII Jr.:STIN) Werd in 1747, in iFeimar ..
geboren, en bezat, in verlèheidcne vakken van kunsten en wetenfchappen , groote verdiensten. Behalve verCchillende uitmuntende
overzettingen, gaf hij, vereeuigd met SECKENDORF en ZANTHIER , het:
lJfagazijn voor de Spatll1fche en Portugeejèhe letterkunde uit, en ontwierp in 1784, benevens WlET.AND en SCIWTZ, lJet plan tot de Alfgemeine Literatu1'.Zeitung, welke in het eerst te .1ena verCcheen ..
en thans te Ha/Ie uitkomt. In J791 fiichtte hij het Lal1des·l1Jdllflrie-Co1l2ptoir, waaraan men vele belangrijke ondernemingen voor de
letterknl1de en kunst te danken heeft, cn waarmede de vroeger opgerigte Weimar[chc vorstelijke vrije Teeken,akademie in verband fiond.
Behalve van het eerstgenoemde, was hij ook nog de grondlegger van
het Geograp/tisc1l- IlJftituttt, voor het graveren vaa landkaarten, het.
welk, vereenigd met de Geographijè:he Ephemeridm, eerst door hem
en ZACH, en naderhand door beiden, met GASPARI , EHRMAN en anderen uitgegeven, in velerlei opzigten, aanmerkelijk ter bevordering
en uitbreiding van de beoefening der aardrijkskunde heeft bijgedragen, en nog [egenwoordig toebrengt.
BERWICK, of BERVICK. (CIlARLES CLEMENT) Een der eerfie graveerders in het koper van onzen tijd. Hij werd in 1756,
in Parijs geboren, en was een leerling van den beroemden J. G. WILLE. Reeds in zijn z8fle janr, werd hij als lid van de akademie der
ALGEMEEN WOORD.!NB. I.
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ten, en, na de omwenteling, in her infiituut opgenomen. De juistheid zijner teekening, de vaste zuiverheid en luister van zijne graveer~
pen, plaatfcn hem in de rij der voornaamfie kunllenaars. OndeF zijne
meesterll:ukken telt men: LOnl':WlJK XVI, in volkomen lla"ndbeeld,
volgens CALLO'F; dm roof 'Ytm DEJANJRA , naar GUIDO; ACHILLES op?loedi17g, 'volgens REGN.wLT, en de Onfduld, naar MERDIEE, bene'"
vens nag vele andere.
BESANÇON. De hoofdplaats van het departement de Doubs, aan
de rivier van dien naam, in Frankrijk. ZU is bevestigd en zeer goed
bebouwd; heeft een fl:erk kasteel op eene rots; cenen aartsbisfehop;
eene hooge fchool en akademie van kunsten en wetenfchappen; ijzer-.
naal-, kàtoenc en linnen-fabrUken, katoen-drukkerije!1, en eene fchool
voor uurwerk-makers, voor 200 kweekelingen ingerigt, en bevat
meer dan 28,000 inwoners. Befançoll, oudtijds B,jàlJti1l1l1, was
reeds ten tijde van CES AR; die de SequaneH er uit verdreef, eene
wapenplaats , en verfcheidene {haten voeren nog de oude Rarneinfcrre namen. Door de Duitfehers en HUiino) verwoest, werd
het, onder de regering van de graven van Bourt;ogne, weder herfleid ~
en later tot eene vrije Duitfche rijksfiad verklaard; doch, bij den
Westfaalfchen vrede, aan Spanje afgellaan , waarna het; iu 1639, met
FrtmF he Comté, aan Frankrijk kwam.
BESNIJDENIS. Is bij verfchcide11e volken-, die iu heete landen
wonen, een heerfchend gebruik. Het oudlle volk, waarbij dezelve
plaats had, zijn de Egyptenaren, en nog beden wordt zij gevonden·
bij de oudl1e bewoners van EgYlJte, ja zelfs bij de christelijke Kop.
teil; alsmede bij de Abysfiniers" die, tO!} als bekend is, het Cbri".
tendom belijden, en bij andere Afrikafcbe volken, welke dit gebrtlik,
even als de Abysfinicl's, van de Eg:rptcnarelJ hebben overgenomen.
De merkW3ardigfle is de beulijdenis der Joden, welke als een aloud
gebruik, waardoor zich de nakomelingen van ABRAHAM vaH ande~
re volken moesten onderfcheiden, pl::i.ats heeft. Zij word, door
hen befchouwd als door God zelven ipgelleld, en aan iederen Jood,
:leht dagen na zijne geboorte. voltrokken. MOZES heeft deze hande·
ling niet ingevoerd" maar vond ze reeds bij zijn volk, en heeft haar
enkel door zijn gezag bekrachtigd. De Mahomedaanfche bcfnijdenis
is waarfehijnlijk geenc navolging der' Joodfche, maar' een aloud Ismaëlitisch gebruik. MAllOMED heeft, in den Koran, geen bevel tet de
befilijdenis gegeven: zij was reeds bij zijn volk in gebruik, eR werd.
door hetzelve, te gelijk met hunnen godscliellSt, in alle landen, waar
deze ingang vond, als eene heilige gewoonte, ingevoerd. Het verdient opmerking, dat er ook ecne foon van befiüjdenis plaat5 heeft:t
welke aan het vrouwelijke génacht verrigt wordt: in Egypte althans
befnijdt men vele Mahomedaanfche meisjes, en in Abysfil1ie gefchiedt
dit aan' de beide geItachten.
BESSUS. Een landvoogd van DARIUS CODOMANNUS, koning van
Per?óie, dien hij, in den oorlog te~ell ALEXANDER den Groolen, verried
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en olnbragt; doch voor welke trouweloosheid, hij zijn verdiende
loon ontving, ulzoo ALEXANDièR hem aan OXi\THRES, den brocder
des vermoorden konings, overgaf.
nESTEMMING. Cs lVIENSCHEN) De belangrijk!1:e vraag, welke
de mensch zich zelven doen kan, is deze: " waartoe ben ik op deze
,; wereld, en Wat moet er van mij worden?" De Voor7.ienigheid heeft
in den mensch krachten gelegd, die hem onophoudelijk naar zeker
doel doen firevcn. Dit doel noemt hij ee/l goed, omdut hij meent, door
<leszclfs bezit, zijnen toef1:and te zullen verbeteren. Dus begeert hij ,.
b. v. gezondheid, fchoonheid, rijkdom, mmzien enz. doch deze goederen zijn toevallig en veranderlijk; en, fclwOil zij al, voor eenen tijd
lang, zijnen toefland mogen verbeteren, of dit fchijnen te doen, kan
hun genot echter niet voortduren, omd::t zij niet volkomen in dcs
lllen[chen magt fl:aan; en alle pogingen, om haar te behouden, vruch
t~toos zijn. Zij maken de nitwendige beHemmil1g van den mensch uit
als een lid der zÏll11elijke wereld; en het is deze uitwendige bef1:emming, welke, naar het fielfel van EPJCURUS, daarin gelegen is, dat
wij ons het le\'en; zoo veel mogelij k, mONen erachten aangenaam
te mnken. Hij zou gelijk gehad hebben; iudien de mellsch alleell
een zinnelijk wezen wá~; doch hij is ook een zedelijk wezen jo
en omwa:m in zijn binnenfie eenen aanleg tot eene hooger~ beftemming, waarop alles; nis volfirekt doel, moet uitloopen. Zijne zedelijke nátuur bepaalt de waardij der goederen niet volgens lage
begeerten, of naar het aangename van het zingenot alleen, maar
naar het hooger doel onzer befiemming, naar de uitîpraak der gezon'
<Ie rede, welke juist het vermogen bezit, om onze zinnelijke be.
l:\eerten aan onze zedelijke te onderwerpen. Het enkel aangename
van het zingenot k?n onmogelijk een zedelijk, verfiandig wezen be..
vredigen; wam het hangt van te vele voorwaarden af, waar over wij
geen mee.cer zijn: dit kan alleen de zedelijke wet, in ons binnenlle
gegraveerd, verrigten, en welke geene andere is, dan al onze plig~
ten, uit belangeIooze oogmerken, met alle onze krachten te vervullen!>
en dus overal, zoo veel dit in ons vermogen is, deugd te bevorderen. Zij veroorlooft hem het genot van zinnelijke genoegens als een
zinnelijk wezen; doch alleen, in zoo verre dit genot met dengd en
pligt bellaanbaar zij. Daar nu voor den mensch niets hoogcrs ;,
dan eene deugdzame pIigtsbetrachting, kan bedacht worden. zoo moet
dan ook hierin zijn hoogUe cn laatlle doel -'- zijuè Befiemming gelegen zijn.
Ondertusfchen is de mensch een eindig en bepaald wèzen, wiens
rede hem wel gefiadig de zedelijke wet; en hare gef1:renge, onbaatzuchtige eifchen, voor oogen houdt, doch bij hetwelk, uit hoofde
zijner eindigheid en zinnelijkheid, eene volf1:rekte zuiverheid van wil,
en de bereiking eener volkomen udelijkheid, flechts een vrome
wensch blijft. De nadering tot dit doel, en wel eene nadering tot in het
oneindige, is echter mogelijk, en daarom pligt; en hierdoor verkrijgt
V~
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zijne zedelijke werkzaamheid een onafzienbaar veld, waarop hij fieeds
nieuwe vorderingen kan maken: en dit vorderen heet zedelijke verede.
ling of volmaking. De mensch is wei niet zedelijk goed geboren; maar
moet trachten, om zijnen wil, zoo veel mogelijk , zoodanig te vor.
men, en dit kan hij doen door zijne vrijheid. IIet gebruik maken van
zijne zedelijke krachten is zedelijke fierkte, een, voor hem, onmisbaar goed. Men zonde dus de hier boven geopperde vraag: " waar·
"toe ben ik op deze wereld T' eenvoudig kunnen beantwoorden:
" door u zedelij k te veredelen, in zedelij ke deugd te volmaken." InttlsCchen mogen wij, die zoowel zinnelijke als zedelijke wezenS zijn,
in het eerfie geval, ons hoogst mogelijlt geluk bevorderen; doch alleen, in zoover dit met deugd en zedelijkheid befiaanbaar is. Doen wij
dit, dan zijn de onvermijdelijke verdrietelijkhedén en rampfpoeden dezes levens, die enkel gevolgen van onze eindigheid zijn, voor ons
meer dragelijk, en kunnen wij OI1S altijd vertroosten door he. denkbeeld, dat wij onzen pligt, zooveel mogelijk, betrncht hebben, en
daarvoor, volgens de leer van onzen gezegenden godsdienst, eenmaal
in een ander leven, eene billijke vergelding zullen omvan;.:en.
llETEL. De b:aden van een heester-gewas, behoorellde tot het
geilacht der pepers, hetwelk, in zijnc bijzondere [oorlen cn ver[cbeidenheden , voornamelijk voorkom~ op het eiland Alalahar. Dit hees[(lr-gewas wordt daar Bcetl-Cotli, ook Betle en &te! genoemd. De
gezegde bladen, in 'dewelke eelle 100l"t van kalk wordt gef1:rooid, en
die als dan worden opgerold, worden, in de Oost-Indien, door mannen
en vrouwen van alle l1anden, in e;:n~ doos of bus, bij zich gedragell
en gedurig gekaauwd. Zij bieden, even als de Eu-ropeërs hunne tabaksof fnuifdoos, hunne bus aan elkander, ten teek en van vriendfchap,
aan, en men kan geenen perCoon van aanzien toeCpreken, voor dat
men Betel gekaauwd heeft: zelfs wordt het nalaten daarvan, in [ümmige gevallen, voor eene groote onbeleefdheid gehouden. Men houdt
er groote kwispedoren in de vertrekken, 0111 in dezelve het CpeekCel
van de gekaal!lwde Betel uit te Ipmven.
BETHLEHEM. In PCIl/j'h'OiJÎC, in Noord-Amerika, bevattende
1436 inwoners. Het is de hoofdplaatS der EvangeIiCche broeder-gemeente, of àer Hernhutters, in dat werelddeel; ligt 11 mUien ten
noordwesten van Philadelp.'Jirt; levert goede mannfakturen en aardewerk, en heeft ook eene bierbrouwerij. De drie verCchilIende huizen, voor ongehuwde mannen, meisjes en weduwen, onderfcheiden
zich door derzelver grootte, en door hun inwendig, bijna kloosterlijk be!l:uur. In de daarmede verbonden , doelmatige kostCcholen,
worden ook kinderen van andere christelijke gezindheden opgenomen.
BETHUNE. Een beroemd Fransch gefIacht, waamit MAXI~I1LI
AAN I van Betluwe , hertog van Sultij, geCproten is.
Zie: SULLIJ.
BETOOG. In de redeneerkunde noemt men onmiddellijke of
regtftreekfche ktaarblijkelijk1leid (evidmtia directa) iedere fielting of
waarheid, die zoo duidelijk en zeker is, dat dezelve algemeen wordt
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toegell:emd. zoodra zij maar verf1:aan wordt, Van dien aard zijn de
algemeene kundigheden of grondbegillfelen der wiskunde (axiomata).
de il:elling b. v. dat het geheel grooler is, Rtm (enige zijner deelen
zamengenomen. Desgelijks behoort tot de onmiddellijke klaarblijkelijkheid ieáere ilelling, die re.;tfrree!:s volgt uit het gevoel van ons
beflaan, als daadzaak der zelfsbewllsihcid: b. v. de waarheid, dat wij
leven, dat wij c~n zimJl!lijk en z~delijk aanwezen hebben, behoeft
geen beredeneerd bewog, maar zal, aan ieJeren mensch van gezond
verfland , als eene uitge;l1aakte waarheid voorkomcn.
Gcheel anders echter is het gelegen met zulke waarheden of Ilel·
lingen, die, fchoon algemeen en noodzakelijk waar, echter tot de on.
middellijke klaarblijkdijkheden, algemeen!: kundigheden of regtflreekfche daadzaken der zelfsbewustheid , r.iet gerekend kunnen worden.
Deze zijn, llaar de taal der redeneerkundigen , van eene middelbare
klaarblijkelijkheid (evidelltia indirecta); b. \'. de f1:cJling, dat, van
ieder regtlijnigen driehoek, de fom der driehoeken gelijk is aan twee
rcg~e hoeken; of de !telling, dat de ziel onl1:olfelijk is. Om van de
waarheid dezer middelbare klaarblijkelUkheden overtuigd te worden,
moet men aantoonen, dat zij door wettige redenering, uit de onmid.
de/bare of eerfle beginfelcn der menfchelUke kennis afgeleid kunnen
worden. Deze afleiding eener wanrheid, uit hare eerf1:e beginfelen.
noemen de redeneerkundigen bewijzen, betoogen, beredeneren (pro ..
bare, demonftrare ,argttmelltari). JIJ het algemeen is dus een Be·
toog of Bewijs iedere wettige redenering of aaneenfchakeling van fluitredenen , ter afleiding vr.n de waarheid eener fielling uit h~re eerfle
beginfelell. In zoo verre nu iedere fluÎtrede eelle g2volgrrekking i$
t:ir de vergelijking van twee oordee!en of fl:ellingen, blijkt hieruit.
dat een betoog dikwerf de w!lurheid een er Helling flechts te herleiden
heeft tot de waarheid van reeds bewezene ftellillgen. B. v. om de
waarheid eener 1i:elling F te bewijzen, betoogt men, dat dezelve beo
nlst op de waarheid der ftelling E ; maar deze op die van D; en die
van D op de waarheid van C; en zoo vervolgens, tot dat men op
A komt, die uit geene andere ftelling afgeleid is, maar een eerfte be~
ginfel of algemeene kundigheid uitmaakt.
De frellingen of beginfels , waaruit een bewijs wordt opgemaakt.
noemt men den grond l'all het bewijs (ful1damentutlt probationis); maar
de kracht, waarmede, door wenige redenering, het verftand over.
,'eed en overtuigd wor4t, heet zenuw, of kracht van het bewijs (fler'Pus prohandi).
Wat de bijzondere en eigenaardige beteekenisfen betreft van de
woorden IJewij s, Betoog, en bevestigende of overtuigende afleidilJg
(deductio) cener ftelling tot de eerfte beginrelen , gebruiken rommige
naauwkeurige redeneerkulldigen deze drie woorden ook in eenen drie·
ledigen zin. Onder BewljJ verrraan zij iedere overtuigende afleiding'
van de klaarblijkelijkheid cener frelling, uit d,ladzaken der atmjèhlm.
Wing, der gcfchiedenis en zinnelijke waarneming. In dien frrellgen.
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mlauwkeurh;en zin wordt het woord bewijzen !l0Li gebezigd door de
Olltlèedkundigen, die gewoon zijn van deillollflraties op het lijk of
deszelfs deden te [preken; d"~1r zij, door amll;J!j:::,Îlig, (de17lollflratio),
van de gellehlheid dier deelen, de ollderhoorige Itelllng bevestigen.
Des,l'eliiks bewijst men in de wiskunde, uit de wetten, bepalingen en
grondflellingell der zuiver-denkbeeldige aanfchouwing; maar, in het
gebied der befpiegclende wijsbegeerte, geeft men een beredeneerd Be.
tOfig, als men de waarheid van een oordeel, of eenel' llelling, naar redeneerkundige wetten, uit de waarheid van een nnder oordeel of eene
andere il:elling afleidt.
Eene deductie eindelUk , of overtuigende afleiding, noemen de wijs~
geeren een Betoog, op de lwtuur en begin/I'ten der l11enfchel~jke rede
gebouwd. n. v. het be Haan van een Opperwezen zocht EPICURliS
te betoogen, of liever af te Jeiden, uit het algemeen ingefchHpcn
denkb.eeld van hetzelve; da3r er geen volk of gellacht is, dat niet l
ook zonder leer en overlevcrin~, eenig denkbeeld en inge:chapcl1
gevoel, (hoe donker ook en weinig omwikkeld), van hetzelve heefr.
l\fHar hetgeen, wat met de natuur aller menfchen overeenllemt, moet
waar zijn; derhalve, bef100t EPICURU5, is het wa:lr, dat er een
Goj is. (CICERO de Nat. D.'or. L. J. C. 16, 17). Deze bondige redenering is geen BelViis, omdat zij gCCl1C aanfchouwelijke aanwijzing of vertooning van God ge<Jft. Zij is ook geen bloot Betoug, of redenering uit befpiegelende bcgr:ppen en derzelver vergclij-.
1üng; m,wr zU is cene beroepillg of appd op dp. regt bank en het gez~g tin mC'nfchelijkc rede, wier natuur de algemeene overtuiging,
aJl1g~al:de het befl:aan van een Opperwezen, bij alle reJe1ijke menfchen, onderllelt , en eischt.
BETOOVEREN. Tot het natuurlijk b\igcloof (:ûe ,]rt. IlIJGELOOF) behoort de T/?e!!J'gie, of het dagvaarden en verbannen van
geesten; mitsgaders de ZlI'arte kUIlst, of magie, en tooverkunsten van
allerlei aaid; terwijl de toepasfing dier kunsten op mellfehen, dieren en alierlei voorwerpen, tooveren, bctoovcrOI genoemd word. Die
gene tl , aan wf!ke zulke kunsten werden toegefchrevèll, ·heetten too-.
venaars , bezweerders, bc!c:~;e,.s., toover!lckjèll enz. Om van het beroep en de bekw~ambèden, die men in deze lieden onder!l:el.
de, een naauwkeurig' denkbeeld te vormen, behoort men acht
te lIaan op de drieledige verdel:ling der tooverij, of magifche kunsten, in de witte, natuurlIjke en Z!Wlrte. De witte. noemden de ouden
die toovcrkunst, wt:lke verrigt wordt door gemeenfchap met goede
geesten, en waartoe men zich vooraf moet reinigen, en komen kan
do)r godsdienstige oefeninge!1 van vasçen, bidden en goede werken. De natuurlijke is niet anders dan Ollze natuurlijke of proefon,;
d2i'vindelijke wijsbegeerte, waardoor men, in de oog en van onkundige
en bijgeloovige menfchen, al ligteiij k verfchijlifelen voortbrellgt, die
naar tooverij zweemen: tot deze behooren ook allerlei foort Y~11 kuns ..
tig~ tooverij, bekend onder den naam van goochelarij, buikl1,raak
enZ.
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enz. Maar de iÛ'artt! kunst, (magia oçculta), is een zoogenoelUt{
verbond of gemeenfchap met den duivel, om, door deszelfs hulp.
allerlei onverantwoordelijke ding~n uit te voeren, waarbij Iuen vooron•
.derftclt, àat de duivels zeer groote lkltuurkundigen zijn, en een uit·
geJ1rekt gebied hebben over de Natuur in het algemeen, maar inzon.
derheid over de lucht en andere hoofdf1:offen, of over de vier elementen der ouden. Deze zwart~ kunst is de eigenlijke tooverij of
hekferij, waarmede duizendc ongelukkige f1agtoffers des bijgeloofs
en der menfchelijke boosheid beticht zijn geworden, en filOode bedriegers de wereld betooverd hebben.
Van dit bijgeloovig bedrog vertoont ons de gefchiedenis onderfchei.
<lene gedaanten, bij. verfchilIende volken. In de oudJ1e tijden waren
loovenaars, of mag;, lieden, die de geheimen der Natuur onderzochten; aanvankelijk Perzifche, /lrabifc,'Ie en Joodfche wijsgeeren. Soortgelijke leeren wij kennen, uit het voorbeeld van DANIEL en dat der
Oos/erfc/te wijzen, bij Matth. Il. hoofdtleel. Naderh~nd verJ10nd
men onder magi; 1) Sterrekttl1digeu, gelijk !Ie Chaldeeuwfche ea
Babylonifche en vervolgens de Hebrecnwfche; ten tijde van DANIEL ,
waren [Dali. I: 20. II: 2, 10,22,48. IV: 6,7,9 enz.) 2) Sterrenwigcltelaars [.Je[aias XL VII: 9J. 3) Horoskooptrekkers [Je[aias
XL VII: 12]. 4) Bezweerders en Goachelaars, die in het Oosten,
door geheime 1!:unstCll, flnugell konden bezweren [Je[aias 111: 3, .T~
,"em.
17, Pf. LVIII: 5. Pred. X: II, Wob. lIl: 8]. 4)
Nekromanten of geesten bezweerders L3 Moz. XIX: 31; 5 JJloz. XVIII.
Il, 1 Sam. XXVIII: 7]. 5) Buikfprekers en buik[preekfters, die be.
weerden, dat zjJ eenen god, of daemoll. in hun lijf hadden ~ en dus
godfpraken [orakels] konden voortbrengen [.lez. XIX: 3; 3 Moz.
XlX: 31; XX: 26, 27; Hand. XVI: 16J. En eindelijk 6) Waar..
zeg~ers [5 Moz. XVIII: 10; Ezech. XII: 24J.
In de drie eerfle eeuwen der christelijke kerk, leerde men wel het
beJ1aan van booze geesten, en bepaaldelijk van een opperhoofd del..
zelve, welks magt en bezigheid be!1aat in het berokkenen van aller...
lei natUluiijk en zedelijk kwaad onder de menfchen; maar de eerJ1e
kerkvaders HERMAs, CLEi\lENS van /llexal1dri~, en ORIGINES leerden
tevens uitdrukkelijk: dat de duivel wegvliedt van hem, die denzelveJe
wederftaat; dat Wtj dm boozen geest kUn/1en overwinnen, en zijne
plaats innemen. Naderhand, toen de tegenJ1elling msfchen Heidenen Christendom was weggevallen, en de gooell der Heidenen nog maar
een "gefchicdkundig bellaan in de werken der ouden behielden, ol1Cwik~
kelde zich het geloof aan de Heidenfche afgoden, als aan booze geeiJ-ten, die, over den afval der menfchen van hunnen dienst gebelgd,
;zich op de Chris tellen zochten te wreken, door dezelve a~ bezetenen te kwellen, of, door beloften en bedreigingen, weder aalt
_zich te verbinden. Aldus om!1ond het geloof aan een verbond, mèt
~lel1 duivel. Van de zevende eeuw af, breidde dit geloof zich uit, e)}
~l~d ~ll de eenvoudige verl1auden, 0),ll100zele bi}f~en en de verbijsterde
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verbeelding der menfchen, diepe wortelen geCchoten; zoodat men
nu ook den duivel, in allerlei wanitaltige gedaanten, ligchamelijk zag;
nu eens als een monfter llld een dik, breed, groot hoofd, langen
hals, mager, geel gezigt, langen morfigell baard, lIlet paardetandcll •
vnri,ie oogen, als gloeijende kol~n, eenen breedcll mo nd, bultige
knieën, kromme beenen, gezwollen leden, omgekeerde voeten; dan weder mct JOHANNES vail Damascus, in de acht/te eeuw, als
een vliegende draak, gelijkende uaër cene lange en gloeijende flang,
wel zoo dik als eene ton, door de lucht heen en weder vliegende,
door vensters en fchoorfceenen bij zijne verbo:ldenen inkeerende ,
met welke hij, in verbodeNe geme!!l2fchap leeft, en die hij allerlei gaven brengt: onl1oozele kinderen doodt hij dikwélf voor en bi; de
geboorte; ja, hij verteert fomdjds de lever in 's menfchen ligchaam,
en maakt, dat de tooverhekfen zich in allerlei diere~l, bokken, katten, weerwolven enz. kunnen veranderen.
In de negende en tiende eeuw, klom dit bijgeloof al hooger: nu
konden zelfs, met behulp des duivels, toovenaars en hekren allerlei
ongedierte voortbrengen, waartegen men, onder anderen, in de nabijheid van Lau[anne, de magt der kerk en den dienst der heiligen te
hulp riep.
In de elfde eeuw, en in het begin der twaalfde, had het geloof
aan duivelfche kUIlsten aanmerkelijk veel V~1l z~jn gezag verloren,
althans in de meeste geestelijke komedicn, fabelen, balladen enz. uit
dit tijdvak, komt hij meest voor als een vrolijk gl:zel, als een potfellmaker en looze fchalk, die zekerlijk niet te vertrouwen is; maar
echter door ieder heiligen en het teeken van het kruis gemakkelijk
verdreven knn worden. Tot d~ uitbreiding dezer vrijere denkbeelden
fchijnen de kruistogten, het vernuft van fOlllmige meer verlichte geesten, en de overdrijving des bijgeloofs zelve, t? hebben mede gewerkt. Doch deze zegepraal van het gezond veraand duurde niet
lang. Weldra begon men ketterij en tQoverij met elkander te vermeugen, en zelfs een pa~r dozijn oude vrouwen te verbranden, om dat
zij niet bekennen wilden, zich te lJebben veranderd in paddcn en ganzen: terwijl, omtrent dien zelfden tijd, de non lVIARCELLA, die door
den duivel geplaagd werd, van den engel GAllRJEI, een auk hout ontving, van eenen boom uit het . paradijs, waarmede zij zich bewierookte
en aldus den duivel verdreef. Behalve Italie, werd lltl ook Duitsc!dtmd
vermaard, als een regt tooycr- cn hckjèlllalJd; terwijl het zuiden van
Franlmjk voor eene kweekCchooi en hoofdzetel der tooverij werd gebouden. Merkwaardig voor de gefchicdenis vaIl dezelve is de veertiende en vijftiende eeuw. III het begin der veertiende, begollnen
de geregtelijke verhooren en openbare Hraffen der tool'enaars en h eklèn
algemeener en fheriger te worden, dan ooit te Yoren. Ten bewijze
firekke het proces der tempèliers, of de gezamelllijke verhooren eu
procesfen ter vernietiging dezer orde, openharrr gc:voerd voor de' 00gen van geheel Eur()pa; daar men hare leden befdmldjgde van god-
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verzaking, aanbidding des duivels en toowrU. Op dezen grond befchuldigde, vcrvoJ:;-de, mishandelde men de tempeliers; beroufde hen
van hunne goedC:-t:!l, en veroordeelde! h::-n ter dood. Een fl:a1ltje van
fourtgelijkc vcrceri!l~ des duive" geeft de gc:fchicdcnis, in het verhaal van dell Loogcnoemden lteicjÎ'll-jlbbat,'t. ALPHONSUS DE SPINA
berigt ons, dat a!sd~n, in het zuiden van Fmll!crijk, vele fl2,hte
vrouwen, des nachts, in eene eenzame valu bi}~en kwamen, met
braIid2nde lichten in de hand, en eenen zekeren bok, op cenen rots
fiaande, aallbad~n en van achtcreu kusten. Doch niet alleen in de
gedaante van bokken, ook in die van katers en katten, verrcheen nu
dagelijks de ,kive1.
Eilldeli]!;: kwam er e.;ne bul in het licht
van p:lUS JOHANNES XXII, die geregeerd heef[ tot op J 334, waarin
de heilige vader fierk klaagt over de goddelooze zucht zijner tijdgcnoo(en tot dergelijke duive!fche kunsten, en w:larin hij zegt. dat zij aan
de booze geesten oilerden, dezelve aanbaden, beelden, ringen, tooverfpicgels, fieschjes, en wat niet al voor duivelfche uitvindingen, gebruikten, ter bereiking hunner booze oG.gmerken, als godrprakcn, magifche tOOJ'er- en giftdradi'n. Zoodanige toovermiddelell werden
zelfs ingewijd; dat IS, in navolging der kerkelijke fàkramenten, ge.
doopt. Ja men ging, in die bedorven eetlw, zoo ver, dat men, o fchand-: voor d ~ Christenheid! - tef eere des duivels, avondmaal
vierde; gelijk blijkt ui, het Lind/teÎmji:,'ze hekfcn-protokol.
In de v~ftiende eellw zijn het mees: vrouwen of hekfen , die tooverdel], en, op lailge b2~emf1:okken, door de lucht reden. In 1494,
werd te Lang 'es cen fyncde gehouden, hoofdzakelUk ter beteugeling
en uitroeijing der tonverü ; terwijl !Ju, overal, de toovenaars en ~too
ver,~,fen voor het geregt gebragt , verJ~oord, gepijnigd, en opiher
bloote ligclJaam onderzocht werd eo , of zij ouk ergens door den duivel gcteekend waren; zij werden pan befpotteli]ke proefnemingen onderworpen, en duizende oufchuldige men{chen werden levende verbrand. Onder de flagtoffers dezer eeuw. behoort de beroemde maagd
van Or/eans, en de menigte valsch befcimldigden, als deelgenooten
van den duivelsfabbath te /lrras , in 1459.
Eindelijk verfciJeen, den sden van Wintermaand 1484, de vermaarde bul van INNOCENTlUS VIII 1 last gevende tot eene algemeene te•
.regtfl:elling van toovenaars en toovercsfen. Daar, in dezelve, ketterij
en cooverij , als zaken van eenerlei helrche afkomst, werden te keer
gegaan, fl:eeg nu de magt der illtjlfifitie ten toppunt, en de hekfenen ketter-proeesfell, door cene pausreTijke bul bekrachtigd, werdeR
voor geheel Europa. maar inzonderheid voor Duitschlalld, allernood·
iottigst. Bovendien bevestigde zulks den volksw~an , dat er toaverijen konden plaats hebben, eenc overmiging, die algemeen werd
voortgeplant door een berucht bock, den /lckfon-!talller, in 1439 in
quarto, te f{m/en ui:gei;e\-en, onder dcn titel: l/1a//eus Maleflcan!m, gefchreven door de beid~. van dCIl paus aangellelde, ketterCl) hdûetl-regters, JAcon SPRE':;G~R en HENDRIK GREMPER; w:inrin
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tie l1Jogelijkhekl en het werkelijk befhan der toovet"ij, uit de H.
Schrifc, de kerkvnders en godgeleerde drogred::nen , werd aangetoond.
Hierin wordt bovendien alles opgeg·:ven, wat de kenteekenen , verllOorell en behandeling der hckfen enz. betrefc.
Men bediende ziel! van vijf vcrfchillende proefnemingen bij het 0\1<lerzoek van lieden, die van tooverij befchuldigd werden. De eerl1e
proefncming, het ordal g:enoemd, beUond hierin, dat de aangeklaagde
een gloeij.cnd ijzer, met wijwater befproeid, in de bloote hand, negen vo.ctllappen ver moest dragen; vervolgens omwond de priester
de gefchroeide hand, en verzeg2lde het windfel. Na drie dagen werd
de h:md befchouwd. en, gRaf bevonden zijnde, de befchuldigde 011Îchuldig verkla~rcl. Maar, zoo dezelve nog niet genezen was, werd
hij , in papier gewaad, vol duivels befchilderd, levend verbrand.
Eene andere proef was de zoogenoemde ketell'ang, ingevolge de
omle VrieslChe en N ederlandfche wetten, hier te lande, gèboden.
Een ketel, namelijk, met kokend water, werd in de kerk geplaatst,
en dat water met verfchrikkelijke vervloekingen bezworen. In dat
ziedend water moest dnn de befchuldigde zijnen blooten ann tot aan
-den elleboog inrlekcll. Zoo hij zich nie.t verbrand had, werd hij 011fchuldig verklaard.
Eelle derde proef was die met koud water. De befchnldigde werd
door eenen priester, onder het geleide van vele menfchen, naar de
naasthij gelegene diepe rivier, gracht of floot gebragt. Hier dronk
llij eerst cenen keik met wUwater; daarna werd de rivier bezworen
in den mmm des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. On..
der het uitfpreken dier bezweringen werd de befehuldigde moeder~
naakt in het water geworpen, en dadelijk aJs fchuldig geoordeeld
~Il verbrand, zoo bij bleef drijven. Schoon deze proef de meeste
kans van redding oplevel"de, zijn er echter, gelijk bekend is, verü::heidene mer.fchen, wier ligchamen, als niet foondijk zwaarder dan
water, boven drijven. vooral zoo zij eenige beweging maken, of uit
:mgst en benaauwdheid, dieper ademen, en alzoo den huik doen nilr
zetten. Ook liepen, bij deze proef, de vrouwen het meeste gevaar ~
-daar het aan dezelve, immers hier te lande, geoorloofd was, eenen
()nderrok aan te houden, waarop zij doorgaans dreven; zoo dat velll
onfchuldige VroU·.vCll verbrar.d zijn geworden, die, uit befchaamdheid.
den onderrok hadclen aangehouden.
Eene vierde proef1leming was de waag te Oudewater, zijnde, volgens
een gctuigi"chrift van keizer KAREL V , in 1547, wegens haar gewigt
en nnauwkcurigheid, (~eslijds beroemd boven die van alle andere Nederlandfche l1eden. Iemand. van toeverij befchuldigd of verdacht gehou_
den, verzadt gewoOl;Ii.ik van de regering zijner plaats, eene aanrchrijving voor de. reLering van Olldewater, om gewop:en te. mogen
worden. T-Jiermede aldanr aangekomen zijnde, werd hij, tot ·op het
hemd ontkleed; door den geregtsbode onderzocht, of hij ook eeni.
ge verborgeuCi! ZW;Y1rtl bij zich had; vervolgens 900r d~n waagmeester
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ter. met troisc!z gewigt, naauwkeurig gewogen, en door een gemigfèhrift, van wege de regering van Oudewater, voor on[chuldig verklam'd, zoo dat gewigt beantwoordde aan de grootte zijns ligchaams.
BU de hek[cl1-proces[en bediende men zich. vooral in Ellgeiand
en Duitschl(md, nog van e.en ander middel. De priesters, namelijk.
moesten, onder oplegging der handen, bij de wonden van CHRISTUS.
bij de tranen der. moeder Gods, bij de ketenen van PETRUS enz., de
hck[cn bezweren; dat zij zouden ween en , zoo zij on[c!Juldig waren.
Zoo gemakkelijk nu de vrouwen kU/21/en weenen, als zij wil/eli, maak.,
~e echter, onder zulke vrees[clijke amfbndigheden. de angst en be-.
naauwdheid dit docr:;aans onmogelijk. In Ellgelar.d !lond eens zooda.,
uig ongelukkig voorwerp, als verCteend en zonder tranen, onder deze
bezweringen. De priester ,. dit ziende, [prak met luider f1:emme tot
den r~gter:. "ik betuig u, op 1IIIjne priesterlijke eer, dat dez(I vrouw
"eelle heks is;" "en ik verklaar u" antwoordde de menschkundige
regter , "op mijne regterlijke eer, dat gij - geen hekfenmeester zijt."
Overigens werden bij het per[oonlijk onderzoe!;: , de hekCen naakç
uitgekleed, aUe haren van het Iigchaam a[gerchoren, en door de
priesters geCchouwd, of ze ook ergens teekenen van hun verboml
met den duivel of toovermiddelen verborgen hadden.
InrlLSfchen duurde h2t niet lang, of het licht der herlevende lette.
ren brak door de nevelen. van het bUgeloQf, en der vooroordeel en
heen. De toenemendc be[chaving, welke het leven der Qude Griek[che
en Romein[che kLasfiekc werkell verfprcidde; de op]{omst· en [poedi~
ge wasdom der proefondervindelijke natuurkunde, federt BACONS tijd;
de ontwikkeling van den volksgeest in Europa tot meer zelmandig~
heid, vrijheid en rijpheid van oordeel; en de ver[preiding van nur.
tige boeken door de drukkunst, moesten eindelijk het geloof -aan to~
verij, [poken en [oortgelijke zotheden, als van zelf doen vervallen;
fdlOon er altijd vele eenvoudige, zwakke en domme men[chen zullen
zijn ~ ~lic. o.ok, in de verHchtfte e.cuwcn, bedrogen kunnen worden.
Onder de verdiensteiijkile mannen, die al vroegtUdig, met gevaar
van hun leven, dit kwaad be(1reden hebben, behoorden CORNELlS
Loos, priester te 1I1C1Jtz, geilorven in 1593; TH07>IAS ER,AST; JOAN.
:NES WEIHr:R, lijfarts van den hertog van Cleef; maar, in2;onderheid,
onze beroemde landgenoot BALTHASAR BEKKER, dO,or de uitgave van
zijn boek, getiteld: de betoovcrde wereld, 1691; een werk, dat hem
veel. verdriet. heeft veroorz~akt. en hem, wegens de vervolgingen zij~
ner ambtgenooten, noodzaakte rot het nederleggen van zUnen post,
als leeraar der Hervormden te /JmflerdtllJl. Als tijdgenooë van. BEKRER, verwierf in DuitscM(lnd, de wijsgeer THO;WASIUS, de leermeest~r V3n LEIBN,TS, zeer groore verdiensten, door zijne beflrijding des
bijge:oofs aan toovcrij en krachtdadige medewerking [er af[chaffing
der hek[en-procrsfcn.
BEUKENB001VI (Fagus). Deze behoort tot de 2·~f1:e klas[e
v:m h<;t ilel[el van I,Ii\'NEUS, welke 3 [oorteIl bevat, De gemeene
Beuk
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BEVALLIGHEDEN. (DE DRIE)

Beuk (Fagus SyIJlatica) , is eenige inlandfche foort, en eene der
aauzienlijkl1e woudboomen, die zich çloor zijne fchoone hladen onderfcheidc, en eelle hoogte v~n 100 tot 140 voeten bereikt. De glansrijke bladen zijn helder groen, en derzelver onderlte kant heeft gelijk loopende takjes, in wier hoeken zich witachtige ,boschjes haar bevinden. Men heeft Deuken met bruine en bonte bladen. Deze boom
levert het beste brand-, en voor draaijers, fchrijnwerkers ell wagenmakers een zeer kostelijk werkhout op; doch dan vOQral is de Beuk
van veel waarde, als de flam zoo dik is, dat dezelve tot fl~pers voor
olie-molens bruikbaar is. Met de geraspte fpaanders zUÎven men den
wij;1: de kolen geven de llerkfle en langdurigfte hitte, en de asch de
mer:sre potasch. Van de vrucht, uit eene ruige fchaal of boHler befiaal:de, waarin driehoekige kernen of beuk-akers be/loten zijn, krijgt
men eene voortrelfdijke olie; ook' is dezelve een zeer goed voeder
tot mesting van varkens en llnllwenen. De Beuk tiert beter, dan de
eik, in zandgronden., waarde or hij dubbel voordeelig . wordt. De bruine groeit langzaam, en dient meer tot afwisfding in Engelfche partijen.
BEUNHAAS. Is in HolJmld, gelijk ook in verlèheidene kooplteden van Duitsc!J!(Jlid. iemand, die, zonder daartoe patmt, of aanflelling te hebben, dezelfde functien van eenen makelaar tllsfchen kooper ell verkooper W~larn('emt. In regten gelden de koopen, door zoodanig iemand ge/loten, in gevallen van verfchil, niet, althans zoo niet,
als die van een en makelaar - gezworen makelaar, zoo als men onder
ons zegt gefloten. Onder de handwerkslieden is het i~mand , die
lijn hand~rk lliet in den grond geleerd heeft. of ter iluik beoefent J
zonder in eel1 gild te zijn.
BEURS. Zao noemt men, in koopf1:eden, een aanzienlijk gebouw,
waar de hooplieden , meeswl tegen den midd~g of avond, bijeenkoDlen, om over alle Zake!l, den l,oophandel betreffende, te fpreken,
koop.kontrakten te /lniten enz. Sommige meenen, dat derzelver benaming afkomstig zoude zijn van een adelijk genncht VAN DER BEURSE
(BOURSE) , te Brugge in 17amlderm, (eene der oudfte koopf1:eden
in de Neder!andl!1l) , in wier huis pe kooplieden hunne vergaderingen
hielden. Nagenoeg flemt hiermede overeen het gevoelen van anderen,
dat dit woord zoude ontleend zijn van zekere vermaarde herberg
te Brugge, op welker uithangbord eene geldbeurs afgebeeld was.
en in welke de voornaamt1:e kooplieden dagelijks bij elkander kwamen, om hunnen handel te drijven. In verfcheidene plaatfen , b. v.
L011den, Parijs, Amflcrdt1111 , Rotterdam, Antwerpen enz. zijn het
prachtige gebouwen. Te Boston, in Amerika, had men eene
prachtige beurs, J 30 voet lang, 7 trappen hoog, en van 300 vertrekken voorzien; doch welke in het laatst van ] 8 J 8 is afgehand.In Turkije vernaat men onder het woord Beurs, of buidel, de fom
van 500 rijksdaalders, omdat al het goud en zilver, dat in de fchatkist van het ferail komt, in lederen benrzen of buidels gedaan wordt.
BEVALLIGHEDEN. (DE DRIE) of Crntim, waren bij de
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Crielun 3 godinnen, AGLAJA, THALIA en EUPHROSYNE genoemd.
Sommige fchrijvers geven haar de nam2n v~n P,\SITHEA, EUPHROSYNE
en AEGIAU:, en zij waren, volgens eenigeil, dochters van JUPITER en
EUNOMIA; doch, over het algemeen, houdt men haar voor dochters
van BACCHUS en VENUS. Zij ver[chijnen overal, uiet als gebiedende,
maat' als dienende godinnen, welke niet zelve fchitteren, of veroveren; maar van welke VENUS h~ren luister ontleent, welke tevens,
door haren invloed, alkr harten vermeestert. Nogtans bepaalt zich
haar werkkring niet Hcchts tot de liefde en gezellige vrolijkheid; maat'
firekt zich ook tot geestelijke gellOe~ens en vermaken uit. Toon- en
dichtkunst, welfprekendhe;d en ander ~ kunsten, verfraaijell zij door
haren invloed; gelijk haar ook het beoefenen van weldadigheid, en
bet betoonen van dankb2arheid, wordt toegefchreven.
Oudtijds werden ::Ie Beval!lgheclel1 geheel gekleed afgebeeld, zoo
nIs hare gouden beeldzllilen van BUPf.I.lIS in S;;1ir1)a, en de manneren van SOCR.HES, voor "den ingang van de Acropolis van /lt!reile,
gelijk ook in den tempel te Elis, W:1.nr de ligchameu van hout, de
handen, het aangezigt eIl dt! bcellen V2n wit marmel', doch cie kleederen verguld waren. Eeue dezer goditll~en hiEld eene roos, de at:dcre eenen mirten-tak (het zinnebeeld \'an fchoonheid en liefde), en
de derde eenen dobbdHeen (het be~!d der fcbuldelooze jeugd), in
de hand. Naderhm:d, echter, heeft men ha~r ook ongeldeed afgebeeld; zich onderling door cenen bloemk!-ans on1 f1:rellgeld houdende.
De ven~ering dcr Bevalligheden w:ts, in Griekm!fwd, zeer uitgebreid. Zij hadden hier een groot aamal tempels, deels alleen, deels
in gemeenfchap met andere godheden, namelijk met VENUS, de zanggodinnen, A:-'lOR, lWERCllRWS en AroLT.o. Voor het overige zwoer
men bij de CharitimJen. (dt!S was de GriekCche naam der Bevallighe~
den) en wijdde dezer godinnen, over mfel, den eeriten beker.
BEVER. (Castcr Fiber) Een viervoetig dier, tot de orde
der zwempootige (Pa/mata) b~hoorende, hetwelk men, om zoo
te fpreken, over den geheden aardbodem vindt, zelfs in de zuidelijke deelell van Europa·, Afrika, en de lnr!iën; doch nergens me.
nigvuldiger dan in Noord.Amerika. inzonderheid in Krwada. Het'
onthoudt zich aan de oevers van rivieren en meren, en leeft zoo
wel in het water, als op het land. De Bevers houden meest
vallfiille, zacht vloeijende frroomen, aan welker oevers zij zich
woningen bomven , met zulk een wonderbaar beleid en kunst, dat
dit werk alleen hen onderfcheidt van bijna alle andere dieren. Dit
echter, hoe fchrander en vernuftig het moge gefchieden, fchijnt ei..
genlijk meest een gevolg van de noodzakelijkheid te zijn: want in
Rusland, Polen, en [ollltijds ook in Duitschlatld, houden zij huis,
~ven gelijk de otters, in holen, welke aldaar, aan de oevers der rio
vieren en meren, veelvuldig voorhanden zijn. Wat echter die wonin.
gen en het bouwen van dezelve betreft; hetgene , d:1t door vroegere
en latere NatRIlrkundigen , des aangaande, is opgegeven, is met 700
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veel wonderbuftrs en vernufts van deze dieren doorweven, dat lhell
niet wel zonder wantrouwen alles letterlijk, als waarheid, kan aannemen. Zoo veel nogtans mag mcn, door waarnelllilJg, voor zeker
houden, dat zij, iJl getale, dat is, in gezeifchap van een goed aantal
hunner, boomf1ammen, zelfs van eene vrij groote dikte, met hlll111e fcherpe tanden bij den grond af, en alsdan op 7.ekere lengte;
in drie, vier Hukken; even eens doorklHlgen; die Hukken, onder het
w:;ter, in met hunne voorpooten gemaakte hohen vast maken, en
met klei of aarde aan elkander voegen, derwij ze, dat zij, met een
zeer groot aantal hunner, (fommigell zeggen wc! van twee of drie
honderd,) daarin kUllnen verblijven, en voorraad van populieren,
wilgenhout en andere boombasten; wortelen en binden, tot voedfel, gedurende den wintertijd; bewaren, en aldus in maatfchappij
leven. Men befchrijft deze woningen als eenen, door hout, klei of
narde, zeer vasten, tien of twaalf voet op de grondvlahe breeden, en aan de kruin rot twee of drie voet fdlUins weloopcnoen
dijk, tot acht voet in de hoogte, die volkomen in Haat is, oJU
het water te keeren.
De Bever heeft de grootte van een' kloeken hond; hebbende door~
gaans de lengte \'an twee en een half voet; in omtrek even zoo
veel. De kop heeft eene ronde gedaante. De oogen zijn klein en
"wartachtig ; de ooren kon, rond, van buiten harig, van binnen omtreilt kaal. Inzonderheid onderfcheidt zich de Bever door eenen bree~
den, platten, bijna. eirond en , gcfè:hubden fiaart. De fchubben gelUken naar die der visfchen; rusrchen dezelve fiaan eenige haartjes, echter dun gezaaid. Met dezen fraart kan hij op den grond jn bet water
flaan, zoo dat men het zeer ver hooren kan. Zijne pOOlen zUn kort;
aan ieder derzelve heefe hij vijf vingers, welke aan de voorfie geheel van elkander afgezonderd, doch aan de achterf1e door een fierk
vlies, even als bij de watervogels, a~n een gehecht zijn, hetwelk
11em, tot het zwemmen, dae hij dikwijls moet doen, van eenen zeer
grooten dienst is. Zijne huid draagt eene vacht van zeer fijn, zacht
11aar, bij dezen licht, bij genen donker, kastanje-bruin van kleu\'.
Ook vindt men er, die g~heel zwart zUn, welker huiden kostbaarder
gefchat worden dan bont. Er komen ook witte voor, en fomtijds
rosachtige en met vale en gele haren. Het gewigt van den Bever
is zo, tot 4°, 50, 60 pond. Deszclfs huid wordt als bontwerk,
op ondencheidene manieren, gebruikt, en de daaruit ontleende haren
word~n in cie Locden-fabrijken gebezigd, en ook tot koufen eu hand.
fC)lOenen bembeid.
Hoor;st bdallgrijk is, bij den Bever, het CastormllZ of zoogenoclllde BeJ'crgc;;', hetwelk eene donker bruine, taaije, doch, gedroogd
zijnde, iigt wrijfbare Hof is, van eenen fcherpen, bitteren finaak ,
en fierken , doordringenden reuk, die zich 1 in twee blaasjes of beursjes, msfchen de acht<.:rpootell van het dier, (zoowel bij de wijfjeil
als mannetjes) bij den anrs vergadert, eJ} ~n genoemde~ naam ver.
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kregen heeft, omdat men wel eens deze blaasj es of beursjes, te onregt ,
voor de tecldeelen van het mannetje hield. Het bevergeil , dat uix
de noordelijke fireken van Europa wordt amgebragt, en onder den
naam van Syberifche, of Muskovifcl:e CastormllJ. bekend is, is het
beste; doch men heeft nog eene mindere foore, ander den naam van
Enge!fche CmtorCt!1I1 bekend, dat uit f{oIJod:1 tot ons Immt, én aan
deszelfs minderen reuk, en, wanneer men het doorbreekt, glinsterende
oppervlakte, zeer wel van het vorige te onderfl:hciden is. Het Bevergeil wordt als een zeer heilzaam middel, tegen moed!!rkwalen en
allerlei zenuwziekten, in de geneeskunst aange\vendó - Het vlcesch
van den Bever wordt niet alleen gegEten door de Noord-Ameri/r.rJllen,
ma3r ook, en vermits men in de dijen, en den 12 duim langen ge ..
fchubden !taart, den reuk, fmaak en alle hoedanigheden van d<:>n visch
waarneemt, door de Roomsch-gezinde Christenen in de bndcn, waar
hij voorkomt, in de vasten, voor eene geoorloofde fpiJs gehouden.De Bever houdt zich bij eClf enkel wijfje, en tij paren in den WÏllO
(21". Na vier maanden dragt, krijgt het wijfje, meest in Lellte~
maand, twee jongen, fomtijds drie, zeldzaam vier. Het heert flcchts
vier prammen, boven aan de borst. De jongen zijn in het derde
j~ar volwasfcn, en, zoo zij geene holbewoners zijn, gaan zij alsdan
mede aan heE bouwen der maatfchappeI'ijke woningen. Men meent:r
dl( de Bevers van 15 tot 20 j~rcn leven.
BEVERNINCK. (HIERONlJ~IUS VAN) Ecn der berocmdnc fraats.
mannen van de J 7de eeuw, geborcn te Gouda, den 25 van Grasmaand 1614, overledcn den 30 van \Vijnmaand 1690, te Oud Trilin·
gl!11, anders het huis re Lok/zorst genoemd, een klein uur van Leijdeti.
I-Iij werd,; in de onrustige tijden, in verCchillende gczantfchappen gebruikt, en be\vees gCIVigtige diensten aan den fiaat.
BEVERWIJK. (JOHAN VAN) Geboren te Dordrecht, den 1 vmi
Slagtmaand 1594, in welke plaats hij ook de geneeskunde, met veei
lof, beoefend heeft, en aldaar, den J 9 van Louwmaand 1647, over.
leed, Onder zijne vele nagelatene fchriften munt uit een werkje:
over het verkorten of verlengen van het menfchelijke leven, onder
den titel: De tel'mÏ1JO ,'ital' fataJi ac mobiJi; Rotterdml1 1644, 8vo.
Ook een werk over de Uitnemend'zeid der li'ouwen, Dordrecht
1 6 43, benevens eene korte verhandeling over de HoJlalldfche genees..
middelen, in welke hij bewijst, cbt elk land, en ook het onze, ge~
noeg heeft tot onderhoud van het levell en de gezOI,dheid der inwoners, Dordrecht 1642; mede onder den titel: Illtrr;r!uctÎo ad medlei.
'11am indige1Jolll, Leidae 1663; een werkje, zelfs bij uitlanders , mee
lof bekend.
BEVOLKING. Onze aarde bevat 9,288,000 vierkante mijlen, waar.
van twee derde met water bedekt zijn, zoo dat er nog ruim 3 milli.
oen vast land overblijft. Rekent men nu, dat op iedere vierlmnre
mijl 3,000 menfcnen kunnen gevoed worden, dan kunnen er 9,000
niillioen menfchen op de aarde leven. Wanneer wij hiervan nu af..
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trekken de onbewoonbare woestijnen, moerasfen, bosfchcn, ij,lnnden
enz., dan mogen wij veilig vool'onderltellen, dat er nog 3,000 milli_
oen menCchen op wonen kunnen; en echter beloo;Jt Cie bevolking der
aarde nog geen vierde gedeelte van dit getal. Te weten , vol~ens de
berekening van LE Sc\GES, in zUncn /itlas "an 1814, wordt de bevolking aldus opgegeven:
Europa
170,000,000.
Azie

380,000,000.

Afrika

90,000,000.

Amcrif.'fI (Noorrl-)
Amerika (ZlIid-j

3°,000,000.
2:>,000,000.

Het sde wercldded of de
eilanden in den Oceaan 20,000,000.
Zmnen 7 I O,OOO,OCO.
Hierv?n z~in na óel1oe<;:
Christenen
15°,000,000.
Jo::en
9,000,000.
lVlahomedanen
] 10,000,000.
lIeidcll,:,n
4+ I ,000,000.
And'èrell twUfclen aan dcz~ berekcning, ell mcenen, dat de bevolking V:ll1 ,1;:.ie te klein, die V~1l .dillel'ika te groot, opgegeven is.
De bevolking der f/eret'uigtÏe luten werd, op last van het congres,
in 1790 mg-ega:lIl, el1 bevonde!1 te Z~jll, 3,930,000, behalve d,~ inwoners ten noord westen van de OJlio, waarvoor 20,000 ge(];eld wordt.
Men fielt, dat, d:îár de bevolkill.'; elke 20 jarcn verdubbelt, dezelve
dus nu op 6,000,000, 11ln~ gcrchnt worden. De volgende opgave
van PINK2RTO;:>;, in zijne Gcograp,'zic, Il1:e deel, bladz. 4, [chijm dus
meer naar waar:leid:
EI/roN.

15°,00°,°00.

Azi~

500,000,000.

Afrika
Amerika

3°,008,000.
20,000,000.

Auftra//ie en

Polyncfie

5°0,080.
7°°,5°0,000.

Hoe veel meer menCchen zOlld~n er dllS op de aarde kunnen leven!
Welk een onuerCcheid in het g'ctal van bewoners, bovendien, in [OiUmige landen plaats heeft, blijkt uit Rusland el. Frtlilkrijk; het eerl1:e
heeft eene oppervlakte van ï33ï,746 vierkante mijlen (behalve de
jongf1:e aanwinsten), en l1echts 36,4°0,000 inwoners; het laatl1:e be~
vatte, vaar den vrede van Pt1r~is, 17,122 zoodanige mijlen. e11
4°,200,000 inwoners. (*) Ondertusfchen hangt de bevolking eens lands
alleen van ver(];andige wetten en inrigtingen af, onder welke men de
vol.
(0) In 1818 telde mell ficchts 29,327,888 zieleu.
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volgende kan tellen: de zorg der regering voor de vrijheid cv veiligheid harer onderllOorigen, voor eenen, zoo veel mogel~ik, onbelemroerden handel en de noodige middelen tot levensonderhoud; wijders het bevorderen en gemakkelijk maken der huwelijken, die, door
de aa~;;- toenemende weelde en onevenredig groote legers, meer en
meer moeiielijk worden gemaal:t: behoorlijke inrigtingen voor zwangere Cl! l,racllJlVrOUwen; een werkzaam roezigt over de kinderziekten.
inzonderlJl:id over dc zoo heilzame inëilting der kindl~rpokkcl1; het
oprigten van arm en- , vondeling- en ziekenhuizen; de aanmoediging vnil
den landbouw, de veeteelt en nijverheid, door den uitvoer, zoo veel
mo',,:lijk te begunstigen, de openbare bsten te vermin(leren, en die
op eenc doelmatige' wijze te verdeelen: voorts eene onbepaalde vrijheid van geweten; het l1aturalif(~ren van buitenlanders, die zich el·
ders willen nederzetten; het verhindercn van eenen al re grcoten
aanwas der Heden; een behoorlijk gcne('skundig beauur, ter vcr,nin!lering dcr il:erfljjstcn, welke, door d!;! zorg voor gezond voedfeJ,
door het verhinderen van hel overbodige gebruik van Il:erke dranken.
het voorkomen van belinettelijke ziekten, Van het begraven in de
kerken en aeden, het zorgen voor zuiver en gezond wJter, ct}
foongelijke ander·~ middelen, aanmerkelUk kan bevorderd worden; cn
e.indelijk het were.n van bedelaars cn landloopers , benevens het auiten
van alle hazard.fpelen enz.
BEWEGING. Hieronder veranat men de pl~atsvcranderillg eens
lig-chaoms. Deze verandering van plam of !land eens ligchaams, of
van deszelfs deel en , in de ruim tC , is wezenlijk of {dijnbaar.Als
wij in een varend fchip zitten, fchijnen de voorwerpen aan den oever bewogen te worden; tenvijl wij wèten, dat deze bewcging der
boomen eu huizen flechts fchijnbaar is, iu tegenaelling der voortgaande of Wtfre Beweging van het fchip. Bij de leer der ware bewe.
ging- moet men acht geven: I. op de oorzaak der Beweging; 2. op
de aof, die bewogen wordt; 3. op de rigting of il:reeklijn der Beweging; 4-. op den afgelegden weg; der doorgeloopene ruimte of baan;
5. op den oe!l:eeden tijd; 6. op de fnelheid; 7. op de hoegrootheid; en 8. op de verfchillellde foor ten van Bew~ging.
J. War de oorzaken van her omaaan ea de fl:Ol"ingen der ne\ve~
ging betreft: fcIlOon wij derzelver natuur nict kennen, noch we.
ten, hoedanig zij b.ewegingen voortbrengen of fl:oten t worden ziJech'"
ter, bij de meeste bewegingen, waargenomen, bij andere door wet.
tige gevolgtrekkingen, uit daadtakelI cn berekeningen, afgeleid.,
cn bij alle als noodzakelijk aangenomen. De tot dus vêrre bekende'
oorzaken der Beweging zijn, 1. de kra.·ht 'YfI.'I'J men{c/zen, werkzaam in her rillen, dragen, trekken, dmkken, aooten;- treden, drn:1ijen enz. pe ouden bewerkten meest :llles door Daven, wier ondër-'
houd weinig kostte, daar derzelver leven cn gezondheid nicr hoog
gewaardeerd werd. Zoo vermogten zij, door veler mcnfchcn JoJàl1.
den, groote werken uit te voereu, die thans, met bebulp van werk
ALGDI.
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tuigen, door weinige volbrngt worden. B. v. onder de regering var!
CALIGULA werkten 20,000 mcnfchen aan de oprigtillg van den grooten Obeliscus in den Circus vaticrlllUs te Rome; (PL1N. Hist. nat.
XXXVI. 9), en in 1586 gefchiedde, onder het beftnur van DO~II'
NICUS FONTANA, hetzelltie werk, door 960 menfcllel1 en 80 paarden.
De grootheid, der mcn[den-kracht, van dezulke, namelijk, die aan
ligchamelijken arbeid gewoon zijn, wordt doorgaans aldus opgegeven.
Op de teenen 11:aalld~, draagt een menscll, met bchulp der fpieren van
voeten en lendenen, boven en behalve het gewigt zijns ligchaams"
nog eenen last van 150 tot 160 pond j regt op Itaande, of ook, met
ingebogen lijf en knien, draagt hij eenige centenaars; met te drukken,
in eenen loodregten 11:and, kan hij, op zijn hoógst, zoo veel magt
uitoefenen, als het gewigt zijns figchaams bedraagt, en met trekken
of [looten, in eenen horizontalen 11:al1d, niet meer dan een gewigt van
~4 tot 25 pond, en hij werkt met eelle filèlheid van 6000 voet in
één uur. Hiertegen firijdt niet, dat een man, gelijk vloers , lasten
trekt en voortfleept van ecnige centenaars; want daarbij heeft hij niet
het geheele gewigt van dea last, maar flechts de wrijving over den
grond te overwinnen.
2., Eene tweede gelijkCoortige oorzaak van Beweging Zijn de Be~
SIIl!egkrachten der ,lieren. Ten dienste der mcnCchen wordcn, ge""
woonlijk , paarden gebruilu, die, horizontaal trekkende, doorgaans
J75 pond, of zevenmaal meer, dan een mensch, bewcgen, en, al dm
trekkende, bijna dubbel zoo fnel voortgaan. Ook hier zegge men
niet, dat, bij goed gefp:ll1, op ecnen vlakken weg, een paard wet
1000 pond voorttrekt; 'want, bij zoodanigcn last heeft een paard
geen 1000 pond, maar alleen de wrijving van de flede, of v~n de
deel en des voertuigs , dic den grond rakcn, te overwin tIen ; welke
wrijving, bij eene lading van 1000 pond, tcn naaste bij 175 pond:
bedraagt. Om de beweeg- en rpierkrachtcn van mcnCchen cn dieren
te bepalen, heeft men verfchiliende werktuigen uitgevonden, die
Krachtmeters (dY/Janometers) gClluemd woden, el1 waarvan de beste is die van REGNrt:R, afgebeeld en befclrreven in het Joltr1itJ.11 d~
rEcote polytec/miqt:e; 5 ca/tier T. Il. pag. 160.
3. Eene derde Bewcêgkra;;'tt is de kracht des Wrtt!?I'S-, eene- der'
nUttigf1:c, waarvan zich de hcdendaat~rche wèrktuigkundigCll bedienen',
zoodanig , d~t het gewigt van vallcnd water racteren omdrWr. De
hoegrootheid der wcrking hal~gt af van de hoeveelheid, fneJheid eru
rigtillg des vallelld~n waters op de declclI van hc:t rad. Dezc bc-'
weegkracht is boven vele anderen vcrkiesl\jk, omdat zij fierk werkt
niet alleen, m(1ar ook voornamelijk, naardien z\j tot eene zeer reg-el.
matige, werking gebr~gt kan worden, zoowel door ontlasting des
QvertQlligen waters, als door fc!IlJttcn, ter voorkoming van gebrek.
4- Eene vierde oorzaak van Beu-eging is de kracht vall den wind.
of der bewQgcije dampkringslucht, gelijk dezelve werkt op zeilell
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van fchepen, en wieken van molens enz. Deze kracht is wel de
goedkoopfl:e, maar ook zeer veranderlijk en onregelmatig.
S. Ecne vifde oorzaak "tIn Beweging is de )foom 01 waterdamp,
en, in het algemeen, de uitzetting eener veerkrachtige vlocillof door
de warmteHof. Hierop berLlst de werking del' [toom-machines, waarover men, in onze t<lal, kan raadplegen de nieuwe yerhaJldeling van
Ilct Bûtoofsch CeJJootji:iIt/P te Rotterdam, I. d. Desgdijks bernse
hierop de Beweging ,'cr lncht en wolken in den dampkring, ten gevolge der ongelijkmatige uitzetting van dezelv'~ (joor de zonnewunme.
6. Als zesde oorzaak van Beweging bCichouwe men de zwa,lrtekracht der ligch,~men, die veroorzaakt, dat àUe opgeworpene ligchamen tel' aarde vallen, in de fl:l'eeklijn naar het middelpunt van onzen
bol; mitsgaders, dat de maan Ol}Ze aarde, de fbtelliten derzelver
hoofd-planeten vergezellen, en alle planeten, kometen en nnnen mar
de zon getrokken worden. Van deze zwa:mekracht maakt men, op
het voetfflOor van GALILAEI en HUIGHENS , een zeer vernufti{; en
gewigtig gebruik bij flinger-uurwerken; ook bediem men zich vau gewigten in zulke gevallen, waarin de bewcegla'acht langzaam en weinig
behoel't te dalen; zoo als bij hang-gewigten aan klo 1,ken; daar deze,
uit hoofde V~ll derzelver geftadige loodr,'gte daling, of eene te groote ruimte tot die daling vereifèhcn, of te dikwerf moeten opgewonden worden.
7. Ook wordt de veerkracht van f0111mige vnste ligchamen, alg
Van aaal enz. dikwerf tot oorzaak van beweging genomen, gelijk bij
zakhorologies, ("lIJtomaten enz. - Zood:lnigc veren, opgerold en in
trommels afgefloten, trekken a:1l1vallk~]j.ik, als zij pas gefpanncn zijn,
ilerker dun naderhand; zoo dat ,krzelver ,'oongebragte beweging;
zonder vele noodige voor7.orgen, dikwerf aan veranderingen onder.
worpen is.
8. Eindelijk is er geen twijfel aan, of er zijn nog meerdere, tot
nog toe onbekende of ongebruikte, oorzaken, en krachten "an Bewe.
ging in de Natuur, waarvan de nakomelinglèhap willigt een gelukkig
gebruik voor de werktuigkunde zal weten te maken, en waartoe reeds
de elektriciteit en de magneet aanleiding geven. (Zie onder op het al'~
i/kc! BEWEGING. eeuwigdurende)
, II ~ Heeft men, bij de Beweging eens ligchaams, op de ,ftofdee/m
te zien. die in beweging gebragt of gehouden moeten worden, om.
dat de hoegrootheid der Bewegillg zelve van de hoeveelheid der be-'
w02;ene fi:ofdeelen afhangt.
lIl. Dil [treekl1jll van Beweging beet de regte lijn of weg; \V:l:1~~
in een bewogen ligcbaam voortgaat, of telkens poogt VOOlt te 100-.
pen. Is die fl:reeklijn fl:eeds dezelfde, dan heet de beweging eén\!
,·tgtlijllige; verandert echter het ligchaam alle oogenblikken van w~g,
dnn heet des zelfs Beweg'ing eene kromlijnige.
IV. De ruimte en· tijd, waarin de Beweging gefchiedt ~ worden,
door de beweegkundigen, onderfcheiden in 'Yotftrekte cn betrikkelijke
X z
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ruimte en tijd, Onder volftrekte plaats of ruimte verl1aan zij dat geM
deeltc der oneindige wereldruimte, hetwelk een Iigchaam inneemt ~
met betrekking tot zekere onveranderlijke merkpalell in het heelal. Onder betrekkelijke plaats begrijpen zij den l1and eens Iigchaams ten aanzien van andere Iigchmnen. Deze alleen valt onder het bereik onzer
zintuigen, daar ons geen Iigchaam bekend is, dat in eene vol1trekte
nlSt, of eeuwige bellendigheid Val1 plaats, zoude zijn. Iemand, in een
fchip zittende, kan in dezelfde betrekkelijke plaats van het fchip blijven, fchoon hij met het fchip gedurig vooruitgaat. - Desgelijks ver·
l1aat men, onder votjlrektm tijd, een gedeelte dier eindelooze onbepaal.
de duurzaamheid, waarvan wij ons geen denkbeel d kunn~n maken:
want de eeuwigheid vale buiten het bereik onzer begrippen en bepalingen. Maar be/rekkelijken tijd noemt de beweegkulldtge een gedeelte der duurzaamheid, bepaald of afgemeten" door opvolging van
zaken, die onder het bereik onzer vermogens vallen. Tot het meten van dien tijd wordt eene maat vereischt van befiendige grootheid, of, met andere woorden, eene gelijkmatige· opvol{.;ing van
verfchijnfelen. Die maat verleent ons de Natuur in den jaarlUkfchen
omloop der aarde en overige planeten om de zon, in den omloop
der maan om de aarde, en in de omwentding der aarde om hare
as, uit welke bewegingen jaren, maanden en dagen o11tl1:1an.. Deze
maat vermenigvuldigen wij tot eeuwen. ter bepaling van groote
tijdvakken, en venleelen dezelve in onderdeel en van uren, millllten,
fekondcll, tertien enz., om all~rlei tus[chel1ruill1ten van op'/olgende
oogenblikken af te meten.
V. Uit de vergelijking van den afgeloopen weg ~ met den tijd "
dien een Iigchaam heeft befteed , om!1aat het denItb~eld van file/heid. Hoe grooter de weg is, en hoc korter de tijd eens bewo.
gen ligchaams, des te grooter zal ook de filelh eid der Beweging zijn;
en, omgekeerd, des te kleiHer , hoe klehler d~ weg y en hoe grooter of langer de bel1ede tijd is. Deze onderlinge betrekking, tu:~
fchen tijden en wegen, bij de Bewl!ging der ligchamen, is de beweegkundige gewoon door de fteIIing uit te drukken, dat de fhelheden van twee of mee( bewogene ligchamen zich verhouden 6 in de
regte reden der wegen, en de omgekeerde reden der tij deil ,.
Voorbeelden van verbazende {helheid levert ons de NatUur, ·1 .. in
tie fnelheid van het geluid, dat 1033 ParijCche voeten, in ééne Cekonde,. aflegt, en 2. van het licht, dat, in dienzcl/tlcn tijd, meer
dan 40 millioen mijlen doorloopt. \)ndcr dz werken der men[clle.
lijke kunst is' er· geen, waarvan de filelheid van werkhJg die der ter;..
legl'afon te boven gaat.
Te Parlis, kan men, tegenwoordig,. berigten ontvangen van
Ca/rlis
met 27 telegrafen in 3 minuten.
RijsJeI
22
dit()
2 dito.
Stmt11s!;urg
46
dit()
6 dito.
L~n

50

dito

8 dito.
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vr. De {jroQtheid der Beweging hangt kla~rbJijkclUk af van de
menigte ,der bewogene ftofdeelen, en van de liJelheid, waarmede
dezelve bewogen worden; want, daar iedcr ftofdeeltje eens bewQgen Iigchaams dezclftle fnelbeid heeft, als het geheele Iigchaam, zal
de hoeveelheid, of grootheid, van Beweging gelijk zijn aan de fnelheid dcs ligchaams, vennenigruldigd met de hoeveelheid zijner !lofdeelen.
VI I. De verfchilIende foorten van Bew();;Îngcn onderfcheidt mell
J. ten aanzien der merkbare plaatsverandering, in yoljlrekte en be..
trekkelijke, in ge1l1ef11e en eigene, in ware ell fchtjl1bare Bewe·
gÎ.llg ; 2. met betrekking tot de beweefikracht, als voortbrengende oorzaken, in enkelvoudige en zamEngejlelde Beweging; 3. betrekkelijk
cle ftreeldijnen, in reg/lijnige en kromlijnige, en eindelijk 4. ten aan.
zien der fnelheid, in gelijkmatige en ongelijkfnl1tige Beweging. Van
alle deze deelen wordt in de toegepaste wis- eu naçuurkunde breedvoerig gehandeld.
BEWEGING. (Eeuwigdurende) In de taal der geleerden perpc.
ttWnt mobile genoemd, is iets, dat zich altijd, en wel van zelfs.
beweegt. Daar wij niets kennen, dat zich altijd bewogen heeft, zoo
volgt van zelf, dat men door de vraag, thans wederom zoo dikwijls
geopperd, " of het mogelijk zij, door de werktuigkunde, een per"petuu1ll mobile, of een zich altijd van zelf bewegend werktUig,
"daar te nellen ," enkel eene vo.ortg;\ande beweging van hetzelve
bedoelt. Wij b{;ziuen wel kllllmverken, die zich langen tijd, zonder
bijkomend huipmkldel, blijven bewegen, maar geene, die a/tijt!
voomvcrken. In de vorige eeuw beijverden zich verfcheidene werktuigkllndigen langen tijd, om zich vtm ze/ve Ircwegtmde werktuigen te
vervanrdigèll, waarvan dan icdcr aan het zijne den naam v:m cen per.,.
peft:ul/J 1l1obile gaf. Een der vooma:lOJfl:e van deze foort is het uurwerk, in het Cmdsc11 Mufcum te Londen, in 1774, door JOHAN
FEltGusot'< bekclld gemaakt; beflaande in een horologie. hetwelk van
ccnen barometer voorzien is, en waarvan de rad ers , door het rijzen
en dalen van het kwik, bewogen en aan den gang gehouden worden.
Onlangs meende men het perpetullm 1nobiie, door middel van de
Zambonifche kolommen, gevonden te hebben; doch MAILLARDET, te
FOlltaiues, in heç kanton en vorstendom NeumIJurg, vervaa.rdigt,Ie,
nog later, een werktuig vall eenvoudiger zamenrieI. Hetzelve bellaat
in een rad, rondom hetwelk een aantal buizen loopt, die, met kwikzilver gevuld, dermate op her middelpunt werken, dat zij, )laar de
wet van. l,ft verbreken des eve11\,.igts alleen, liet rad in beftendige
Beweging houden, welke Beweging, door ven:linderiag der buizen ~
naar willekeur veranderd klln. worden.
Van een nimw perpetuum mobile geeft eell zeer geacht Engelsc.IJ
fchrijnr, Dr. BREWSTER van Edinburg, het volgende verf1~g,,, Ik
" durf naauwclijks berigten , dat men, tegenwoordig (gefchreven in
" J:ll1ua,::ij 1 S~9) eCIl weJlnuig vertoont, door eenen fchoenmaker Î{l
X 3
" de
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" de ilad Lin Lithgow vervnardigd, dllt eene eeuwigdurende Bewllging
De heer PLAlJFAIR, - en kapitein KATER, hebben het ge.
n -zien, en komen cla3rin overeen, dat hetzelve het vraag!l:uk del,'
~,e~ulVig'durende Beweging oplost." De werking daarvan berust op
den magneet. Een fl'nger wtlrdt tusfchen twee magneten geplaatst i
-doch, wanneer hij een derzelvenadert , [chuift het werktuig, een niet
geleidend Ib:cnaam, tlJsfchell beide, hetwelk de aançrekkinJ afbreekt,;
(le 11inger begeeft zich. hierop terftond nUf.rde andere, zjjde, waar hij
,op dezelfde wijze gekeerd wordt, en vervolgens, tot in het oneindi.
ge ,dIe Beweging voortzet. Eene afbeelding der inrigting wordt ge..
vonden in, den dlgemeene Konst. en Lettel'bode, No. -~ Vtm 1819_
BEWIJS. Op het art. Betoog is het onderrcheld aangew~zen rus..
fchen Bl'toog en Bewijs, en tevens opgegeven, darde grpnden vàn
~en eigenlijk en flreng Bewijs op daadzaken der aanfchouwing (zoo
wel der zuiver denkbeeldige als qer zinnelijke) berusten. In de wis.
kunde, die van ouds af roemde op den nnam van gevli~keitl en weten ..
[chap (~IZSt1~(!'l'I"11 11~1t;~~,,), ,heet bewijzen: het, aa~wijzen, of
klaarblijkelijk maken, dat de waarheid eener flelling noodzakelijk
volgt uit de voorwaàtden ofonder!l:elIing, met behulp van vgoraf~
bewezene flelIingen, of de algemeene wetten der aun[chollwing. De
bewijzen zijn van tweederlei foort ~ regtJlreekfche, die de waarhei4
der fieliillg -uit hare beginfelen ontvouwen, en bewijzen uit het ong.e.~
rijmde, waardoor men .cr3cht lIan te toonen, -dat. als de Helling ni(lt
'wànr kunde zijn, menm _ongerijmdheden zoude vervallen. De..
~e - lnatfie {Dort is wel Qiet minder bondig" dan de e~r!1:e; Ulaat
-zij wordt echter, in den ftrengen betoogtrant der wiskunqigeu,
'niet gebezigd, ,zoo lang -men nQg t zonde!" grooten omfiag" een
regtllreeksch bewijs kan' gev,en; omdat de regtfireekfche over de
zaak zelve, uit welk-er natuur aij ontleend ~ij.n, m()er Jicht ve~.,.
fjJreiden.
Ten aanzien van net verbando, of den fchakeLderfhtltredenen s
waàFUit bewezen wordt" verdeelt mende bewijzen inanalytiflhe
('onlbintldnde) en fynlhetifche (;amenftellentle). ,.Bij de /jntáeiifthe
gaat' ;mén uit van hetlHgemeene tot "het bijzondere. ,eVl:I1' als bij de
fluitFedenen der zoogenoemde 1 fle -figüur. ,
Bij voorb. .Alle mellfchen zijn flerfe/ijkl
ALEXANDER is een menseh;
Dus is ALEXANDER flerfelijk.
De onalytifc.fte bewijstrant gaat, - omgekeerd, uit het, biJzonder~
voort tot het algemeene, Tot v-Oorbeeld dient de bekende analytifche
methode, aantoon ende , dat ~ zoo eenige wet voor een bepaald getal
b. v. van 6:, 7, 8, eni. leden geldt, en mén !1:elt, bij il1ducde:"
;, leden; "dezelve ook waar z~1 zijn voor n t I leden, rus geldende
voor -n =. 8, en dus ook voor1~
1 = 9 of algemeen.
BEZA. (THlwnoRus) Deze beroemde godgeleerde werd in ,ISI9"
te Yezell1YJ in BourSOJldie, geboren. Zijne eet(le levensjaren warep
ce~ daar!l:elt.
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celllgZll1S weelderig, gelijk zijne Latijnfdle gedichten, die bij eiken
keilner nog in hooge wa~rde zijn, daarvan ten bewijze !trekken. Vervolgens wijdde hij zich geheel en al aan de godgeleerdheid, en werd
weldra er.n ijverig medehelper van CAL\'lJN. Aan vele lasteringen
blootgeneld, bleef hij echter flandvnstis- bij zi.;nc aang-enomcne ge·
yoclcns, en heeft aan de zank der hervorming groote diensten be"vezen, zoo door zijne fchrifren, als door zijne daden. Hij !tierf in
1605, in den ouderdom \'an omtrent 87 jaren.
BEZANT. Eene zeer oude, gouden munt, te 'Byzt?lltif!111, ntl
KIJ1Jftcllliinopel, gellagen, die omtrent twce dukaten waardig is.
BEZETENEN. Hieronder vernaat men l11enfehen, die gedreven
zouden worden door werkingen of invlo~dcn van booze geesten.
Dat dezelve dadelijk be!taan hebben, ten tU de V:\I1 JEZCS en de Apostelen, wordt door vele beroemde godge:eerdcn aangenomen. Deze
crkel111en een groot onderfcheid tl1sfchen de leer \'an del) duivel, zoo
r,ls die in her Nieuwe Verbond voorkomt, en de leer van een goed
en kwaad beginfel , in de OosterlChe wijsbegeerte, w~arnit fommige
meen en , dat de leer ~ler booze geesten zoue:e zijn voortgekomen.
Die beginfelen toch, worden in' de Oost.er[che wijsbegeerte, beiden
als eeuwig, vastgen~ld, en het kwade beginfel , als van eeuwigheid
kwaad te zijn geweest; terwijl de Bijbel leert, d.-:t de duivels feheprelen van God zijn, zedelijk goed gefchapen, l11~ar moedwillig afgevallen; die I) flcchts op de zu!ken eenig vermogen hebben, wier
wil al te vore!:, met den wil des duivels, overeenftemt. (Jo,'t.
vlir: H. Hal/d. V: 3, 4. I Corhth. VnJ: 5). 2) Nergens
leert de h<:ilige Schrift, hodfJllig de [.1tan, in zulke men[chen werke; zoo d~,t men nooit bn bepalen, wat van dell mensch en wat
van den duinl komt. 3) Naar de uitlegging d;czer godgeleerden, leert
de bUbel, dat de duivel nooit op iemand werkt, of de fchuld keert
;llcijd op hem ze!vcn terug; zoo dat niemand zich, met de werkingen
des dui\'els kan verontfcl1ll1digell: want door dezelfde middelen.
waardoor men de zonde wederHa:1t, wederlbat men ook den dl1ivel~,
(Ef.:z. VI: 11, 12,13. Jacob. IV:' 7).4) V'.'at het zedelijk nut
van Geze biibclleer betreft, meenen zU, dat wij cr door aangefpoord
worden,' o~n de zonde te vlieden', ten einde niet, door ovel'een!l:em.
1l1ing van onzen wil met dien des duivels; gelijkvormig te worden aan
lIet :o.fCchuwelijkf1e wezen in de fchepping. s) Leeren zij, dat de I·leer
eene volkomeue overwinning op den duivel behaald heeft. Om
zulks op eene treffende wijze tc verwonen, werd, ten tijde ziJller gezegende omwandeling op a~rde, aan den fa/au en zijne dienar~n, het vermogen wege!taan, om {i)llllllige men[cl1en, door allerlei
kwalen te bezoeken; terwijl de Heer en zijne leerlingen de magt hadden, Olll, op eene in lIet oog loopende wijze, deze werken des.
dui\'els te ver!l:ooren. Aldus meenen deze godgeleerden, dat men zich
de gcfchiedcllisfcn der zoogenoemde bezetenen, in het Nieuwe Ver.
,
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bond, hebbe voor te f1:e!lcn. (Ver,,;'cl. H. l\lUNTlNGHr., G{'fdkd~.
11is èr 7JiCIZSc,'zilCid nam' den Bijtd.)
Anderen zijn van gevoelen, dat de Jode!! tot het geloof ~aJ1 bezetenen gekomen zouden Z~ill, toe:] zij, in ba!lin~,îch~p, onel.:r 3f/',0difche volken, leefden, en .van dezelve, met anderc d\\'~1illge:], ook
dit geloof aan duivelfcl·/c klllJsten zouden hcc,ben ovcrgeilo111en, 11i"ar
gcwUzir;d Imr de,J a,nrd hUllner god,;dif'ilstige dcnkbeelden. Als hoofdbro;) ficr J'wd,;'l'e daemonologie, befcho\lwcn zij de leer van ZoROAS,,.!l!{. Vo:gens deze leer, bef1:an er een booze geest, AnRl~IAN,
een blgeilaar van den begiilile, de koning c:ler dlliscernis, de llang,
de moordenaar, de verleider der men/ellen, de plaaggeest der goeden.
Zijne troon trawanten zi}n de hoogf1:~ zeven Dews, de vorsten der
d\li~(ern:s; bovendien heeft hij ontelbaar vele dienaren of l::.;crc Dews,
die de menfèhen llJet ziehen Iau;nen flaan, en tot zonde verleiden,
!.'laar z~j!l rijk duurt flechts eenen zekeren tijd; dan zal hij over.
""V Olm en worden door het goede begilIfel Ormuz;d, om wiens troon de
zeven Amschaspallds, de vorsten des lichts, f1:aan. (Verg, HEf:REN
Ideë1J enz. Th. Il.) AS~!QDI, is een naam van Penifchen oorfpong, en
komt met eene kleine veralldering, als ASCmIOG, dikwijls in de
Zendavesta voor. Hij behoort onder zeven vorsten der Deumol1en,
en is J1lisfchien dezelfde als f.llRI;\.l.\N. Men beweert zelfs, dqt hij,
met een zeker reukwerk, hom genoemd, verdreven bn worden.
Nasr deze vergelijking te oordeelcn, hebben fom mig en beweerd: 1)
dat de daemonologie in den Bijbel nergens wordt voorgef1:cld als
eene der geopenbu:lrde waarheden, ma:]r veeleer gefchiedkulldig daarin voorkomt, als een volksgc:oof, reeds voor de geboorte van Jczus, onder de Joden, hecrfehende. 2) De bijbelleer , aan:;aande
den duivel, was oorfpronkelijk niet ongerijmd; doçh is dit nader,
hand, door allerlei bUvoegfels, geworde\J. In den Bijbel olltmoet
men geene duivels, met affehuwel~ike gedaanten; tot JEZUS nadert
zelfs de verleider, als een engel des lichts. Inwp.ndige t('genad}
digheid bevat de daemonologie ook' niet. Indien zelfs een mensch op
de gedachten en den wil van andere mellfdJen, door fpraal;., fchrift ~
voorbeeld, dierlijk magnetismus enz. kan werken; waarOlTt zoude
mefl dan de mogelijkhei<.i van roortgelijke werkingen, hij hoogere
geesten, willen ontkennen, daar men derzelver onbei'taanbaarheid
met de menfchelijke vrijheid en de goddelijke wijsheid niet kan bewijzen? 3 J Ol,der de be zetenen in het Nieuwe Verbond waren zekerlijk menfchen, die met ziekten bezocht waren, welke hedendaags
nog voorkomen, maar door het volk beCchollwd worden als wcr~
kingQn van inwoneode kwade gee,ten. In de !natf1:c helft: der vorige
eeuw werd over dit onderwerp veel ç;cCchrcven, onder anderen door
den Hoogdllitfçhen Lmherfcl;en leer~ar in 's Htlge, den gdeerden
F. C. RiiTZ, in zUne zeven lcerredenrn over de daemor.ifehe menrehen en in zijne da~mollologifche fragmenten.
In alle gevallen 1 volge de opregte ChrlHen, iJl dit fiuk, zijne
ge,
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gcm,)cderlijkc ove:tuiging, en zij oo.k hierin verdraagzaam omtrent
anders d,~nkel1dcn; behoorlijk onder[cheidendc de hoofdwaarheden vun
den godsdienst.
Wat de gefchiedenis der daemonologie en Eezetenen betreft, leer.,.
de men iu de ccriîe eeuwen na CHRISTUS, dat ;-.lIc Heidell1èhe wonderen, god/iJl'aken en magi[che kunsten, werken des duivels zijn;
dat de zonde der booze geesten vooral hierin beftond, dat zij bij
'lIard[che dochters kinderen verwekten; dat ieder mensch , bij zijne gebOOl'te een of meer dezer duivelen ten deel werden, die door deu
heiligen doop verdreven moeten word<ln; en dat er eene bijzondere
kunst bel1aat, om de duivels te bannen of te verdrijven. Sommige
kerkvaders hadden nog hoop, dat de dUÎ\-cl zich eens zoude bekeeren; anderen hielden hem voor eeuwig verloren. De eerfte khlizena~rs en monniken hûdden, dweepende in de eenzaamheid, veel met
de duivels te docn,
De leer VIi11 AUGUSTINUS gaf hieraan een nieuw fteunpunt en acne
grootere uitbreiding; en tot welk een treurig bijgeloof hierdoor. in
de middeleeuwen, het men~chdom verviel, hebben wij aangewezen
op het artikel BETOOVEREN.
BEZIÈRES. Eene l1at! in Fra/Jkrijk, in het departement Herat/tt,
met 14,500 inwoners. Zij ligt zeer aangenaam op eenen berg, aan
welks voet de Oróe !troomt; heeft eene akademie der weten[chappen,
Romeiu{cl1e oudheden, brandewijn- en likeurftookerijen, voorts zijde
fabrijken, en drijft een en aanzienlijken ha;;del.
BEZOAR, (Lapis BezOfJr). Eene [oort van 1l:een, uit verfcheipene plaatjes, of op elkander liggende [cr1aliën te zamengefteld, el!
als gegroeid om een !trootje, of eenig haar, of wol, welke de kern
llÎtmnakt. Deze !teen groeit, of wordt al zoo ge[ormeerd, in de
maag vun meer dan eene [O()rt van zoogdieren. Men heeft Ooster[clle, welke uit Perzie , het rijk van GolcoJlda, zelfs uit Egypte en
andere landen van het Oosten, wordt aangebragt. Deze komt van
den Bezoar-bok, (Capra Cr:rvi-capra) ; eene [oort van GuzeIIe, wel.
ke bij ons, gel0k de Latijn[che naam aanduidt, ook Hcrtebok genoemd wordt. Deze oriëntaal[che, of ooster[che Bezoar komt in
ver[chillende grootte voor, namelijk, in die van eelle muskaat- of
hazelnoot; 09k wel iets grooter; doch ook dikwijls ilechts in die
van eene erwt, Deszelfs gedaante is even zoo ver[çhillend; zijnde
rond, ovaal, plat, langwerpig, bultig, enz. In de kleur bemerkt
Inen insgelUks (illlder[cheid; want men vindt ze zwart- of bruinachtig,
asgraauw, groenachtig en vaal. Men heeft ook wester[che. Dcze
komt uit Zuid-Amerika, en voornamelijk uit de lliaag van het Bezoar-hert (Cen'us BtzoartictlS) hetwelk nagenoeg van de geHalte is
der Enropifche herten. Ook met dezen dierell-maagfteen is het gelegen als met dcn vorigen, te weren, tcn aanzien van grootte, gedaante en kkur; ten welken aanzien dczelve, hoewel Van kleur meest
X 5
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grijs of zwart, vcr{chillend is. Somwijlen word, zulk een fieen ook
gevonden in de maag van gewone geiten of bükken (Cap/û Hirms);
zijnde deze mee,t wit of witachtig. Men houde hee da~rvoor, dat
peze fieen, of Bezonr, geformeerd wordt uit de hars- en lijmachtige
zelU1an(;igheid der kruiden, welke de2e dieren eten, die in het eerst
(Je wanden van derzclver maag beldeed, , en, komende aan het poor.
ticr, na de vertering van het opgcnomene voedlel , gelijk gezegd is,
zich vastz~t rondom het Hrootje! wol- of h:-tnrl'lokje, dat, met lik],en , in de 111a~g is geraakt.
Voorheen hechtte men aan de Bezoars, in de heelkunst, zeer vele
waarde; doch tijd en ondervinding hebben die waarde aanlllerkeIiik
doen afnemen, en alzoo ook den prijs, voormaals voor dellzclv~11
bell:eed, doen rialen.
BIANCA CAPELLO. Zie: CAPELLO.
IHANCIIINI. (FRANCESCO) Eeil beroemd, ltaliaansch geleerde.
in 1662, te P'cll(!tie, geboren. Na zich te Bo/r,gl7a, Par/aa en Rome, in onderfcheidene vaÎ,kcn van wetenfcilappen, geoefeud te hebben, droeg hem paus CLE~lENS XI den lasc op, om, in de ker!)
St. l\L\RIE dcgli angeli , ecnc middagliJn te trekken, cu een~n zonnewijzer, op te rigten, hetweik hij, (1001' den geleerden lVIORALDI ondcrfl:eund, gelukkig tot fhll,d bragt. In ]712 bragt hij aan ARl\L\ND
:pE ROHAN SOUBlSÈ den kardinaals-hoed over, e\l reisde vervolgens
naar Lottharillgen, IJolland, F!aiJnr/eren en Engeland. Bij zijne tCrugkomst te Rome, hervartede hij zijaen Herre- eil oudheidkundigen arbeid, en brOoot, V(ln de eene zC!e tot de andere, in Ita/ie, zoo ais:
cioor den beroemden C\SSJi\! midden door Frflllkrijk gdèhied was,
cene middaglijn te trekken, \\'aarmede hij zich acht jaren, op eigene
:kosten, be2i:; hield; doch welk \Vèrk, door menigvuldige andere be~
zighedt:ll, onvoltooid bleef. Na Florence, PartlliJ en Co!oJ'1l0, waar
hij, in het paleis des hertogs, eene middaglijn trok, bezocht te heb~
ben, keerde hij l~aar Rome terug, d eed belangrijke waarnemingen
omtrent de planeet rem!S, en zeuede tevens zijn werk over de graf~
tOlilbe van AUGUSTUS voort: ook vel'fchellen, in 17:27 en 1i28, van
hem twee gewigtige werken over deze beide voorwerpen in bet
licht, waarmede hij zijne loopbaan, in 1729, be(]oot. Zijn vaderland
rigtte hem, in de domkerk te Vcrrmfl, eenc gedenkzuil op. Zijne
talrijke [chriftcn getuigen van 's mans uitgebreide geleerdheid, met
welke hij de beminl1elijkfle bcfchcidenheid en het innemendf1e gedrag
veree:lÎgd.:.
IlIAS. Een der zeven \vijzen van Grieken/and, te Pl'iene, in JIJ~
7tie, omtrent 600 jaren vu or CHRISTUS, geboren, en een tijdgenoot van
TIlALES (':.Je a/daar). IliJ wa:; het, die, nadat CYR~'S Lj'die vero.
verd h~d, zijnen lanclgenootcl1 raadde, het vadcrland te verlaten, en
zich naar de naburige ejla:~dcn te begeven, zoo zij de flavernij ontyJugtcn, ell vrij blijven wilden. Van hem zijn vcr[chcidene behmgrij~
ke gcdcnkfpreuken bewn:i1:d gebleven.
BI.
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BIDLIOGRAPHIE. De Griek[che bcn::mil1g voor de Item;;s val}
oude handfchriften,
BJ]3ULUS. Deze was. te gelijk met JULIVS CESAR, confnl te
Rome; doch ddar CESAR alles alleen bcheerschte, en BIIllJLUS zich
meest te huis hield, plagt en geestige fj,r:ken te zeggen: dit of dat
!teeft ol/der het co.'ljit/{ftlt 'lIatJ Ci:SAR jJ/aats gehad; W(/II! onder
:BIBl1LlJS herinner ik 1I1ij uie!, dat er iets is 'lIoorgcl'a/lm. Hij was
een zoon van PaRel A , dochter van CATO.
BICtTRE. Een groot bstl.'c1 bij l',trijs, voor behoeftigen, zie-.
ken en gevangenen, befl:emd. Voor weüJige jaren 11ierf hier de ver..,
rader en medèpli;;tige van deu beruchteJl CARTOUCHE, natüit hij
jaren in een en der ver[chrikk~lijHte, ondl'raardlChe kerkers had door·
gebragt.
nIDLOO. (GODFRIED ) Dichter en geneesheer, geboren te Am·
(terdam , in het iaar 1649, ge[torven te Leijdm l1l het jaar 17 1 3.
jn welke plaats hij hoogleeraar in de ontleed- en heelkunde was. Men
heeft va!1 hem geèichtèn, uitgeg~vc:n Le Lel/den in 17 1 9; maar het
beroemdf,e van zijne werken is zUne /jl/ato;;:ia hlli):mli co,:poris, in
folio, /1ll1ftçrdam 1735, met zeer lèhoone platen van LAIRE<S8.
BIER. Het gc:bnuk van dezen heilz~.mcn drank, zoo :lIs beb~J~d
is, uit granen, door uCuckking, of llitl:ol;ing, en daarop volgende
gisting, bereid worde;ldc, w~s reeds vail de vfoegfle tijden bekend.
De Genucmen en Ba!aviei en hieldcn een uftrek/eI van granen, dut
meer of min gegist had, voor hunnen geliefkoosden drank; terwijl
dit vloeibare brood, zoo· als de beroemde Ul\'ZER t;! regt het Dier
noemt, fterktc en kracht aan hunne welgef-pierde ledematen bijzettede. Bij toenemende befchaving werd de kunst. van bicrbronwen
veredeld, en tot een der voornanmfte t3kken van 's lands wclv;;ren
verheven. In de meeste fcedell onzes Yaderland~, zoo als Gouda.
RotterdalJl, Amersfoort, U/redt, Gi'oningw, jVljmegen, en andere, had men een groot aama! brouwerijen, en BrouwershtJl'(1l verkreeg zijnen naam met zUne welvaart van het Dier, bct\vcIk Ho//and,
inzonderheid Delft, aldaar a;1l1bra~t en opfloeg. Ondertusfchen is de.
ze tak van welvaart voor ons vaderland zoo aanmerkelijk gednald,
dat men veilig- kan ftellen, dat er, van de 100 brouwerijen, geen
10 zjjn overgebleven. Beroemd illtl1sfcben, en nog in bloeijenden toef~and, zijn de bierbrouwerijen te Deventer, alwaar een zeer aangenaam
bruin Bier bereidt wordt, van onder[cheidene [oort, opklimmende tOt
eCf;e zeer verfterkende 7nOI!l, gelijk de bekende Brrmswii!.:er 1110111.
Dat echter het bovengeftelde, aangaande den ftaat der bi~rbrouwe
rijen, in de 1IOorddijke gewesten van ons vaderland, niet toepas[elUk is op die der zuidelijke, alwaar veel en zeer aang'enaam Bier
bereid en gebruikt wordt, [preekt van zdC. De LeIll1el!1"he en EI1gf/jd,,' Bieren zijn bekend, en worden veel gezocht.
lHESilOSCIT. (De) Eel1e ftreek in het zuidergedeelte der Provinei è li~!jmJ(!, ttls[chen GeertrtJide'iberg en Dordrecht) welke, den 18
van
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van Slagtm~{\nd 1421, door eenen zwaren watervloed, overfiroomo is,
wa:\rdoor 72 dorpen, (onder dewelkC' waarlchijnlijk knsteelen en lusthuizen gerekend zijn, dewijl die ileeek lands voor 72 dorpen te klein
fchUnt), zijn vernield, en meer dan 100,000 menIehen zouden omgekomen zijn, hetwelk clan in het geheele omligg.:nde land moet verllaan
worden. (fJ,lm zie hierover BOXHORNII thcl1tmJ7Z Hollfllldiu171).
BI ESTER. Eene ~1ruine verw, waarvan men zich in teekeningen
bedient. ZiJ wordt uit foet bereid, en men mengt ze gewoonlijk
onder de Sepia, om aan deze eenen levendiger gloed te geven.
BIGAMIE. Hierdoor verHaat men een dubbel huwelijk, wanneer
de man twee vrouwen, of de vrouw nvc:e mannen heeft. Op zood anige huwelijken fiond voorheen de doodllraf; doch tljans alleen die
V~il echtbreuk.
lHGOT. (Uit het Franse!l, volgens anderen uit h2t Engelseh,
hij Gi.,d). Beteekent overdreven, verkeerd godsdienstig. Van hier ook
11et woord B(p;otterie, hetwelk de angstvallige, overdrevene naauwgezetheid in zaken van godsdienst aanduidt.
BIJ. (Apis lI1ell:jica) Dit nuttig en merkwaardig diertje hehoort ondei' de inlekten met vliesachtige, en met ilerke aderen doorweefde,
yleu;els. De Bijen hebben ook meestal angels, en wonen in talrijke
tnaatleh:<ppijen zamen.· In zulk eene maatlchappij zijn driederlei bijen:
eene lIfoedel'bij of konilJgin; mannelij ke bijen, die HOlllmels genoemd
worden, en ge{]achtlooze, die IFerÁ'bijen heeten. De koningin heeft
een lang fmal Iigchaam, vier korte vleugels, eenen behaarden kop,
een getakt gebit, en zes bnJine pooten. ~ De hommel3 zijn groQ..
ter en dikker, en hebben langer vleugels, insgelijks vier in getal, ·en
ook zes pooten. Hmme eenigile werkzaamheid fchijm te zijn, m&
de koningin te paren, en haar op te paslen. Zij hebben echter een
kort levensgenot ; want het eerile moeten zij meestû met den dood bekoopen; terwijl zij , die overblijven, van honger fierven , of, door de
werkbijen, op zekeren tijd, aangevallen en vennoord worden. De werlvbijen zijn de kleinfte van alle, en heb!Jen, gelijk de meeste onder
de wespen, mieren, en tenlliten, in het geheel geene teelwerktuigen ;
zij bezit teil mede vier lange vleugels, een glad gebit, benevens zes
lange pooten, waarvan de twee voorfte haar, nis het ware, tot hanr
den dienen. Elke poot heeft twee groote en twee kleine haakjes:
daarenboven is het tweede en derde paar ieder voorzien van een
borfteltje, of fponsachtig balletje, met ilijve haartjes bezet, welke
zij. bij het inzamelen der bloem!1:o1c balletjes , gebruiken. Aan de .ach.
terile pooten, aan den binnenkant der dijen, hebben zij een fchupje
of lepeltje, dat haar dient. om de tot was vergaderde bloemflof re
vatten en in den korf te brengen. Voor nan den kop hebben zij een
fnuitje of eene tong, welke in eene foort van fchcd.'! of kastje verborgen
ligt. Hiermede likken zij het nektar-vocht uit de kelken der bloemC!l ;
brengen het, door onderlcheidene bewegingen, in de voren der fchede, tegen den mond, en voeren het alzoo den ilokdarm toe, waarin die
zoe·
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zoete, vloeibare zclfilandigheid eerst eigenlijk tot waren honig worde
bereid. Deze laatflc bijcn moeten al het werk verrigtcn, dac tot de
verzameling van honig cn was, hct bouwen der cellen, en het ver·
zorgen van het gebroedfcl, noodig is. I-laar arbeid is onderling verdeeld. Sommige bouwen de zoo regelmatige, zeshoekigc cellen;
andere, voornamelijk de jonge, halen honig en was, fOl11tijds wc! een
half uur ver, en weder andere reinigen de woning, en wérpen er de
doode bijen en andere vuiligheid uit; en, zoo eenig Jigchaam haar
te zwaar is, overdekken zij het met was, Opd'lt geene verrotdng hare zuivere woning befmcrrete.
De cellen zijn voor het gebroedfel ruimer en grooeer gebouwd,
dan die voor den honig beflemd zijn. Wanneer het jonge gebroed, na verloop van omtrent 20 dagen, tot volwasfenheid gekomen is, fcheidt het zich, als cene nieuwe volkplauting, van het !lamvolk af, hetwelk men Zwerl1lell nOClllt. De koningin is niet alleen
de befhmrfler der maatkh:lppij , dat is van eenen zwerm; maar tevens
het eenige wijfje, en dus de moeder van het geheele volgende geflacht.
Van de mannetjes zijn cr omflrceks 700 in eellen korf; doch van da
geflachtlooze wcrkbUen wel JO,ooo. De Bijen bouwen, in haren
wilden Ha.n, derzelver nesten in holle bOOl11en, of onder cie aarde
enz.; doch de mensell heeft geleerd, dezelve tot huisdieren te maken, e11 hare venneenlering en haar gebruik, door velerlei vernufti,
ge uitvindingen, weten te bevorderen. Opmerkelijk is het, dat.
of[choon enkele bijea even weinige warmte hebben, als andere koudbloedige dieren, zij echter in den korf eene warmte gcven. welke
fOlmijds met die vail het menfchelijk ligch-aaUl gelijk I1:aat.
BIJBEL. Dus noemt men die verzameling van gewijdc gefchriften,
welke, bij Joden en Christenen, voor oorkonden der geopenbaarde godsdienst!eer gelden. Eigenlijk is het een Grieksch woord (B;~ÀIU, Bi.
bi ia,) hetwelk zoo veel is als boekjes. Zes en zestig in getal zijn deze
hoekjes, buit~n de zoogelloemde apokryfe of verborgme. Men deelc
dezelve in twee hoofdfoorten; zijnde rommige gefchrev<ln vóór de ge.
boorte van JEZUS CHRISTUS, andere naderhand. De eerfte zijn negen en dertig in getal, en worden het Oude Testament of Verbond
(beter, godsdicnsLÎnrigting); genoemd, omdat zij meestal betrekking'
hebben op die godsdienstige verordeningen en infiellingen, welke God
door MOZES heeft doen invoeren; doch welke eenmaal vervangen
moesten worden, en dadelijk vervangen zUn, door eene betere, meer
geestelijke, godsvereering, welke JEZUS CH1USTl1S heeft tot ftand ge~
bragt: reden, wanrom de andere zeven en twintig gefchriften den naam
van Nieuwc Testament of verbç,l1Q (of godsdienstinrigtillg) dragen.
De boeken des Ouden Verbonds zijn in de IIebreeuwfche taal, die des
Nieuwen in de Griekfche, befchreven. In de eerfte kan men gemakkelijk de voortgaande befehaving en het eindelijk verval der Hebreellw~'
fehe taal opmerken Bij de laatfte behoort men er op veFdacht te
zijn, dat het Griekseh, over het geheel, tot het Macedollisch dia.
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lekt behoort, en met Hcareeuwfche zCJswijzen en bereckenisfen "erA
mellgd is. Al de bijbeltèhe fchrijvl2rs zijn niet ~ckei1d. Die wij bij
name kennen, zijn MOZES, D.\ vro, S."LO:UO, JEZ.\L\5 en de overige
profeten; benevens de evangelisten en apostelen, M.'rTHEus, MARKUS, LVIL\S, JOIL\N:-lES, P.1ULFS, JACOBUS, PETr:.US, en JUDAS.
De fchriftcn, well:e door allen voor k(li!O,dd~ erkend worden, dat is~
voor dezelfde, dic, van ouds, op de Ejst dcr goddelijke fchriftcn ge{ban hebben, en onder bijzonder goddel:jk bcfhnlr (ingeving) verva~lr4
<ligd zijn, worden onderfcheidell van de zoogenoemde apokryfe. Deze zijn van tweedcrl~i foon. De apokryfe des Nieuwen Verbonds
zijn ondci"p:efchovene fiukk211, in d~ tweede eeuW of later, op den
naam van NrcoDElIlUS, JAconus, PETRUS, THO.\1.1S enz. vervaardigd ~
en van vveinig nut. J. A. FMlRICICS heeft dezelve bij een verzameld.
en A. BIR.CII die verzameling nog vermeerderd. De apokryfe des
Ollden Verbonds zijn boeken, welke fommige Dcttterokallo:li,fe noemen, als in e::nen tweeden rang te plaa:ren. Van d~zelve is geen He..
breeuwrchc tekst voorhanden. Derzelver ingeving is niet te bewijzen;
doch fOl1ll11ige 'kunnen met nut en ftichting gelezen worden; vooral
het Boek rler fPt;slzcid, het boek van JEZUS SIRACIIS-ZOOIl en het
I f1:e boek der l11akkabecli. Hoezeer nu die hijbelboeken , op onderfcheidene tijdel1 en plaatren , cn door onderfcheicl-:ne mannen, geli:hm
ven zijn, blijkt echter uit di;'flelver inhoud en bewaring dnidelijk,
tlat de Bijbel, als een geheel, naar het doel der Godheid, firekken
moet tot een opvo~dings- en onderwijsboek voor het menschdol1l.
Niemand mag derhalve van de lez;'lg geweerd worden, en elk, die
dit dierbaar gefchenk bezit, is verpligt , o1l1 er het beste gebruik van
te maken; andm:n daartoe gdegenheid te verfchaffen, en die op te
fporen.
EÜBELGENOOTSCrtAP. Kleirt en niet noemenswaardig ,vas
lliervan het begin. Eenige weinige, brave en volijverige leeraren in
Engelaar! kwamen in 1804 bijeen, en fp~~1ken onderling over het gebrek aaa Bijbels op de zondags-fcho[en, en de middelcn, omdaaril1
voorzicn, bij welke ge[e:~el1heid een der geestdijken aanmerkte,
dat,' Cedert j:1.rerl, in het graaffchap {Fallis gé'ene Bijbels in de bndtan! voorhàndcn waren. Dii: gaf a:1nl~iding, dat men hierover verder
nadacht, en JOZEF HfJGIIE~, leen ar bij de doopsg"zinden te Batt~,o
zee, bij Londen, (thans no:( eCJ der drie fecr~tarisren Va:1 het Britsch
biilncn- en buitenlandCche BUb2Igcnootfchap), het eerst op het denkbeeld kwam, 0111 door algcl1l,~ene 1l1cdcwerkin~, den Bijbel eerst Ollder de inwoners van Gr/)otbrittrtnie, nrvolgens on:kr die van :1!ldere Enropefche landen, en eilld,~njkonder di:, van al de overige gewesten der wereld, meer bekend te doèn worden. .Men' belloot tot
de oprigting V:ll1 een J5,~itsch' en B/fiten!mzdsclt Biibdgenootfc1!ap,
en, reeds in 18°4, hi'··id dit zijne ccrf1:e algemeene vcrgnlkring in
LOllden, in welke het aaa hetzelve voorp:clegde, eenvoudig fchoone,
o

te

plan werd goedgekeurd. Sedert vond het weldra deelneluing en na·
vol..
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volging , zoodat er thans in het vereeiligd~ koningrijk . van GrootBrittanje , en de nabij gelegen eilanden, 570 BUbelgenootrchappen
gevonden worden, welke zich met het moedcrgenoütCchap nreenigd
hebben. - Het Britsch en buicenlandsch genootièhap heeft den Bt ..
bel, geheel of gedeeltelijk, gedrukt, of deszelfs druk en verfpreiding , in 66 verfèhillende talen en tongv:lllen, ol1dcrfl:emd; in den
tijd van 13 jaren meer dan 2 milliocnea Bijbels, en nienwe Testamenten uitgereikt, en in dat tijdva!: daarnan 5+1,5°+ ponden fierlings
te kost gelegd.
Ondertllsfchen vindt Inen niet alleen in het Britfclze rijk, maar ook
iu de meeste andere rijken van EIfTupa, ja zelfs· in de overige werelddeelcn, een aalltal Bijbelgenootfch:1ppen, die allen met het getJOemde in verband fi:l:ln. Dus heeft men in Europa 45 hoofdgenoot.
fchappen, waartoe een groot getal onder-afdeelingen behoorcl1, in
A.-:.ie 6 ; in /Jfrika 4; in "lmeri/w 149.
Onder de Roomscbgezindcll, die aan dc verîpreiding van den HU.
bel arbeiden, munt voor31 uit de onvermoeide hoog!ecraar te J/d,...;
blil~~·, LE,INDm V!IN Bss, die duizenden van 13ijbels en nh.'l1we
Testamenten niet Oechts aan zUne Roomsch-kacl1olijke medechrbtè ...
nen, maar ooI;:, dtlizcnde Protcstantîche Bijbels aan Gereformeerdell
en Lmherfchell heef: uitgedeeld. In Parijs beilaan twee BUbelge~
nootîchappen, een voor de RoomîclJen, en een voor de Protesrar..
ten. - Het Ncderlalldsch Bijbclgcnoocîcb:1p la:1t bij ENscncDE te
Haar/em den 13ijbel in het lUaleitsch, met het Arabisch kararaer, drukken i terwijl ond(?r de belangrijke werken, thans door het Britîche
bevorderd wordende, behooren een Syrisch en Petzisch nieuw Testament; de Etbiopi[che Pîalmen; een :Bi]bel i:l het Turksch, welke te
Parijs 1 volgens een h:mdîchrift. in de !~eijdîche Boekerij voorhanden, onder het opzigt van den hoogleernàr KLEFFER gedrukt wordt.
en lUeer anderen. De zegenrijke gevolgen dezer christelijke pogingen
zijn reeds in vele voorbeelden zigtba1t, en zullelJ zich onget\vijfcld,
vnn tijd tot tijd, luisterrijker verwonen.
.
BIJBELSCHE AARDRIJKSKUNDE:. Deze IVcten[chap betrefc
cle landen, fl:cden, bergen, zeeën, rivieren enz., van welke in de.
heilige fchriften des Bijbels ge\vaagd wordt. Derzelver kennis worde
voffl:rekt vereischt in een en uitlegger des Bijbefs , enheldert deszelfs
zin ongemeen op. Vele beroemde fchrijvers van vroeger en later tijd
hebben deze wetellîchap behandeld en olltvouwd, en onóer hen vooral
onze landr,enooten RELAND, Bil.CHlENE en VAN HAMELsvELD. Inzonderheid beeft men voor dezelve veel te danken aan de onvcrmoei..;
de naîporingen van vele reizigers in het Oosten, die tevens over de
zCtten en gebruiken, op welke in den Bijbel ;.;edurig toefpeliilgen voorkomen, ongemeen veel lichts verfpl'eid hebben~ Onder dezelve be.
hooren de namen Van DELLA VALLE, DE LA ROQUE, LUCAS, DAPPER
enz., maar vooral die van POCOCRE, SHA\V, HASSELQUIST, NIEBVIlR
en ::mdere met bijzolldereachtinggenoemd te worden. De hoogleet-

aar

B IJ GEL 0 0 F.
aar PAVLV~ heeft, in verfcheidene deelen, eene Verzameling van
de 11Ierkwaardigjle reizen 1/aar het Oosten, u;tgegeven. In de gefchriften van LUFT, ES!WCIJE, P,WLSEN, HARMAR , en F ABER, VAN
E~IDRr. enz. is reeds veel gebruik van hunne ontdekkingen gemaakr,
en de jongll:e I3ijbeluirlcggers zUn nier in gebreke gebleven, van hen
bedachtzaam te ráadplegcn, en zieh van hmne voorlichting re bedienen. Men ziet dir, b. v" aan olll~e landgenooten VAN VLOTEN,
VAN HfI~IELSVE[.D, V,IN DER PAUl en anderen.
I3IJBELSCHE OUDHEDEN. Hiermede wordt aangeduid al ~
war ouddjds, in den godsdielIst , het ltaatsbenuur en het huisfelijk leven, zeden en gewoonten was. Men kan de Bijbelfche Oudheden
onderfcheidcn in zulke, welke in de vroegfle, aartsvaderlijke, tijden
plaats grepell; in andere, welke uit den l\1ozai1èhen godsdienst en
dt!szelfs wetten voortvloeiden, en in nog andere, die, in den laaattlen
tijd van de!l Joodfchell fcaat, meestal door invloed van de Farizeeuwfehe fekte, zijn ingevoerd geworden. De eerfte leert men best uic
MOZES eerfle boek; de andere uit de boeken des Ouden, en gedeelreijk des Nieuwen, Verbonds, en de laatCre, zoo uit het Nieuwe
Testament, als uit de ]oorlfche fehrijvers, JOZEFUS, PHlLO en de
TlzalmudistC/1, op welke laatfre evenwel niet volkomen ftaat te m~
kCII is. Men heefr wel eens deze dric foorten onder een verward,
en, in de meeste zamenftellen dezer wetenfchap, heerscht zulk eenc
verwarring; terwijl vele zich ook Oechts tot het godsdienstige gedeeJ,.
te bepaald hebben, gelUk b. v. onze langenoot RELAND. De hoogteeraar J. H. PAREflU heeft onlangs een zamenCtel uitgegeven, waarin die foorten , zoo veel mogelijk, geÎchift zijn. Veel is, intusfçhen,
ook te dezen aanzien, uit de reizen in her Oosten te leeren , vermits
de zeden der Oosterlin;;-en, voor een goed gedeelte, overal dezelfde ,
en bovendien aan de gedurige mode-aCwisfeIingen der WesterlingelI
l!:e~nszills onderhevig zijn. In de verhandelingen, onder voorzitting van
den voortrèlr.~lijkell S. RAU, verdedigd, (door VAN H.HIELSVELD,
Ki'(I~PPELllOUT, [(LTIjPERS, VAN BOSVELT en anderen) zijn verfcheidene bijzonderheden, hiertoe behoorende ,opzetrelijk en uitmuntend
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toegelicht.
BIJGELOOF. Is, in het algemeen, niet ieder verkeerd of vals eh
gdoof; maar eene bijzondere [oort van dwaIilJg, die men, bij en
behalve zijn geloof, als een overbodig, ongegrond !,!11 fchadelijk ge·
1001', aal]neemt. Verftaar men, namelijk, onder het. woord Celoof
eelle overtniging van bet befban en €Ie waarheid van iets, op wettig
gezag, dan is Ongeloof een hardnekkig en eigenzinnig verwerpen van
dat gez~g, omdat het niet berust op zoodanige gronden, als men wilI.::keurig verkiest. B. v. men ge/ooft, dat er een God is, op her ge~
zag der nanmrbefchouwingen en der n;dc : men is onge/ooYig, zoo men
het gezag van beiden verwerpt, en, ecn ander, begeerr, dat aan den
menseh, in zijnen tegenwoordigell Haat, zoo min gegeven I.an worden,
"Is de allnfchouwing van kleur eu aan den blillden; doch men is hij,~(.
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ge!90)l~!!, zoo men niet n]lcen

het heCta:1l1 vall ééllf/1 God aanneemt;
maar Helt dat er vele goden ell godillllCll zijn. en, uit vrees VJIl verz!limc!c hulde aan den eenen of al1d~rCll, dien mcn nict kent,
zeW" voor den o;Jbc,~elldc17 een alt~ar oprigt. (Ho·nde/. XVII ,·s. 22,
23). De v,wrwerpen des bijgeloofs zijn de Godsdienst en de Natuur;
de zillnelijk'2 en bovc"zii1J1cWke wCj('ld, welke de bijgeloovige met
elbll1[~cr vermcngt en ver\V~rt, ilJ den waan van eenen bovennawurlijkcn invloed der mtuurkrnchten, ürijdende met de Wette11 der Namur.
De bljgeloovige geloilft dus wcl aau het beCtmm van hoogere weZCI~S; maar hij onderlhcidt dez:ke niet genoeg van de zii,nclijke.
IJij verlaat zidl op namllfwcrkingen, waardoor hare wetten gefloord
zOl~dcn l{[lnn~n worden, en v,:rgoodt :ildus de Natuur. Naar dLil aard
der voorwerpen is het bijgc'loof een godsdiemtig Bijgeloof of wel eeu
1lr!tzflir!iik Jiifgdoof: Tot hc[ ccrfte behoort: I. de afgoderij; de aan.
bidd i !lg- v~n (licr~n; van den UlIgfllll of l'hall/ls; van het "1!!1r; de
<Hells: v~,n zinnebeeldige en r~bcbchtigc godbeden : ~. Het al1thropo.
1l1Oi'p/IiSilIl!S, of de waan, dat het lloogfre wezen eigenrchnppen
heeft en werkznamhe0C'n, overeenkomstig' de zwakbeden en gebreken
der l11enfche:ijke natuur: 3. f/á/ji:!ze g'Jdsl'erccrÏJ1{f, d\\:n'è hulde en
eeredienst aan het Opperwezen, ürijdig met de beginleJen vau rede
en christendom.
In 1l:1Ulurlijke dingen is de mensch bijg-eloovig, als hij. bij de beoorde21ing over d~n invloed· der nanmrlijke oorzaken op onze lotge.
'i,~\lcn, niet handelt naar de wetten der rede, maar naar gewa:lI1de on·
<lcrvindingcn , en naar de ingevingen der verbeelding. Hiertoe behoort:
I. De w!I/lIle,';,r!..,';t, of b!êgcerte liaar buitengewone en onbegrijpelijke
uitkomsten. 2. Het ijdel onder-::'ot'k der toek011lst door ongeoorloofde
l~l:dddcll. De voornaalllrte dier middelen van bedrog en Bijgeloof Zijll
de SW'J'fllwigchelarij (/lstr%gia) ; bijgeloovige uitlegging van natuur.
verCdijnfels, als de vlugt der vogelen, de ingewanden der dieren enz.
(di!'Înotio); de orakels of godCprakcn der heidenen; het geloof aalt
NOOllleIl; het werpen van het lot enz.; de Nekromantie, of het raad.
p:cg"en "au doodcn; de Chirowtllltie, of waarzeggerij 'uit de lijncn der
handen; benevens eene menigte van kleine verachtelijke kunsten, die
door bedriegers, of zelfbeárogenen, \'oor teekens en uitleggingen valt
de geüeldheid der toekomst gehOl)den worden; b. v. het kaartenleg.
;,;('n, het gieten van koflijdik enz. 3. Tot het natuurlijk Bijgeloof
behoort verder de waan, '~'ml in gemeeIJ[chap met geesten te kunnm
!,.cdi'lt, door geheimzinnige handelingen en woorden, en alzoo buitengewone z;lkell te kunnen verrigten, rijkdommen en andere voordeelen
te vt.'rkrijgen, enz. Zulks zoude gefchienen door de Theurgie, of het
d,;gva1rden en verbannen van geesten; door de Zwarte kunst of magie
en t011'L'i'1:zJIIstC1l van allerlei aard; door een zoogenoemd verbond met
den boozcn, waarvanll1en, Cedert de middeleeuwen, zoo veel hoorè,e; als.
mede door de joodCche Kab ba/a; door gcestverCchijningen enz. 4. De
Bijl-'eloo',i~;e middelen 'Yrl11 vcilislJeid tegen nilelei ongelukken, en
ALG~:I!.
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dc:n nndcclii~ell invloed van verhorgene oor::akcn: b. v. cl~ kracht der
Amuletten, allerlei gooclldarijen, gcestbcz',vcringcl1, h~paalde g~luk
k;~c of ongch1kkige dagen enz. 5. De b:jgcloovige ,';,;c!- en gl'weskanst, ooor gehcimzinni~e l!l:,itklen; door fj'lil!)'!t,'tdif.:l/e voorrchriften; zoo-genoclllde zWil'Crfth1iillidddm; ICl'cns-elixt,'rs; het afrchrjjvl:n van de koorts; eene bci~lottelijkc bch~l!dcli!lg van kraamnomvc;l,
jonge kinderen en zieken. 6. De Bi/g'clofl1'ige 7lIitUl'/c';; om rijk te
worr!~n, als de Lifc 'Iymie, het zoeken nr.ar den fl:C211 der wijzen; 11d
graven n~ar rdutten; het [pdCJl in oe lvt'~rij, en inzètte,; op bepaalde nummcrs cnz.
De Mr(prmg neg B~j;cloofs, b:j o:JbC(C i',i.1fde volken, ligt in de
ll.lttHlr der o1t\\'Ïkkeling van rCI! mCllfchclijkcn geest. zoodra dezelve
QPI1l~rkz~am wordt op de vcrfchijnf..:lcn der zinnelijke wereld, maar
IlO?; niet r~5p en kundi; ti'-'lIoe?; is tot het onderzoek van derzch'cr
WL'tten en 1)01"1':11(e11. Gedr~vcl1 door eelle ingerchapcnc zucht, om
den ]Ol'p drl' l'~êtl1tlr, het p;eheimzinnig verband harer werkingen, en
Qerzelvcr bNrC\;kiug tot den menseh, te leeren kennen, verzint de
mtullLnensé'h ailerlci ingebeelde oorzaken, overeenkomstig met zijne
inbor3[, dcnklvijze en den tr1p zijner ontwikkeling. Gelijk em
kind, fpeclé hij met (Ie dieren; bootst derzelver geluiden na; onderfc',c<dt wcldn de nmtig~, ,:-etrouwe en a:1ngename van de fchackiU!ce,
nÎfC:1e en l~stige. De eerne bemint, liefkoost, verrert hU zelfs, gelijk de Egypteuaren de weldctdige koe; de laat ne haat, ontziet of
vteest hU, met ,,'aanz;nnigen rchroom: en ziet daar het llijgeIoof, de
oorfprollg van godsdienstige ImIde aan diercn. 'Weldra is de Natuur,
naar zijne verbeelding, vol hoo;ierc wezens, dic zoo of anders del1ken of willen dan hij, die hij \'reest, en tot welke hij , met dcn
Kat(c!zi7liF'len Tartaar, bidt: "j!" III/j niet dood." lVIoeijclijkcr is
liet, de bronnen des hijgeloofs, ondcr be[clIaaf(lc volken, ja zelfs
in oe rcho!cn ocr ç;eleerden, aan te w:jzen. Intusrchen lc,!rt ons de
ge[t:hiedenis en c1a;-clijkrche ondervinding, dat er ook ecn wiisgeerig
en gelccrd Bijgeloof bdhlat, hetwelk den dommen wnan der onbefchaafden in eell wetrnrchappeE:k kleed woit, en, met den mantel
van geleerde, il,itsvinlli[~'~ redeneringen omhal1;iel1, dien waan zoo orfc\llkt en onkciJllaar maakt, dat men dwaling en waarheid Ilaauwe·.
lijks meel' bn ondcrfcheidcn•
. Er zijn w!jsgeeren geweest, wier flelfCls het Bijgeloof zecr begul1fligdcn; naar ook andere, die h'2t krachtig te keer giilgen. Ondcl"
re eCf!le bchncrcn, \'oornamelUk, de /Jkxal1r1njl/fc·IC wUsgeeren,
ti;e, te Alexolldric, in dc 3de ecuw, den grond gelegd hebben toc
de zoogenoe:nde dlcf.:tij~·'le of llieL/w-p!O!Ol1ifc,'zc wijsgeerte. Deze
verdedi:~den alk [oorten van nU'ieloof, dweepzucht, en tooverkllr.Hen. I !icrtoe had de nosrer[che wijsg'~erte, in [lldie en PCFzie ont~
finall , en .door de Joden n~ar Alcx,mtlrie c;ebragt, al vroe!!tUdig aan.
leiding geg~ven. De fchijn:)~,ar tege.nfhijdic;c llJ:llUrWerkingc>1 zochten
zij te, vcrki~reJ;l, m~t behulp van twee grondbeginfels. Het goede.
Qy-
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rmuzd, hielèen zij veor de bron des lichts, waaruit even zoo vele
chtfpl:cren, d::emoncll en goede kracLten uitvloeiden, ~ls er tegen1;eclde uit bet kw~(:e beginfel , Alzrill1fln, tlÎtftroomden. Naar hun geoelen, fiaat de mensch tusCchcn twee werelden. Door zijne gcestejke natum is hij met de goede daemonen, de uitvloeij(>ndc krachten
it het rijk des lichts, even zoo venva:Jt, als bij, door zijn ligclwam,
e hartstogten en bet kw;,dc in de wereld, deelt in de nattlllf der
ooze daemoncn, der uitvlociji'nde lunchten uit het Iijk der duisteris. Maar door vasten en ge~)edetl , door een befpiegelcnd lenn, en
et dood en van de vleesCchelijke iusten, kan de mcnscl! zich verhef..
en tot de natllur der goede dacmoncn, en, langs dien weg, een lJfaus worden, die de kr::cht bezit, "an de booze geesten te regeren, en,
Ileen door woorden eIl het vermogen van eenen krachtdadigen wil,
kranken te genezen, en allerlei hv~ad in de Natuur te fiuiten of te ver.
drijven. Deze leer van ZOROi\STER werd aan de Jodcn bekend, ten tijcle der TIabylonifche gevnngenis, en in de tweede eeuw, door AKm.
IL~H, den fchrijver V;111 het boek .Tfziralz, en door SmIEON BEN .T O.
eBA!, den opflellcr des boeks Soha!" , in de gedaante van de f{abbala gebràgc; terw~i1 PLOTINllS en zjjne navolgers, als eklektifche wijsgeercll, al die fielfels vereenigdcD, en de diep gezonkene gcfieldheid
dier tiiden medewerkte, om foortgelijke herCenfcbimlTIcn te doen zegeviere;1 over de overblijffels van het gezond vcrfiand, den goeden fillaa k der ouden, ja zelfs over de eenvoudige leer van het
c~)riste1Jclom.

'Vat de wiisgeeren hrtJ'i'i"t , die het Iliigeloof krnchtdadig beflreden,
ibat, GnGeï de ol'dcn, EplClïtl"S aan bet hooCd. Daar !Jij tot grondbeginrel aan!1mn, dat alles fioftèlijk is, en het befl:aan nn hoogere
krachten, "aD gcesteiijke invloeden zoowel , als van eindoogmcrken,
o;:t!(('mle, overWon dc ee;Je dwaling de mldere , en het gezond verliand der EpicltrlStl'11 de kracht des Bijgc1oofs. Maar ook het leerflclfel van ARISTOTELES fchl1ddedc de grondzl1Îlcn v~n het rijk des
Bij,.;eloof<. Deze f"hrandere man erkenM wel bep~ald2 eindoogmcrÎien des Scheppers. in de werken der Nntuur; maar hare kr~chtcn zUn
gcenc gccst!2l1, geene verfbndigc wezens: zij zijn j)~eÎlts werkdadige
iJe~infels van beweging, fcheiding en zamenvoeging der fiofdeeler:.
J let onderzoek der Natullf befiam dus. na:!r ARISTOTELES, in de na·
(1)oriIJP" deur krachten, der wetten, na3r welke, en der fioffelijke
;ool'\~ard<,n, w?aronder zij werken. In dit alles vond het Bijgeloof
:!ccn voed!'el, zelfs niet, toen, bij de barbaarschheid der middel-een.
~~-en ,de pcripatetifche wijsgeerte verbasterde in SCllO!tlstide geleerdheid. Zoo groot dus de duisternis dier tijd"n was, "en, wegens en;
befchaáfdheid, de magt des Bijgcloofs onder het volk; begon toch
het wctenfchappelijk of wijsgeerig Bijgeloof, eerst na de !tclfleIline
der wetenCcbappen, het hoofd weder op te fleken, toen men de
A!cxandrijnfche dwaalbegrippen, uit het flor der eeuwen, waaronder
zij getmt hadden, weder te voorfchUn br~gt. De vcrb~~terde finaak
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der ltc!ic/mfl:he zoowel , als het ovenvigt van d'! nog jengdi:cc inborst
der fr~l1kisch germanifche volken in Europa, moesten, gedurende hUll
he!dmtijdl'ak, meer behagen fC;leppen in de !l:ome vlHgt der oosterfelle verbeeldingskracht en der I'!rltoJli!de befpieg\:lingen, dan in de
bC(lam-de redeneringen van ARISTOTELES. Dit bleek ook fpoedig ia de
ISdc eenw, vooral federt de beoefening der oosterfehe letterkundl.',
LOeD dc fterrcllwigchetlrij, all~ magifche kunsten, en het geheele [{,dJ"
"'distijè/ie !l:elfel, in ElfroptI, herboren werden, en de heilige kerk
haar [~ezag moest gelJrlliken, door l1rell;;-e wetten te nemen tegen de
JI1agifl:.':e kunsten. Spoedig vonden de:~t'lve in AGR!I'PA van Nettes.
heim en in P.m.\CSLSl:S ijverige voori1nllders. De kei khervorming bevordefde, middelbaar, het vo!ksbijgeloof; daar, met dezeh'e, ouder
de hervonnden, de bcdev~artt:n wegvielen, die anders vele ltJ/lerickc en h.yporllOlidriekc mC!lfc::Cll, door gezonde bewegingen, van hunne kwalen heri1:eldcn.
Deze, door zwartgallige en zwaarmoed:gc
tl.enkbceldell gekweld, fchrcven nu, naar de verkC'crdc begrippen dier
t~.'dcn, dezelve toe aan den invloed van booze geesten. Zoo kwam
het, d:1t Ellro/Ja, ma?r \"oora! Dllitscltland, in de 16de eeuw, krielde
van roovcrhekfen en bezetenen: een kwaad, dat epidemisch werkt,
gcE;k icd::re bt1it~nfpO!igheid der verbee~dingskracht. Nekro1l1(i1:!ie,
C/I:"rOIi1C/IItÎe, dstr~!ligic en dlc,'tymie werd~n nu, zelfs op hooge
[cllokn, onderwezen, en :t:ln de hoven der vorsten, die geldgierig
wa~-en , of in diepe fchulc1en !l:nken, gunstig onthaald. Twee pro{ete:1, ST OF u:r. en STIEFE.L, maalwl11, door hunne voorzeggingen van het nabij zijnde einde der wereld, geheel DUÎt.<c!JlalJrl
benaaul\'d.
In de 17de eeuw werden de mngifeile kl1l1steT1 h2t eigendom van
ecn geheim gezelfchap, bekend onder dcn naam van het Rozenkmis.
Hetzelve be!l:ond uit vele geneeshecrcn, en uh de mee~te fchrijveïs
van dien tijd, over de geneeskunde. Deze verkla~rden zij voor hun
hoofdvak. Aan de kmcht van i~cloof en wil fchreye:1 zij wonderdndige
\'ermogens toe, en, aan hUllne ill[;"e-.vij den, de kunst, nn metalen te
veranderen, he! leven naar welgevallen te verlengen, en geesten tc
doen vcrfchijllen. IlltllSlChen vond deze dwcepenc!e partij des Bijgeloofs ook fpocdig hare tegenpartij in THO~IAS ERASTUS , ANDR. LID.WWS en I!END. S~I[TIUS, die, met de wnpencn der red~, alchy~
mic en elke foort VJn bijgeloof krachtdadig bellrcedden.
l\laar, fcdert mannen, als B,\co DE- VERUL.nllO en NEWTON, den
ware;; weg der proefondervindelijke wijsbegeertc inl1oegen, moest
wel, voor het Helle der n:\tllurknlldlg~ werenlch::ppen, het Bijgeloof
zwichten, gelijk de duisternis vnn den nacht, als de morgen!l:ond aan.
breekt; terwijl de befjJ'c,-;clcnde wUsgeeren der beide laar!l:e eeuwen,
yoor~l Cl-IRIST. THo~1.~sIlJS, LoeKE, HV;Yll; en K.~NT, het gezond
verHalld en de rede dermate in derzelver regten her!l:elden, dat het
Bijgeloof nooit we(kr eCil': fchtlilpia~,ts in de fcholen der wijsgeeren
fcheen te Imllnen vinden. En echter gebeurde zulks nog in onzen
leef.
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leertijd. De n~tllnrfil()fufcn van Duitschlmu/, 0('11 eenigen vci!igen
Wl:i,; va,l U,\CO en l\J:IVTON in de natllurlalllde, cn h\.!t zekere.
aange'wezen fpoor van KANT, in de befpiegeknde wij'i.-,cgeerte.
'\'erlutc:'Ede, vlogen, met Ic.\Rus, naar de Z011, en bragtcn, in hunnen waan, 11:1'31<':11 en lichtltof mede, met welke men kon tOOvere'l.
waarzeggen, gl>1Jdl11aken, wereldbollen fchepPcll, flot \'ergeestc:~ikell,
geesten te vooriè:lljn roepen, en de godheid verzinnclij:,cn. Gelu!;.
kig had men, bid te lande, ollder de ge!ccrdfJl, nog te veel aC.
keer van oppl!!vl~kkigheid, traagheid, verwaandheid en wonderzueht,
en, Ollder het J'D!k, te veel verlichting en bClchaving, inzonderheid
(loor de 10ff'elUke ma:ufchappij, " Tot mtt \'m~ 't Algemeen", d~n
drrt de buitcnii)orihbeden der natnurJilo[ofen gezonde Hollandlèhe herfenen gekrenkt zondcn heb hen.
InJ LHIUEF. Is eenc iChriftdijkc overeenkomst met eenen fcheep.timmerman, wegens het bouwen van een fchip; ook eene fchuldbCk~lltenis van grlden, op eenig f;;hip of vaanui;; \'oorg.:fclwten, onder verpalJdilJ;; van hetzelve.
ElJLEGGEN of HIJDRAAIJEN. Noemt men, in de taal der
zcelieden, de zeilen zoodanig tegen elkander rigten, dat de wind er
zich in \'angt, eiJ het fchip, met gelijke kracht, voor en achterwaartS drij ft, waardoor het tot Ui! liggen gebragt wordt. Men bedient
zich van dit middel in eenen hevig en florm, of wanneer het fchip
(lP eelle plaats blijren moet, wa~r men niet kan, of niet wil, 3n.
keren. De werking vail den wind wordt daardoor wel aanmerkelijk
venoinderd; doch het {cbip bangt ook zoo veel te meer van den
RroOl11 af, en de nabijzijlide kust is zoo veel te gevaarlijker, inzoudcrheid, wnnlleer zij onder den wind ligt.
BfJNAEUS. (AN'J'ONIUS) Geboren te Ulreeht, in het jaar 1654,
overleden te DC1'I.'Jltl.'F', in welke plaats hij, in het jaar 1693, het
h 00;2;1 eeraarumbt bekleedde. Hij was een zeel' geleerd fchrijrer, vau
~l,'Îen men nog met geno..-:gen leest zijne verhandeling de cakds HebraeortJlIl, Dordrecht 1695, in 4to; CHRISTüS cmcifh.:/tS, /lil1Jler~
dm;1 169~ en Exp!iCtttiollCS Itistoriile Eurwge!iCf!e de natil'itate
CBRIST!, AlIIfl~rrl(lm 16g?, mede in het Holbl;dsch verta~ld.
BqZrENOE, (Kort:::.i!},"!ig.) Dil, noemt men zooda!;ige perfoHeil, die- beter van nabij, d81l op eenen affland, zien kunnen. \,yan.
neer, namelijk, het oog eell voorwerp dl1idelijk zien zal, dan be.
hoort daartoe, dat de Iichlftralen, die uit icder pUIlt van hetzelve ka.
men, elJ zich in hN 006 breken, zich op het ncotv!ies van het oo.~
lr:mwkeurig weder in é0n punt vereenigen , en aldaar ht:'t dl1idelijk
beeld van het voorwerp verwonell. Bij zulke oogen, wier hoorn_
huid te COII)'fX (tc bolrOl:d) gebouwd is, of waarbij de vochten te
veel voor breldng "alhaar zUn, en de lias zeer co/wo,; is, wortica
de lichtllnllen te l1erk gebtohn, zoo d:!t zij elkander fpoediger na_
deren, en het punt van derzeh-er n~reeniging voor het n.:tvlics \'alt;
tCf Wlj I zoij wederom '-~ll c!k,ll1dcr :t[wUkell Cll ecnell kring' vormen,

y 3

waar·

B IJ 0 U. TI I LBO A.
waardoor, ;;cvol;;cIijk, geen duidelijk, maar een verward, beeld
van het vûorwcrp op het netvlies ontHa:lt. Dit heeft van afgelegene
voonnrpcn ;;00 veel ,e meer plaats; omdat de afzonderlijke lIdtflr;tlen, van eenen op het oog vallenden ltraaikegel, reeds zoo veel te
nr..der zamen loopl'n, hoe ai'gelegener de punt V;l!1 den kegel is, van
welke zij kOIllen, om welke reden dan ook derzelver punt van vereenig:ng, in hN oog, Zoo veel te verder voor het netvlies vallen
mOd, en de weder vaneenfcheiding der Iichtfl:ralen, bij gevolg, een zoo
veel te duidêlijkcr beeld op het ne'tvlies kan daarfl:ellen. Gehe~l
mbijliggcnde voorwerpen vormen, van den alltkren kant, uit "legengetlclde oorzaken, een zeer duidelijk bedd op het netvlies, en worden derhalve ook duidelijk gezÎC'n. Men kOlllt dus een kortzigtig
oog dftardoor te hulp, wanneer men het voorwerp, he~welk men
duidelijk zien wil, zoo nabij a:1I1 het oog brengt, als met deszelfs
gefchiktheid, om de 1ichtHr~len te breken, overeenkomt. Deze afHand, welke, bij een gezond oog, gewoonlijk ~ duilll bedraagt, moet
bij een kortzielld, dikwijls tot 6, ja tot 4 duim verminderd worden. Wil, of kan men dat niet doen, dan moet men voor het
oog een holgeGepen glas houden, hetwelk de Iichtftralen van den
tiranlkegel , vóór die op het oog valt, zoo veel te meer van elkall.
der verwijdert, als dezelve door het oog te veel gebroken worden;
en, bm men deze wïllOuding juist treIfen , dan ziet ecn kort- of~ bijziend oog even go~d op eellen [Iffrand, als een gezond. Hiertnt
volgt, dat niet ieder glas voor elk oog ge[chikt is, en men dikwijls.
onder eene menigte glazen, naatJwelijks eCIl kan viuden, waardoor
men duiddUk kan zien.
In eenen oneigenlijken zin verfinat men ook, door een koïtzigti;j
menseh, zoodanig iemand, die niet in fraat is, om met de oogen van
zijnen geest cenen ruimen gezigtskring te omvatten, of J op een meer
verl:cven ftandpunt geplaatst, den zalnellhang van geilede gebeurtenisfen te overzien, maar alle2n eenen bepaalden kl'Îng van nabij geieg~ne omnandigheden en voor\,'allen kan beoordeelen. Maar hoe moet
men nu diegene noemen, die met volkomelle gezollde oogen, uit enkel modezucht, met den bril op den neus, overal rondzwerven, ZO'1dcr te zien, wat zoo nabij hen ligt, daar de nabootfing van een natllurlUk gd.m~k, alleen dOl)r cellen bedorvellt:ll fmaak, met deu naalU
van jdoutl kan beftempeid worden.
BIJOU. Allerhande kleine fraaijigheden, inzonderheid die tot fier,!ad llicncn; fomtijds ook vcrûerfels van goud of juwec!en. Van hier
IJI't woord .Rl/ou/ede, waardoor men, over het algemeen, het beroep van diegenen vernaar , welke in deze :taken bandelen , en Bijou/i(r, dat den kvopmaun zelven aandu idt.
1Jl:.BOA. De hoofdftad van de provincie Biscaaijc in Spilllje,
in e':l1c fdJOone vlakte, en op d'~n r~gtrl' oever eener zeer viscbrij)(e rivier gelegen, welke door 4 b~ken en de Nerva gevormd wurdt.
':11 zii:h in de b:;,ü van PmlIa de Ord:J1I.f!a uitfwrt.
Zij heeft 7 of

34 2

8oC)

BILDOQUET....... DINGLEIJ. WARD)

~43

hulzcn; ('cuc pr~chti;;e dam- en wmerleiding; ee1ll.:n l'itcebrcicieT:
handel, iuzonderheid in fchnpenwo!; Cl?n 118]f uur \'an de lbd ('('Ge
hal'en, en telt 8,700 inlVoners.
BI LBOQUl~T. (HN) Een in Frr!ilkrijk gebrnikclijk kinc!crfpcl;
beflaande in' een klein, rond l1okje, dat aan beide eillden holten heefr,
en ~an welks midden een koordje is vastgemaal,t, wa:lraan een kleine
kogel hangt, die om!lOog geworpen, en in eene van de beid·~ genoem_
de holten gel-allgen wordt.
nIL~ING E R. (GEORG. DERNIl.) Een vermaard goclgélC'erd,~ en
wijsgeer, geboren te COlljflld, in het jaar 1(.93, en gcfl:orven te T::billgm, -in het jaar ) 750. Het meest geweilte van zijne werke:1 is;
'DiJucidatiQlies p/II'/ojóphicae de Dco, mzima, 1lI1111do etc., TubiiJgtie
1768, in 4to. ii'len verhaalt, als iets Zeer merkw:iardigs, van zijn
geDacht, dat alkn met 12 vin;ers aan de h311dcn en voeten ter
wen:ld kwamen.
B [I. L. l1ierdoor verf1:aat men, in Ellge/mul, cene fchrifcclijke
voordra;t rot eene nieuwe wet, welke door ieder lid aan het parlement bn gedaan worden, en waarover dan dc overigen fl:emmen.
Wordt de Bil! door de meerderheid goedgekeurd, clan wordt zij aan
den koning voorgelegd; in geval van toellemming zegt men, de Bill
is gejlasjiwd; doch zoo de monarch dezelve weigert, de Bi/I ii
800

"CI'U'G'rjlen.
BILLAUD VARENNES. (Zie: ROBESPIERRE.)
BINGLEIJ. (WARD) Deze beroemde Neclerland[che tooneel[peler , in 1755, te Rotterdam, uit Engeliche ouders, geboren.
werd door zijnen vader tot den koophandel beltemd, en tot dat einde, door zijnen OvlJl van moeders zijde, den heer STANTON, in genoemde l1:ad wUllccde, op het Kantoor genomen. Reeds vroeg, ech(cr, eene overhecrfCh211de neiging voor het woneel gevoelende,
verl-':heen hij, re~ds in zijn 18de jaar op hetzelve, en wcl onder hel:
gezelfChap van den verdieEstclijken COlt VER, die zijn leermeester werd.
In 1779 betrad hij, voor he, eerst, het Amfèerdamfehe tooneel, waar
cene doldriftige kabaal, door de omllandigheden des tijds (het begin
van den Engeifchen oorlog) aangevuurd, zijne ecrlle proeve, omdat
mcn hem voor eenen Engclschman hield, dr:ed mislukken; doch later
behaalde hij, bij eene vertooning van het treur{pel ACIllLL~S, waarin hij de rol van dien held vervulde, de welverdiende zege, en werd
met geestdrift toegejuicht. Van dien tijd af legde hij zich onophoudelijk op de tooncelkunst toe, en deed zich in dezelve meer en mc@r
bewonderen. Hij muntte even Zeèl' uit in het kOlllleke als in hd
treml'pel, en de befpottelijke VliUr/ut, in het zo'sticllja."ige meisje
(welk nukje hij zelf uit het Ellgc:seh in het Nedcrdllitsch overbrap,t), veroorzr·3kte even zoo veel gel:ieh, als de trO[rche CID b~
wOl1derillg, of de fombre Ht.:\lLLT mcde!:jdcn ver\\'èl:tc. Ons b'èfl:~K
g('è.oo~,t 11:('t, al dl' rollen V:lll oude ':ll nit:ulVc trcur~oollcelcn eil
. Mijil1elcn, waarin hij uitmuntte, op tClioemell: g"lloeg zal het :..;ijn
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aan te werken, dat hij zich iu alle Heeds deed onderCclleiden, en (:at
zijne tegemvollrdigheid op her coolleel, tot in de laatJtc jaren zijus
levens, hetzelve altijd verlcyelldibde, en de aandacht der [Oehoo["(1-::rs
b0"ide. Zdt'q had hij zich toegelegd, om cCJliJe rollen, uit trcur:i)elen, ook in de Franfche taal te leveren, en de vertoon in gen , die hij,
in 1311, op het FranCche toonec~1 te .dlllfi:erdûii!, heeft gegeven,
wanneer hij de moeijelijkc rollen van PHILOCTETES cn van den ka.
nim~ LEAP., in de treurfpellen van dien n2.am, v(;[vu:de, hebben een
talrijk publiek kunnen doen oordeclen, in hoe vef hij in dac zijne
proeve geflaagd zij.
In het j~ar ) 796 verliet hij het Amfl:erdamCche tooneel; doch was
fieeds bereid, wanneer zijne tegenwoordigheid gevorderd werd, om
de rollen op zich te nemen, welke men buiten hem niet kon bezetten. Sedert had hU het bell:uHr over een gezelîcbap tooneelîpelers,
l1ichtte met hetzelve het NederduitCche toonecl te Rotterdam, en
[peelde herhaalde reizen, in verîchillende f1:edcn ;an ons vaderland,
met de grootll:e toejuichit~p;. De tal!ooze beneficC'n, welke hij, bij
elke gelegenheid, ten voordeele der armen; van door brand of watersnood ongelukkig gewordcnen; ten behoeve der algemeene w~p~l1ilJg,
of van verminkte of gekwetl1:e krijgslieden, gegcven heeft, gelUi.
gen zoo wel van zijne menschlievendheid, als van zijne vaderlandsliefde.
BI)';GLF.IJ had een gelukkig voorkomen, en bezat eell~ groote b::weegbaarheid in zijne gelaatstrekken, een nooit falend geheugen, en
bovenal eene diepe kennis van zijne kunst en het tooneel. Nog weinig tUds voor zijne ziekte verfchafte hij den beminnar~n van het vaderlanclîche tooneel het genoegen, va,n in het treurfpel !VI f,rtl A V.~N
LALAlN , in de rol van FHNESE, met de beroemde rooneelfpcel!1cr,
WATTIER ZIEZENIS, zijn kunmalent , in het bijzijn der koninklijk,,, lamilie, op eene alJezins uitmlllltcnde wijze, te omwikkelen. Hij llierf
in Zomermaand 1818, a:m e('n verval van krac1nen, in het 6311:e jaar
zijns ouderdoms ; latende 3 zoons en eene dochter na, hij de zuster
van genoemde Neerlandsch eerfle tooneelfpc<:lller in huwelijk verwekt, wr.~rvan zijn zoon W. DING LEI] en zijne dochter J. C. DINGLEIJ, huisvrouw van dcn venl;enstelijkcn actenr I/OEDT, met roem
de loopbaan huns vaders volgcn, wiens ftoffdijk o ycrblijffel in de
kloosterkerk in 's Hoge begr:1Vcll ligt.
BINNENLANDSCH PASPOORT. Word2n, inzonderheid in
Holland, zulke pasfen genoemd, die men losfcn moet, wanneer men
waren van de eene Ita:i naar de andere wil voeren, zonder dm men
verder eellig in- of uitgaand regt be:lOeft te betalen. In Frflllk1'ljk
'tlragen zij den naam van Pasfeports d" dedans, of Pasfevallts.
BINOMISCH. Tweedeclig ; b. v. een ninomisch wortelgetal iu
.de rekenkunst.
JHOGR,\PHIE. Levensberchrijving, levensloop of het verhaal
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van de lotgevallen, daden en cÎgen[chappC'n van gedenkwaardige per[ol1en. Den 1drijver derzelve noemt men eeilcn Biogmp!l.
BlON. Een berocmd Griekscll wijsgeer, omtrent 300 jaren voor
onze tijdrekening, aan de boordcn van den Borysthmcs, geboren. Hij
ging naar .1thent, en volgde in het eerst de leer der Cyllikl'rs, doch
naderhand den atheist TlIEODOIWS, die de Theodorifche rekte, be
rucht wegens h<1<1r ongeloof aan het beHaan eener Godheid, heeft
opgcrigt. Zijne ollvcrfchilligheid omtrent nafporingen ten aanzien van
de goden, aangaande de Voorzienigheid en andere fl:ukken van dien
aard, haalde hem den naam van cellen at heist op den hals, en berokkenden hem vele vijanden, die hem bij ANTIGONUS GONATAS,
wegens zijne afkomst, befchllldigden. Tocn hem deze hierover ondervroeg, antwoordde hij met eene edele vrijmoedigheid: " wanneer gij
" eenen boogCchutter noodig hebt, vraagt gij niet naar zijne geboor.
" te, maar verkiest dengenen , die het doel treft: op gelijke wijze
" moest gij ook tnet uwe vrienden handelen. Weet echter, dat mijn
" vader een vrijgelatene was, die in gezouten viseh handelde, en
" mijne moeder een meisje van venmak , hetwelk hij huwde. Mijn
" vader, zich, in het ontvangen van openbare gelden, aan bedriege" r~i hebbende fchuldig gemaakt, werd met zijn geheele huisgezin als
" il aaf verkocht. Ik viel iu handen van eenen redenaar, die wel ge" v::lIen aan mij had, en, bij zijnen dood, zijn gcheele vermogen aan
:" mij teil beste liet. Ik verkocht alles, ging naar ./ithelle, en wijd.
" de mij der wijsbegeerte. Mogten toch mijne vijanden hUllne nutte.
" 100ze nafporingen naken; want zij kunnen alles van mij zelven ver" nemen." Dit openhartig antwoord behaagde ANTlGONUS zoo zeer,
dat hij hem [edert bij voortduring zijne achting [chonk. - BION
heeft veel, inzonderheid over de zedekunde , gefchreven; doch jammer is het, dat alles, op eenige losfe Hukken na, bij ST013AEUS te
vinden, is verI Jren gegaan. ERATOSTHENES zegt van hem ~ dat hij de
eer.te was, die de wijsbegeerte met het purper beklcedde. Men
moet hem w-:l onderfchciden van den dichter BION. te SNIJI"iltl. gebo,'en, die omtrent 270 jaren voor CHRISTUS gl.:bloeid, en bet grootHe gedeelte zijns levens op Sicitie doorgebragt hc(!ft. Levensbijzo Jderhed'~n van dezen weten wij ni ct , dan dat hij een tijdgcnoo.t
van TmWCRITlJS en MOSCHUS, even als hij herderdichter geweest,
en door vergif omgekomen is. Op zijncn dood hebben wij een
,1èhoon gedicht van MOSCHUS. waarvan NIF.UWLANll eene he~rlijke
vertr,ling heeft gegeven. Vun hem zclven bezitten wij ilechts weinig,
waarvan het voornaamfie is de TrcurzaIJg op dm dood 1'1111 ADOiXIS,
in het Nederduitsch meermalen vertanld.
BIOltNSTIIAL. (J,\COIl JONAS) ZOO bekend door zijne reizen,
werd in 1731, in Z~.'edetl in de provincie Suderman!aud, geboren.
Na in Up[at zijne fiudien volbragt te hebben, reisde hij met den
zoon van den baron RODBECK, door Engeland, Frankrijk, !talie,
IJtiitsdlf/11f1, H,,//Hlld eu Zwilferland. Gedurende zijn verblijf te Pay 5
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rij, beoefende hij, met veel vlijt, de Oosterfche talen, en werd vervolgens, toen hij in Zweden terug kwam, door GUSTAàF III beHemcl,
0111 door Criekenland , Syr:e en Egypt(! te reizen, en ontving, te gl:lijken tijd, den titel van hoogleeraar aan de hooge lehool tC LOIJdClI i
Hij vemok nu, in 1776, naar /(onjiantinopd, W~:Ir hij zich ecnig~n
tijd opbielci, om de Tmkièhc trla! te lcercn; zen ede vervolgens zijne
fl:iZe naar Satoilichi voort, en ftierf hier, in Zomermaand 1779, aan
de pest. BWRNSTAHL heeCt eene beCchrijvhg zijner reizen, in brieven aan zijnen ;"riend, den boekbewaarder Gj::ÖRIVELL, toegezonden.
die dezelve eerst in een tijdfcl1l1ft, dat in Stockholm vcrfcheen, van tijd
tot tijd geplaatst, doch, in 1778, ook afzonderlijk heeft uitgegeven.
GROSSARD heeft et eene Hoogduicfche vertalilJg van 'gel-;verd, waarvan cene Ncdl:rduitCche overzetting het licht ziet. Dit werk bevnt
geleerde en naauwkeurige nafporin;.ien van l11U!:ten, handldriften.
z-:ldzame boeken, en een groot aantal anekdoten, van wdke de beI~tîgrijl:!le VOLTMREbetre(fcn, di~n hij in lèr/Jeij bezocht had; doch
zijne a~nmerldngen en beoordeelingen, omtrent de zeden, den godsdiellst en de lette:kunde, zijn, naar het gevoelen van fommigen, dikwlils nict zeer juist, noch onpartijdig.
13iOVAC, of B1VOUAC. Eene nachtwacht van een geheftl leger,
die, in tijd van gevaar, gehouden wordt, en onder den blooten hemel
f'ele<rerd is.
~.
QUADRAAT. Heet, in de wiskunde, de vierde magt eener
p:root\ltid; zoo is 81 het Biquadraat van 3, 625 van 5. en, in het
;l;"e:ilcen, a 4 van a. Onder 13iql1adraatfchc vergelijking verHaat men,
ill'" de algebra, de zoodanige , waarin denoogile magt der onbekende
grootheid van de vierde !1ugt is; b. v., IJ
a x •
b x 3 +
c x ' + dx
e; zijnde de vergelijking de l3iqu~draatfche parabola of brandfnede.
l3IRIVlINGHAlVI. Een zeer groot dorp of vlek, in TJ7arwikf/zir-e
in EiI{!,clrllld liggende, dat 16,400 huizen en 70,000 inwoners bevat,
Men vindt er een zeer aanmerkelijk aantal fabrijken, in welke geweren? vert;ulde metalen knoopen , verlakt werk, horologie-kt;:ttil1gs,
viJlen, naalden, en valkhe geldCoorten, alsmede fuiker, flerkwater.
z~;den floffen enz. vervaardigd worden. In 1792 telde men in Eirtldllg!JaIJZ 10,000 inwoners meer, en, volgens het adres-boek, waren
er in 1805 nog J 75 koopil:eden en faktoors, van welke de eer1te
zich lllet den buitenlandfchen, en de laatil:e met den billuclliandfchul
h:;ndcI, en dikwijls met beiden, onledig houden. De beroemde BAS.
RERVII.LEheeft hier zijne drukkerij, waarop verCcheidcnc prachtige
wcr"en zijn gedn:kt geworden. Niet ver van Birming!;am ligt So!U) ,
cen d0fp, waarin de uitmuntende flaal- en and"re Cabriiken van dCll
beroemden Bot'LTON CZie aldaar) bijzondere oplll(;rking verdienen,
en onder anderen ook de fabrijk vall Hoom-mi1chines, dic ner;;CilS
tot zulk eC!Je ~ülko;]]el1hcid gebr:1gt zijn geworden, aJsme(;e cen zeer
!wr.s:ig werktui; , om te munten, gt;vonden wordt. Birmil!/j.!lOlfJs
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handel firekt zich w!jd en zijd, in alle lnnctcn uit. BtRKE noemd~
deze pIa3ts, op wel!,cr markt het ftalldbc'~ld van NELSON geplaatst is ,
de grootll:e marktplaats der geh eele wereld.
BISAM. Zoo nO(111;:n de Dl!itjZ'Îers die zeer welriekende aof,
welke, me: onder[cheicl van reuk en w:13rde, bij veriCheic!ene groote
en kleme viervoetige zoog;dieren, gevonden wordt, en bij ons, naar
het Latvnrehe Hlu/i:hIlS, bij den ],\1111 ,,'al, JllllSkus bekend is. VUIl
da,\r heet bij bovengemddell dat, fdwon o!l~~l.!hoornd, naar het hert
in gedaante zmeemende dier, cl:1t w;j ;)I:iS,~:ts-die,. noemcn, das Bi{alllthier, cn de Noord-Amerik8'1I11i:he .1h!.'!"/is-jlier, der Bi{"l/1-j/ier.
(Zie yerder:) MUSKUS, lvll',SKUS-DjER, enz.
lHSCAIJE. Eene-oprovil1cic.in Spm;Je, grenzende ten Noorden aan
de EisCl7ijjdlc zee, ten W",;[en aan la 1l1oiltmma, kIl Zuiden aan
BlIJ'gos, en teil Oosten aan Frrmkrij!.: en i\'tt":zrre. Zij is ber;;achtig
en hoschrijk, doch tevens wclbcbomvd, en bet gehede lar.d dlaa:~c
kenmerken nu nijverheid en wclvnrcn. De bewon~'rs, die eenen eigenen volksl1am uitmaken (zie DASQUEN)., eu zich zoo wel over
Biscaije, GuiPuscoa en lVûYl7rre, als aan gene zUcie der Pyrell(e!1,
over Labol!1'tJ, Ncder-Navarre en So.'de, uitJreidcn, gellleten grootcr vrUheden, dan de overige landlchappen van ,')paIlJe. In .tlexiklJ
li,:t eene provincic, Biscaije,of Nieuw·Bismije genoemd, die rUk~
zit\'crmlinen oplevcrt.
D[SCHWEILER. Eene welgebouwde fbe!, in Frankrijk, aan de
111otter, in het, departement van den Neder-Rij11, b'~vattende 4,600
imvoners, die in laken-, krip-, tubak- en ledcrfabrgkcll hun beltaan
vindcn.
BISCUIT. Eene [oort vnn porrelein, hetwelk wel gebrand wordt,
m~ar geen verglaasfel heeft.
BISNIUTH. CB/sllm/hum, lJ1àrcmit{/) is :('en geelachtig wit, eenigzins naar het roocie z wcemcnd, onedel metaal, dat zeer broos is,
(':1 onder den ham,}r vt.:rbrijzeld wordt; bl'fbnndc uit breede, aan clLmler Ljcvol'gde bluc]l'l'en of platen. Dit metaal, reeds i'edert 1520
bc·;,elld, werd ondtijds vuor asclJgr:-m1\V looli of tin, ook w~l voor
:piesglans, gehanden; dOl:h i~, in J 753, door GEOFFltOI l1:!der bek~nd
",.:Iilaa lit. Bet [oortelijk gewÎi;t V,llJ dit I1lct:lal is 9,322. Het is een
ei,-'r ligtst vloeijende. In tocgetlotene vaten kali men hc:{zelve ophef:
t'~n C{ubIiIllCïCiJ); maar op het opcne vuur bcgim het weldra te
ènmpen, en br~!ldt, onder h,~t gloeijcn , met eeuc blaauwe vlam. - Dijk.ns alle zuren werken op het Bismuth, losfen hetzelve op, en lcv~rc:ll
d:,ardoor, bijzondere metaalachtige midd(:Il.ou~en, van wdke echtcr
gcelle in gebrUIk zijn. Alleenlijk het witte, fälpeterzllurhoud\:!lc! EisJllllth oxijde (IJIagisterium Bis1liutlti. - Bismut/WiJl oXJda::1!l1 a!l'I!/}}) voorheen als blnnkctrd gebezigd, onder den naam van B/a;:c cf.:
l'cdes of Bll7l1c d'Esp.?g'lJe, hetwe!lz, helaas! vele onldièi1 verool't1ak.
te , wordt thans inwendig toegedic'tld, en verdient, als een uimlllutelJlt geneesmiddel eene bijzondere oplc,tclldheid. \'1n ailc aijdere
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metalen von n: de Bismnth, bij eene langzame verkoeling, het fpoedigsc, de regelmatige kristallen, die de geclaal![c hebben van dobbelfteenen, gerangfclJi1:r als eene omgekeerde, vierhoekige piramide.
1\'Iaar om cr deze kristJlliiiltie vnn te vcr hij gen, moet de Dismuth
zeer zuiver zijn, en voora! been Al:fèllidr, waarmede het echter gel10egzaam altijd voorkomt, in zich bevaaen. Behalve met de kubalt ,
vereenigr zich de Bismmh mC't alle metalen in het vuur, en kan IJlen
zonder groote moeite daarvan meer dan een amal;;allla makel]. De
vertinners, tinnegieters, en nndere dergelljke klll1stem~ars en haudwerkslieden, gebruiken de TIismUth, om het tin ligter v10cibaar te mnken, als ook, in verbindiilg met evellvcel tin en lood, tot hlln ft!ldeerfel. Van dit metaal komen de vo!g<':l~de fOGrten voor: I. Gtr/c'gen BisllItlth (Bismutl/tl7ll nativlI1!l) wel!;e men vindt in ZU'edm,
Sakjè, Bolznne en het JPlirtembergf:ie. 2. Ge;;leene or aschgraamve,
die ook in Zweà'l1 en het Bnms!I'ijkjdze wordt gevonden. 3. iJzerhoudende, eh 4. Bis1Jluth-glans, waarvan de eer[te in de zilvermijnen van Konsberg in N(}()/'wegen, de laatlte in Z;vedcn en BO/leme
voorkomt.
BISSCHOP. Is, naar het taalgebruik van het Nieuwe Test~ment ecn
Jeeraar en geestelijk opziener (kêrkvoogd) eener christelUke gemeente.
De TIisfchoppen, door de apostelen zelve ingeftcld, of door de gemeenten, volgens het apostolifche denkbeeld, verkozen, hadden over
de geheele gemeenrc, alsmede over mindere die;]~ren derzelve , het
()pzigt, zonder echter, in de eer!te eeuwen, ZiC!l den "oorran!;, de
regten en vrUdommcll aan te matigen, welke hun naderhand vau ti,id
tot t~d te deel vielen. In lateren tijd vcrwijde:'den zich echter de
Bisfchoppen meer en meer van hmUle oorCpronkelijkc beitcmming.
De bijna onbepaalde heerfchappij over de geestelijken van hun ];cr~_
p21; hunne deelneming aan zaken vall !tam; het beÏlllUf der ker!(cIUke goederen; de verdediging hunner kerkelijke regten en vrij!: eden, en hUllne uitgerrrekte geestelijke en wereldlijke magt, dit alles
gaf hun zoo veel werks, dat zij tijd noch lust hadden, om zich
met het leeraaf:lmbt en de zorg voor het geestelijke welzijn hunner
gemeenten op te houden. Zij behielden derhalve de gewigtigfte
~l1lbtsverrigtingen, het verordenen der geestelijken, de bediening van
het vormfcl, en het vcrvnardigell der heilige zalf (Cl'iSlllf/) voor zich
zei ven ; doch lieten, voor lil het overige, de mindere geestelijkheid
zorgen: zelfs feelden zij, in de middeleeuwen, hunne eigene vic~risfcn
aan, die onder den naam nn {{/ijbisji:hoppm en Coadjutors bekend
zijn; doch zoodm~ige llisfchoppen, die zelf prediken J en voor de
geestelijke belangen hUllner gemeenten zorgden, waren, feden de zevende eeuw, al zeer zeldzaam. Geen wonder derhalve, dat niet alleen de adel, maar ook vorsten en konings-zonen, naar eene waardigheid dongen, die zoo annzicnlUk als voordeclig was, cn ledigen tijd
in overvloed kon opleveren, om zich riddcrlUke verr.laken cn allerlei
levensgenot te veroorloven; en het w~s hierdoor, dat inzonderheid
de
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de bisciommen in Duitsch/ol/d eenen luister en een ~nnzien verkregen,
waarvan de overige christen-fiaten weinige voorbeelden zullen kunnen
opleveren. D.~ hervorming verminderde echter hun getal, en, of·
fchoon de hoogere geestelijkheid, in de Iloordfche r~jken, die van
de katholUke kerk ge."cheiden waren, den titel van Bisfchop ochiel.
den, verloren zij echeer het grootfie gedeelte hunner voormalige in-_
komsten en voorregten. De Zweedfche en Engelfche Bisfchoppen
bleven rUksfianden, doch met minder invloed; terwijl de En1;cIfche' kerk hare Bisfchoppen nog het meeste nanziell liet behouden,
en da~rdoor den naam van Bi,;JiJlofiPe!tjl.:e verkreeg. Van den anderen bilt heeft de Roomfche kerk veel Yroeger, door de veroveringen
der l1h'lOl11edmzc1J, een groOt aantal bisdommen verloren, welke de
paufèl~ke fioel echter op nieuw bezettede; en van hier de menigvuldige titll!(lire Bisfchoppen, wier bisdommen il1 partibus injlde/ium,
dat is, in de landen der ongeioovigcn, liggen, en w:larop zU noch
CC:li~en invloed oefencn, noch wa:J.rvan zij ecnigerhande inkomsten
trekken kUllIJen. In d~ jongO:e tijden werden, door den ~,ma!1d yau
"cr1èheid~ne landen ann i'!'aIJkrijk, 23 bisdommcn in Duitschlalld gC
fecularifeerd, en eenige zijn in dc landen van het Rijnverbond thans
onbezet. In Fril1zkrtjk hcrkregen de B:sfchoppen, die gedurende de
omwentelillg verdreven w~ren, wel is waar, àoor het concordaat met
dd1 p:1llS, hunne ambten; doc:1 met verlies van eC'n aanmerkelijk deel
hunner inkomsten en voorregeen ; en het is uit de oml1andighedell niet
te vermoeden, d:lt de Eisfchoppen der katJ101ijke christenheid hUlI
vorig annzien wed ~r hcrl:rij!(en zullen.
BIST[. Bene Ptrzi:lanfche munt, omtrcnt yier i1:uivers Hol·
landsc:'.
DITAUBÉ. (P,\t1L JIèRDJfE) Werd uit protest3ntfche ouders, die
uit Fi'OIJ!!:'Uk g-C\'lllgt waren, in 173:!, te [(qnillgsbel'gw geboren,
en i,; beroemd door zijne Fr:ll1fche O\-erzetting van IIo:\IE R l'S , door
cen g~d;cht in profa, on:,r d~ Gl'fc1ziede71is ,'a1/ JOZEF, en een ander
over de Om:l'cllte!iag df'r ri';'ccnigde Nederlanden. AI deze werk.:n
verbeterde hij onophoudelijk. Van z\j!JeIl IIo:'!ERUS zijn 4 of 5, en
van Jou:r niet ~Ile~n 7 drnhkC'n llitr,;{'g~vel1, maal' dit werk werd
dikwijls l1:1gedfllkt, en in verfchcidene talen overgezet. ZUn helden.
dicht over de omwenteling in de Ned,'r/(]lJden, het eerst onder den
titel van WILLF.l\ol uitgegeven, verfcheen te tweeden male, vermcer~
derd en omgewerkt, onder den naam van les Bataves, in het licht.
Door zijne kUilde, cn de vriendfchap van D' ALEi'rIBERT, welke hij
op eene reis naar Part)" verworl'cn had, en die hem zeer fierk bij
FREDERIK II aanbeval, werd hU lid der akademie te Berlijn, en
ging andermaal naar Parijs. Behalvc de genoemd~ werken, heeft hij
eeu gedicht gefèhreveD, onder den titel van HER~lAN eIJ DOROTIIEI\,
door Gönm overgezet. Bij de o:nwenteling in Frankrijk werd hij.
benevens zijne uitmuntende gade, in den kerker gewo;pen, docll
fpoedig wed;;r in vrijheid gef1el,!. NAPC'LEON benoemde hem tot lid
4
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van het legioen van eer, en beloonJe h,:lB Ila~r zijne vcrdicnste:l.
De zW:12rile 11:1)';, die belll, ilJ zijncn hoo~;ell ouderdom trof, was
het verlies z:jnc!" echtgelluote, in 1 S,)[!, hetwelk ook zijnen dood
ten gevolge h~d .
BITlIYl\'IE. Eel~ niet o:Ja~llzienlijl: rijk in K!ein-Azie, bij POllrus gelegen. Hetzelve werd, voor i\LSX:lI"DER den Groolen, door

landvoogden van cL: Pd7ill:he kon;nr;cn befl:nurd; doch, na deszelfs
dood, lliehlte cen zijner vdd h ecr2il, PH:Ill;\"iTHl;S, daar eell afzonderlijk I:ouingrijk, dat langcil tijd door koopbandel biocide, en ecnige venn!",ard~ Iwnil'p;en gehad heerr, zno als NICO;\!EDES, P/\VSIAS;
en anderen. De laatfl:e zUner koningell was NICO'JEDES, de derde
van dien mam, die, in den oorlog- met MlTllRIDATëS, de zijde der
Romeil7(lj hield, en, bij zijnen dood, in het jaar 75 voor onze jaartelling, het Romeinfche volk tot erfgenaam zijns rijks ma8kte. Tegenwoordig heet het OSllItw-i/i of Betfangia!.
B[ZA R • WonderlUk , eigenzinnig. Bizm-rcrie, wonderlijkheid,
eige:lZinnigh cid.
BIZA RRO. [n de Il:1Ii~alJfch,~ tnnzijk een fink, naar il'l11ands
veïheelding z:\m engefl:eld, fomtijds fchiclijk, langzaam, zacht; fl:erk
enz. Eenc caprice.
13 LAf\UW. (WILLnl J:\NSEN) Geboren te Amflerd11Jl, zoon van
JOILINN::S 13I~i\At:\\', of g-cl~jk zij eigenliJk fdrevcn, lltAEU, was een
icerlillg- Vflll TJJClIO BR.UIE, een yoorm:ffelijk wi,· en lVerktlli.~knndige.
Hij heeft 2:c11 beroemd gemankt door zi}ne landkaarten, aardglobes,
en vcrfchcidcne l1itgCp:cvc:le werken. I'lij fl:iert' den 18 van Wimer.
maand 1633, in het 67fl:e jaar zijns ouderdol1;s; nalatende twee Z0nel1, JOILINNt::S cn C01'.NELI', \'all welke de eerHe een der beroemdfie
boekhandelaar, van zijnen tiid, te AilJftar!(1IJ1 , gelVe~,t is. In 1663
gaf hij eenen nieuwen dm!, l;i, \'an den .d/kr zijns v,~dcrs_ cii:: aanvankelUk in 3 fo:io d;:c1cn, th'\il~ 14- dccL'll bC'floC'g. DezeJ-,re wordt te.
gemvlJordig 110;': duur verlwcht, vooral \\'~J~lJcer d" platen afgezet zijn.
De vader (\\Ta.LEi\'! ,l.1i\"SEN) lieert ook, lllet een en zenitlz feetor ,
bevattende ccnen boog van I::", nan deil nW!ld van (1en JJlaas en Tex~
el, (le pooL,hoogte {~2no'!1en, en den ~eheclen oever aan de
Noordzee, van gemelden nJ0nd af tot aan Texel, door meer dan eenel,
gra~d :Jrièedr:, 11ll't behulp eener roede: van 1!2 voetcn, gemeten,
Van
deze g-randmct!l1g' heeft PWJI[UJ, door A/lJjlerdam l'Clzende, de be.
fchijving of h~t handfchrif[ van ruw gezien, en getuigt, dat de·
zelve de beroemde graadmt'ting- van S:'<IELLlUS overtrof. WUIen de
hoor:leernar V111 UEECK CM.KOEN heeft, te /kzflcrda1l1, zich alle
moeitc gegeven, tèr ontdekking van dit kostbaar handCchrift, zoo het
nog beftolld; maar, bij dit onderzoek, bleek hu, dnt het geflacht
der BLAET)'S gebeel is uitgcftorvcn, cn, in het jaar 1672 de geheele
boekdrllkkerijvan nUH; afgebrand en niets gered is, dan eenige
globen en kaanell, die 118derhnlld in handell zUn gekomen van den beroemden Amfterdamfchen bvek. en kl:;J:;[h~l1delR:)r GER!\RD HULST
VAN KElJLEN.

DLACK.

BLACK. (Jozt!') - BLACKSTONE. (WILLWr)
3$1
B L '\CK. CT OZE.F) Een beroemd fcheikundige, in ) 728. l1it
SchotCche ollders, tC J]om'deaux geboren. Hij begaf zich zeer jong
na:!!" Sc/?otlml(/, beoefende, aan de hooge [dool te G/asgOJJJ, de
geneeskunde, eIJ werd door doktor COLLEN aangemoedigd, om
zich tevens op de [cheiknnde töeteleggen. 111 1764 werd hij te
Edif:h:!rg tot dokwr in de geneeskunde bevorderd, deed, bij die
gekgclIheid , eene redevoerin; : de hUJi20re acid; a cihis 01"50, et 1ltog1Jcsia a/ba, en g;;f , eelllgen tijd daarna, over dit ol1d~rw,:rp nieuwe
:l.~n:l1erkingen in het licht, welke hij in het tweede deel d~r wiJsgecrige
('11 12ttcrbmdige fchriften èes Edinbnrp;fchèn genootfchaps van 1755,
onder den titel van: Proel'en owr de witte magnesia, den gebl!tscliten
klik ('i! eeltige . andere a!kalifche ze!fjlandig/zcdl'll, liet plaatfen. Hij
tooDt da~ril1 ten duidelijkfl:e het aanwezen eener lllchtvormige vloeifior, die hij fixe lucht noemt, welker tegenwoordigheid de etskracht der alkali en kalkaarde tempert: eene ontdekhing , wc!!,e men
als de moeder van al diegene kan befchonwen, waardoor zich CAVENDISCH, PRIESTLEIJ, LAVOI';IER en anderen, zoo beroemd gcmank~
en aan de fcheilnmcle eene geheel andere gedaante gegeven hebben.
I{l 1767 verrijkte BUCK deze wetC'nlèhap met zijlle uitn1l1l1tcnde
lecr over de verborgene warmte, welke zulke gewigtige gevolgen heeft
te wege geb ragt. In 1756 werd hij, in plaats van dokror CULLEi\', die
te Edillhurg beroepen was, aan de hooge fc!lOOI te G!a~gow to·t
hoogleeraar in de geneeskunde benoemd, en in 1765 ook, ter ecn'tgemelde plantfe, als z~jn opvolger aangefleId. Nooit wist een leer ..
aar zijnen toehoorderen zoo vee! geestdrift in te boezemen; terwijl zUn
onclei'lvijs aanmerkeliJk veel bijdroeg, om den fmaak in de fcheiknnde
in Groot-Rrittallje meer algemeen te maken. Hij werd, op voor·
dragt van LAYOISIER, door de akac!emie der wetenfclwppen te Parijs
tot eenen van hare acht buitenlandtche leden benoemd, en eindigde
zijne loopbaan in 1799, in den ouderdom \'an 71 jaren. Als gc:lceS~leer heeft hij weinig mam gemaakt, en als fcheikundige zich be.
nadeeld, door zich langen tijd tegen de invoering der nieuwe fcheikundige theorie, welke h~j ten laatfl:e echter volkomen goedkeurde,
te verzetten. Twee zijner vcrhandc!ingcll zijn te vinden in de PhilofopMcal tl'o:zsactioiJS van 1774 en 1791: terwijl twee zijner brien:n.
over fcheikundige onderwerpen, door CRELL en LAVOISIER, en zijne fchcikundige voorlezingen, in 1803, in twee deelen zijn uitgegeVèn geworden.
BLAKSTONE. (\VILLIAM) Een beroemd Engelsch regtsgeleerde , te LO.1den geboren. Schoon reeds vroeg eellen namurlijken :13;'.
leg vom de poëzij en fra~ije kunsten aan den dag leg:;-ellde, verkoos
hij echt.cr, in later tUd, de pleitzaal, en fc1lf<;ef toen een klein
fiukje, ten ticel voerende: Fa.'tryd ,'an e!'Nen n:gtsgeleerden (Wil de
1I1/1:::;c;;, dat zeer wel vold2ed.
Dan drcar hij, uit hoofde \'1:1 gebrel,
:lijn de v,~r~ischtè wclfprekendhcid , ',rein:g opgang 1I1a~kte, keerde hj
naar O,~jürt, \Vaar bij 'ioorhecl: zijne filldicn volbragc had, en tot de
doe.
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doctorale w~ardigheid verheven was, terug, en verkreeg een/! phnts
bij de hooge C<:hool van die fho. Hij was de ecrne, die, r~derr
1753, alcb\r voorlezingen h;eld over de ilaatsregeLng en wetg~d:Jg
van E1Jgehmd, welke eene a!~~2111eene got.:!dkenring verwierven, e11
waarvan het geluld;ig gevolg was, dat een kundig regtsgeleerde , BI ..
NSr. geheeten, op de gedachten kwam, om, bij zijncn llircrf1:en wil,
eene aanzienlijke fom, ter oprigting vnn eenen leelnoc! vsor het al
gemeene regt, te b2palen. Na den dood van deszelfs tlichter, in
1756, werd BLl\CKSTO:\lI;; eenparig tot hoogleeraar in dat vak a:l1lgefl:dd, die zUne voorlezingen, welke hij ce ne ret'ks van jnren ge
houden had, onder den titel van: Uitlcg:;ili(','cn l'f11l de HW/Cf! ')Jan
Em;dalld, in het licbt gaf, en door dit werk z('er veel roem verwierf. De fchrijver houdt zich in hetzelve ni ct te vreden, met Jlechts
de wetten te verzamelen, tot haren oorfprong op te klimmen, en
ze duidelijk te verklaren; maar dringt zelf~ tot de beginfels der wetgeving, tot den geest der wetten, door; onderzoekt hare uitwcrkCels,
en behandelt de regtsgeleerdheid als wijsgeer; offchuon men erkennen moet, dat hij zich, juist door het wiJsgeerigc en ilaatkundige
gedeelte van zijn werk, den minnen lof verworven heeft. ZUne aanhoudende vlUt ondermijnde zijne gezondbeid , en maakte, in 1780,
een einde aan zijn werkzaam leven. Zijne overige uicgegevene werken
zijn van minder hebng.
BLA IR. (Ik co ) Was een kleinzoon van ROBERT BLAIR, die,
onder KAREL I, de regten der pr~sbijteria~nfche kerk met moed en
nadruk verdedigde, en te Edinburg, in het jaar 1718, geboren werd.
Zich alda~r in de voorbereidende wetenfch:lppcn tot den [;eestelijken
!tand ocf~ncnde, ontd~kte zijn Iccra1r, dO(Jr eene vcrhandeli!!g Ol'cr liet
&hoolJc, bij hem eenen uittlckcndcn aanleg tot de fraaijc leccerkunde ,
waartoe hij dan ook zijne neiging aanvuurde, met dat gevolg, dat
hij deze wetenfchap Jladcrhand ZC'er gelukkig met zijnen godgeleer~
den arbeid vereenigdé', 111 17.19 f'c!necf hij ecne inwijdin[;s-ver:landcIing over de Begiiifds vtm I/ct N,'?!lturlijke regt, en werd d:1arop
tot meester in de vrije kll11stell verkozen. IIIj gaf vervolgens zeer
[choone proeven zUlle!' kallj~l-welfprekelldileid; werd, reeds in 1742.
prediknnt op ecn dorp, doch kort daarna in zijne vaderf1:ad, waar hij,
in 1751, tot de hnn;fl:e geestr:l\jke waardigheid in de presbUteria:1!1!èhe
kerk van Sóot!.'l!u! opklom. Tb1]s bcS'0n zijne let~crku!1dige loopbaan, die zich \'cr orer d~ t;rc:lz2n van zijn vadcrland uicftrckte;
doch waarbij hij zijlle ambtibedicning nim;ner uit het oog verloor.
Na dat hij, federt 17)5, aan llct geacht tijdfchrift, Edil1gsburghrel'iew, eenig aandeel genomen had, hield hij, in den wÎmer V:1n
1759, openbare voorleûlgeil over de w/;lfprE'kcnJheid, hetwelk de
regerinf';, den voordeeligen invloed daarvan ontwarende, tot het befluit bra;;:, om, in 1762, c"nen afzonderEjken leeriloeI voor de wel..
fprekend:leid en fraa:je wctenfc 11appcn cp te rigten, en aan he:n, onde" eene hoogst vcreerende gc::uigcnis zijner verdiensten, de v~rvufing
daar-
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dnnl'v~n op te dragen. Wie kent niet zijne tl:eoricder welrprekendIJ eid uit zijne Inter verfèhenene Lectttres Uil t !teorie (lIJd belles lellteS
in 2 deel en , w~:u·in hij de natuur van den !innak , en de bron van het
welgevallen aan werken van fr:lnije kunst ont",ikkt:lt, en vel'vol~ens
tot eene nadere berchOl~wing d~r tud en verrchillende [cbrijrwjjz~
ovcrgnn. (*) Gelijken roem verwierf h~i, door met z~inen Ho~
1ilC de verdienstelijke pogill~elJ van l\IAC1'lIEflSON, i;j de verzameling
en uitgave der OsfianfChe gcznngeil, dadd0k te onderr,cuilen. Boven
alles echter is BL,\IR beroemd W:\Y<Jrdell door zijne leerredenen, die
een voorbedd van Engciièhc ka:!fel-weIrprekl.'ndheid upleveren. Zij
zijn met de uirerlte zorgvuldigheid en n~~uwgezetheid bearbeid; eIJ
echter gaf hij fleèhts de best::! derzelve in het licht, waaronder hij
llOg diegene uitkipte, welke meer bijzonder voor geoefende lezers gefchikt zijn. Het zedel~jke oogpunt, w::aruir hij dl! wereld in clezelve
be[chouwc, verdient zoo veel te meer aanbeveling, uit hoofde van
den rijken fcliat van menfchelJkenlJis, welke daarmede gepaard gaat.
In zijn 60l1e jaar, in 1777, g?f hij het cerfie deel zijner leerredenell
uit, die zulk eenen hllitt.:l1gewonen aftrek hadden, dat, in het volgende jaar, daarvan een nieuwe druk verreheen , waarop naderhand
nog vier andere gevolgd zijn. Dezelve zijn in het noogduitsch,
door SACK en SCHLEIJERlioL\ClIER, overgezer, eu, uij W. IIoLTRoP
te .1I1lflcrdf!lJ1, mede in het Nederduirsçh uitgegeven. De leerrede~
11e11 van BLAIR hadden op zijne toehoorders eeEen zoo veel te fierkeren invloed, d~1ar zijn eigen voorbeeld h et beeld van eenen volkomen leernar van d en godsdienst, zoo ver het door menlèhen kan ge,.
leverd worden, in zijn geheel werkzaam en verdienstelijk leven,
daarHclde. Hij w~s bovendien de helper en raadgever van allen,
een teeder vriend en echtgenoot, een liefaerijk vader, en .door zijne
gemocdsn:st, zijne matigheid, en geregelde wijze van leven, bij uitHek, tot zelfs in zijnen hoogen ouderdom, vatbaar voor wezenlijk
menfchengeluk. Hij fiierf, na eene korte ziekte, onder het volkomene genot zijner zielsvermogens, algemeeu betreurd, in Wintermaand 1800.
BLANCIIARD. (FR.\NCOIS) Deze beroemde luchtreiziger, de
eerne, die dit waagltuk ondernam, werd te dude!ys, in het tegen..
woordige departement Eure, in 1758 geboren. Reeds zeer jong in
allerlei werktnigelijke kuosten, waartoe hij van nature zeer veel aan.
leg had, geoefen,d, ging hij altijd met het dcmkbeeld zwanger, om
een werktuig tot vliegen uit te vinden, en, in zijn 16da jaar, had
hij teeds eenen werktuigelijken wagen vervaardigd, waarmede hij eenen weg van 7 uren aflegde: eene uitvinding, welke hij, in 1773, tO~
nog grooter volkomenheid brugt. Nog geen 19 jaren oud, vervaardigde
(*)
HORST

Van dit werk is in 1788 eene keurige oyerzetting in onze ta21 , bij [&urte Deventer, uitgegeven, door deu Hoogleeraar H. Bosalui4. CII hcrdrljl;.r
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de hij een zeer kunstig wncerwerkmig; doch altijd bleef zijn geliefkoosd denkbeeld bij hem levend, om te vlie;;en, en vervaardigde hij
toen reeds een viicgcnd Cchip. dat zich, door een tegen\Vigt van 6
pond, 20 voet boyen den grond vcrl:icf. Welkom waren bij hem
derhalve de gelijktijdig gemaakte ontdekkingen v:tn lVlo~TGOLFJER, bijzonderlijk echter van de hoogleer, ren CHARLES en ROBERT te Parijs,
wulk:! ten gevolge hadden, dat hij, reeds del] 4 van Lentemaand Iï84~
zijne ecr!te luchtrcis ondernam, cn, in hct volgende jaar, wcrkel0k
met eenen luchthal het kallcal van Ca/ais naar Dolt "res 0ver!l:ak,
wa.arop hij, van dcn koning vml Pmllk.rijk, een gefchenk van i 2,000
~n ecne reme van 1,200livres ontving. In lï93 had hij het on;e1nk,
!ladat hij reeds verfcheidcnc luchtreizen, ook in vreemde landen, ge.
daan hnd, op de vesting Kujlllcin, in Tyrol, gezet te worden, omdat men hem van het verfpreiden van rcvolutionaire grOlldbcginCels befchuldigde. Hij geraaktc ccht';f weder in vrijheid; deed in Oogstmaand 1796, te Ncw)'ork, recds zijne 4911e luchtreize; neeg, in J ï93 ,
tc ROl/fm, met 16 perfoncn omhoog; liet zich eerst na 6 uren wcder
nederzakkcn, cn deed, nog in hctz2lfde jaar, met dca b ewemden
fierreknndige LA L.'\NDE te Partj~, ecnen foortgclijkcn tagt. In 1807
telde men rceds 66 door hem volbragte luchtreizen, zoo in Frankrijk
als buitel1 's lands. BLANCllARD fiierf, volgens opeubare berigtcn,
den 7 van Lentemaand 18°9.
BLANCO, Beteekcllt, ~n den handel, iets oningevuld laten, b. v.
bij 'Wisfels. Eenen wisfel in blanco elldosCeren wil zeggen, op de
achtcrz\jde allecn zijnen mmm teekenen , en boven denzelven zoo
veel plaats overlaten, dat de laatfl:e honder van dicn, na bekomene
b::taling, da~ril1 den dag der voldocning k.1n invullen. In lI'Îs[clzaken
de Com in BlalJco te laten, beteekcllt de trekking van eenen andcren
aan te nemen, of voorlèhot te doen, zonder daarvoor behoorlijk gedekt te zijn.
BLANQUET. In hct Fransch cade hlrmche, is een onbefchre.
ven papier, waarop cnkel iemands n:1alll !taat, cn waarop ecn ander
dat gcne invult, waan oc hij hem volmagt gerft.
B LAS ON. Het wapcn, de w:'penkunst. (Zie: WAPENKUNDE.)
B LASPHEMIE. Godshstenllg-, la~tertaal.
BLEKERT. (RI1"ISCHE) Een ligt roode Rijnwijn, die in de
Ureken vall /im!i>rnoch cn /{vb/entz gewonncn wordt.
BLEISWIJK. (PIETER VAN) Oud raadpenlionaris van Holland.
Cur~tor vall 's land· hooge lchool te LeijdeJJ, belll1nrdcr van de lIol.
Jandfche maatrchappU der wl:ten[chappen te Haarlem enz., wcrd in
il1!24 geboren ,en fiierf, dcn 29 van Wijnmaand 1790, in dcn ondcr.
dom van 66 jaren. Hij was cen groot kenner en voor!l:ander van geleerdheid, en fmaakte, van zjjne jeugd af, geene andere genoegens.
dan. die ter vermeerdering zUner kennis konden fl:rekken. Behalve op de
fiaatkunde en re,~tsgeleerd~eid, viel zUn ftnaak, inzonderheid, op de
wis- en natuurkundige wetenrchappcn, waarvan zijne voortreffelijke
c
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1744, te
LeijrielJ, met h' ope".llijk verdedigde, ten bewijze I1:rekt. Deze ver·
ha!Jdeling, in dien tijd geheel nieuw, beeft nog hare verdiens~en. en
is, \'erfeheideu(! jaren da~r:Ja, eene NcderduitCche vertaling waardig
gekeurd ZUne nngc!atenc boekerij was eene der kostbaarfl:e, rijkl1:e,
en 111e( den l1leé'stcn I1naak verzamelde, en toonde, in alle opzigten.
de llitgi~brcide kundigheden en voortreffcii):_e keus van haren vorigeo
bezitt",r. Wa31'a~1l de Leijdfche hooge leb 001 vcle nUttige inl1:ellingen
te dar;ken heelt.
13 LIK. (Lalllhza) Zoo heet, in het algemeen, alle metaal, dat
tot dunne bladen is llitc,cfiagen; doch, in het bijzonder, geeft men
dien naam aan dun uitgeOagen Uzer, dat aan de oppervlakte vertind.
en veel gebruIkt wordt In de hnishouding, vooral tot onderCcheidene
keuken- en tafel-gereedlèlJappen. Sedert 1818 heeft men, door mid.
del vaa ztir~n, die de ontwikkeling van vlammen en kristalvormige figuren op ,Blik -veroorzaken, allerlei onderCcheiden ge.
vlamde of gep~arleI11oerde blikken kunstwerken van meta/ick 111001',
(mofrt! 11Ictaliique) lecrcll verva~rdigen. Hoe dit geCchiedt, en deze
kunst verbeterd kail worden, heeft Dr. S. STRATINGII, Ez. proefondervindelijlt aangetoond, in den A!;;:?lJ!cclI/NJ Komt- en Letterbode
van 1818, No. $6 en 57.
BLIKSEM of WEERLICHT. n. FluNKr.IN, heeft hct eerst
door proeven bewezen, dat dezelve aan een elektriek vuur is toe te
fchrijven, dat van de eene wolk tot de andere, of ook tot de aarde,
en' wel voornamr:lijk op hooge voorwerpen, als torens., boomen e11
dcrgeiijke overgaat, waardoot het l1:erke geluid, dat wij donder noe..
meD, veroorzaakt wordt. Daar de elektrieke Hof, als zij overal gelijkelijk verdeeld of in evenwigt is, niet zigtbaar werkt, maar, ongel~jk verdeeld, altoos tracht het cvellwigt te herfl:ellen, [chijnt het
Weerlicht veroorzaakt te worden door eene ongelijke verdeeling dezer
flof, tlIsCchen verCchillende wolken, of tusfchelJ de wolken en de
aarde, waardoor het elektrieke evenwigt tusCchen dezelve verbroken
wordt, dat zich dan, op eene meer of min geweldige wijze, door
deszelfs overgang van de eene wolk tot de andere, of tot de aarde.
zoekt te herl1:ellen. Vermits de opgehoopte elektrieke flof altijd de.
deelen van een IigciJaam, waarin zij opgehoopt is, van elkander zoekt
te verwijderen, worden daardoor ook de waterdeeitjes eener wolk,
",elke met elektrieke Hof l1:erk b~zwangerd is, van elkander verwij~
derd, en zij zullen zid1 zamenvor:gen, en in regen 11 cdervall en , zoodra de elektrieke l1:of, welke die deeltjes verwijrlerd hield, dezelve
verlaat: van daar de regen, welke gewoonlijk het onweer vergezelt. - Daar men weet, dat het geluld in eene feconde ruim 1,000.
vn'~t voortgevoel'd wordt, is men iu naat gel1:eld, om, door den tijd,
die er vervliegt ttlsCchcn den Blikfem en den daarop volgenden don·
der, waar te nemen, den aflland van de donderbui te bepalen.
W:llJllé!er dezdve nabij is, gebeurt het fomtijd,s, dat het Weerlicht
f:'l'halJde/ifJg over de dijkm (de aggeJ';[ms) , welke hij in
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zich :Ian een of lI!Hier voorwerp, in onze nabijheid, mededeelt;
en zoo ook voor menfchen gé:vaarlijk wordt. Dit gevaar komt men
veel voor, door zich, in tt11k een geval, ver,vijdcrd te houden van
zulke Iig.ch:uncll, van welke !TIelJ weet, dat zij de elektrIeke fiof en
den Blikfc\lJ Ilerl~ geleide:}; zoo als alle metalen, hooge boornen, to~
rens en, met een woord, alle verh cvene, op zich zelve fiaande,
\·oonve:·pen. Door deze opmerkin;; is gezegde F!L\NKl.lN op het
<1enl,beeld gekomen, om, dOOf het oprigten van ecn hoog Jigchaam ,
<ht de elelmie1ce Hof fierk :1ailtrel;t, en dael\'e llaar cene onfchade]ijke plaats leidt, het onweer van de voorwerpen in deszelfs nabijheid
Rf te leidcn. Aan deze werbuigt,tl geeft men den naam van ajl<'iders;
e,} men bedient cr zich van, op torens, huizen {'chepen en dergciijke, met Z(è~r vcel vl'\1cht. (l;c: AFLEIDER.)
BLOCH. (l\'I.\RCVS ELEZAR) Een beroemd natuuronderzoeker
te /lilf/,ac'z, uit b('1102fti;;f }oodfche oudl'rs in I7!23 ;;eboren. Negentien iaren oud zijnde, VcrltOlld h~j noch Hoogdllitseh, noch Latijn, p
had zelfs ni~ts, behalve een:;;e Rabbijnfche (chriften, gelezen. Jlij
haalde zijn verzuim ceL ter fpücdig- in, ging vervolgens !iaar zjjne
hloedverwanten te Eer/ij!J, oefel;de zich bier, met e('ne ongeloofeH;!:e vlijt, i'J de ontleedklll~de, en in alle takken der natunrlijke
gr;fchicdel~is, werd tC Frmlkf0rt aa1l de Oder tOt de doctor:1le waardip;heid verheven, en l:ecrde hierop naar Berlijn terug, waar de beo
;oemàe natl1tlrke~lllcr lWt\R'i'INI hem het Iklmaa:fchap van het gcnoot[eh~p v::n !:'ctUtll'onderzoekers bezor::;Ge. Doc.r zijnen onvennoeidell
ijver verkrecg h\i de 11itgchrcidile knl1di;;heden, genoot eene, in
;Ijle opzü,tC'n, welvcrdiende achtin~~, en fderf in Oogstmannd ) 799.
!-!1 den otnlerdom van 76 jaren. Zijn vooriJa1mfre werk is de Natlllwlii;'e Grjè'tiedellÎs der f7i'S!c'zCIl, dat een fieraad der Duitfche letterkun.
de 11itrmakt. Dit kostbare \wlk werd, in den beginne, door hcm,
voor eigC'ne rekening, uitgegeven; dan, d3ar h~j de kosten niet langer kon goedmaken, werd- hij, in de verdere voortzetting van hetzelve, door vor,relUke en :rnd~re gegoede perîollen:, op' cene edclmoedi(;e wijze, ol1d:~rftcund: en Vffil hier, dnt in de Jaatne 6 deekn , onder iedere plaats, de na~m van zij:1en begumtiser gevonden wordt.
op ",Ïcns kost~n ti 'zelve gefilcdell werd.
.
BLOED. nIet) Dit roode VOC:lt bevindt zich, behalve in het
menrchc!ijk~ ligchaam, ook bij alle zoogdie:ren , vogelen, alllphibienen vi<fchen; doch, bif de belde if,'ltC,e dierîoorten, met dit aamnerJ.·el~ke onderîcheid, dat her hU deze dec warmer, m~ar kouder is, dan
de gernJddelde temperatuur, waarin zich deze dieren ophouden. Het
verscll af<;etapt Bloed aan zich zc1ven owrg:~l:1ten, fehridt zich, nacht
het o:'-.?nip;zns bC'koelcl en eenen, dierlijk rkl,enden waÎem, Leeft ra~
t ' V:lr'll, in twee deelen, r<am~'nliik in de Bloedwei en den Bloed·koek.
De eerfte l~eftrm uit gr/,'i ei} eiwit, de l;:aLfte, wc!kc door,;aans in
de hl()~d\Vei drijft en ('ene roode kleur heeft, wordt c;oor de af\va.'<fchiilg veranderd in cene witte, vezelachtige [of, welke men den
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Mordvczd noemt. Het afgewasfchen roode gedeelte bc!h,t uit ronde
bolletjes, wi'2r klepf fommigen toefchr\jven a -n CCIJC Y('rhil~àjng nn
phosphorzn:1r-\izcf en folda, anderen aan een bijzondl'r kleurend be.
ginfel. Voor het dierlijke leven is het Bloed vall het hoogfte ~anbch!'ng,
en z~inc bewegill~ houdt niet op, dan met den dood. Ai hCé moed
neemt zijnen oorfiwong uit de cb~il en de, in het gch"clc ligchaam opgcnomene wmewchtige vochten, welke de melkvaten , door de borstbuis, :::l11voeren. J kt olltl'lst zich, "all tijd tot tijd, door teue menigte
tlaartoe geldJikte vmen, van de \"oedingfappen, tOt d"ll groei en de
illfl:andhoudi!1g des li:~chaams noodzakelijk; en dil gefC!:iedt, temUI
het uit hee hat m~,ï de ali;elegcr,dfl:e deelen van het Iigchaum gebrage,
en van daar weckr temggevoerd wordt. Daarenboven wordt hct, door
affeheiding ia de lever, de nieïcn en andere werktuig-cn !Jcllendig g<!2uiycrd. De owf,JO} des Bloeds, eerst in de I 7dc eeuw, door den En;;clfehen ont.
leedkundige IIARvEIJ, olltdckt, is de gronóflag en eer;re voorwaarde dc~
levens, dat met denzelven geheel ophoudt. I-let hart, het midddpl1llt van
..Hen omloop, heeft eene uitzettende ell zamentre!{kende bcwc;;ing, welke
gefl:adig afwisfelen; terw~jl de Dag- en bloedaders, waarvan de ecrile
het moed uit, en de laatlle het weer 1Irm" het lwrt tcrl'gvoeren, 111;:[
hetzelve verbombl zijn" De omloop des Bloeds gcfchicdt lIIet eene
verwondereniw:l:lrdigc fnelheid: in minder, dan het dllizend1le gedeelte
van eene minuut, wordt hët in ons li1;cha:l1lJ, door eene mimte va:] drie
voet, voortgedreye:l; en, Ilroon,de het Uioed in eene regt€! linie, zon.
der ~lle };romt~n te doorluopen , dan zoude het, bU eene gelijke fild·
bcid, in é,~l1e miwllt, eelie 1<:ngte van 30,000 voet afleggen. Deze mate van filClheid bC7.it her Bloed eclIr<.:r alleen in de groote kanalen, die
zich in de nl!b~jhcid van het hm't bel'indcn; W~I1t, naar gelang het
.zich vnn hetzelve vënrijd('rt, neemr oak de tllcihcid af. Bij een volwasfen mensell, van een gewoon Iigchaamsgeftel, "oorollderfl:elr men
eene hoeveelheid Bloeds van 24 pond, die 24 maal in een ~1llr, el}
dus 576 maal in eellen dag en nacht, door het hart, en cok wedcrom door de kleinl1e, aan haartjes gelijkende vaatj~s, wclke uit de
-fl:lgaderen voortkomen, in her ligchaam worden rondgedreven.
BLOEDDOOP. Zoo noemde T~~R1'l'LLIANUS het eerst den marteldood, dien hij, en na hem meer andere christen-leenurs, als eCllc!\
tweeden tcr vergeving der zonden nog kr"~chtiger, doop lceïde be.fchonwen, en dcn geloovigen dringend aanbeval.
BLOE,\J AAR T. (ABRt.ILUI) Een beroemd Nederlandsch teckel
lJa:lr en l"childer der 16de en 17de ecuw, dio Gorkum tot zijne geboorteplaats had, en in 16.F te U/raM Ilierf. Hij had de vormipoft
van zijn kunma:ent, inzonderheid t aan zich :l:elven te danken. Nz
zijnc l1udicn in Parijs volhragt te hebben, werd hU te Am(!erdalN
tot fl:ads :!rchirekt aangefl:eld, en lIdtedc zich, ten laatfte, in Utrecht,
als l"childer neder. In het portreteren was hij nice fl:erk, geliJk men,
h~m ook. ever het al~eUlcen, zoo wel in Harkcc als gekleede b~cl-
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den, van een weinir.; onn::::nnvkenrigheid, in hh volgen der n~amr,
befchuldigt. 001: dra;;cn zijne fchilderfiukken eeüige j1)01.:n ván overhaasLÏnr.:; doch dl'ze fouten worden rijktlijk vergoed door dç fc11oon·
heid en luister van zUn koloriet, en de rijkheid in zmnenllr:lling CCOlllpositie). HU fchilderde gefchicdcnisf.:n, db'cn, C11 inzonderheid lmdfchappcn, Wé'lke lama" het hoogst gefchat woráell. Inzonder'lcid
was bij zeer fl:erk in het verdecien van licht cn fchaduw. Ook was
hij een voortreflèlijke teekenaar , en zUn uitgegeven teekenl.~oek behoort nog tegenwoordig onder de beste, waarin de gronden dier
kunst vervat zijn, en geleeraard worden. Hij was tevciiS etfcr en
vormfnijder, en heeft, in de onderfcheiden valdeen zijner kunst, vele
voomcl'fdi.!ke fl:nkken geleverd.
..
BLOE~!AART had 4 zonen. ADRIAAN ging na1r Rome, en verwierf,
als fchilder en plaatfi1ijder, veel roem; do-::h fneuvelde te Saltzburg,
in een tweegevecht. HSNDRIK lè1-,ildcrdè beeldtenisfen. FREDERIK
beeft fl:ukken zijns vaders uitmuntend in het koper gebragt. CORNCLjus.. die cle bekwaam!1e vnn zijne broeders was, werd in - 1603 te
Utrecht geboren. Hij was eerst [childer, vervolgens plaatfnijder, hield
zich eenigen tijd te Parijs op, en ging van daar naar Rome, waar
hij, in 1680, fl:ierf. Zijne graveermald onderfcheidde zich, door eene,
tot dus ver onbekende, zuiverh::id en fchoonheid, door cenen zach~
ten overgang van licht en [chaduw, door verlè1leidenheid en zachtheid
van kleuren, zoo voorbeèldig boven anderen, dat hij de fchepper eener
nieuwe [eh 001 werd, waaruit B'\UDOT, POILLIJ, CHASTEAU, SPE1JE&
ROCLET en anderen zijn voortgekomen..
.'.
bLOElVIENHANDEL IN HOLLAND. In vroeger tijd was Haar/tm de hoofdplaats van dezen, toenmaals, zoo beruchten handel,
waarvan eenige nadere berigtcn niet te onpas zullen geoordeeld worden.
In het jaar J636 en 1637 werd in Ho!!and, inzonderheid in de fieden
Haarlem, Letjdm. dmflel'dam, Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen,
een fl:erke wi.ldhandel gedreven in bloemen, inzonderheid iu Tulpell ,
waardoor men vele vermogende lieden zag te gronde gaan, en min
gegoede rijk worden. Men verkocht bloembollen, die meI; niet had,
o'm ze op 'zekeren bepaalden tijd te levercn, c.n betaalde voor eellen enkelen Semper AUlJustus f 13,000 - : -: voor drie [3°,000 -: - : ,
voor d~n /Jd;niraal EI/kht/hm meer dan[5,000-:-: enz., terwijl
men voor ecnen /1ee.roi z last tárwe, 4 last rogge, 4 vette os[en.
8 jonge varkens, IZ fchap::n, z okshoofden wijn, 5 tonnen acht
guldens bier, z vaten boter, 1000 pond kaas, een pak kleederen en
eenen zilveren beker, bcf1:eedde. In Alkmaar verkocht men, bij
openbare veiling. voor meer dan f 9:>,0:>0.: -: aan bloembollcn, en te
zelfden tijde won iemand in .d1l,J/erdam, in vier maanden tijds, meer
dan f 60,000 -: : bij dezen handel, welke zoo ver ging, dat er, iu
zekere f1:ad van Holland, wel voor JO miIlioen guldens, aan bloemcll
zouden generen zijn (*). Dan, deze handel koude van gecnen langeil
{*) Register van de prijzen der bloemen r637.
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geil duur wezen. De koopers weigerden, de vooraL bedongene [om.
men t~ beta.len; terwijl de Staten van Ho/land, den 27 van Gras.
maand 1637, op bekomen kl:1/jten deswege, befloten. dat dergelijke
ei[Chen, even als and~re [chulden, langs den gewon en weg moesten
jngevorderd worden. Hierdoor vielen de prijzen tot eelle aanmerkelijke laagte, zoo dat men e(!nen Semper Augmtus voor f 50 -: •
konde koopcll. OndertusCchen waren ook naderhand de Commcn,
die men, door Q~t voortbrcngcn van nieuwe en zeldzmne tulpen.
won, niet onaanzienlijk; cn men. vindt llOg tegenwoordig, in de rc·
gistcrs van dc l-barlem[clle bloemisten, de prijzen van ecnige zeldzame tulpen van f 50 • :.: tot f IS0 -: -: opgegeven. Tot op t:e
Frunfche omwenteling, nol:ken de gemelde bloemisten hunne mlpc-:lhollen inzon0crhcid uit, Rijs/el en andere fletleu van Plaallr/crcil,
waar zich de geestelijken met de kultuur derzelver onledig bielden ;
doch lJuderhat.ct hebbell die van IJfladelH er zich zelve up toegelegd. Vermogende lieden hielden zich met de bloementeelt bezig,
inzondcrheid met de hijaci;,telJ, en de bloemistcn voorzagen zi,ch
zoo wel van deze, als van b uitcnlandCche bollcn, niet alleen, maar
ook van 1'Imunke!s, aurico!tl's, tliJgelicren, aliemOlleil en andere!
bloemen, waarvan de beftellingen, van tijd tot tijd, menigvuldiger
werden. Van jaar tot jaar nam de Bloemenhandel toe, en Haarlem
is thans de ilapelplaats van alles, wat in dit v:ll~ CcllOon bn ge.
noemd worden. -De hijacinten verkregen eerst in het jaar Iï30
eene aanzienlijke waarde: men betaalde voor de Pas/!? 110n pllls U/·
tm f 18:)0 -: -: en voor I~ GpJzicr, waarvan de geheele bol thans
~~nige fiuivers kost, de Cam vau f 275-: -: In 1776 bloeide de
Haarlemfche Biocmcnh:lIldd het meest, en nog in 1785 beileedde
men voor een en Comte de la Coste f ,50 -: -: en meerder. Sedert
zijn de prijzen dezer bloemen merkelijk gedaald; Cchoon men, in
d.:: reG'isters der bloemisten, nog zekere dubbele hijacimell vindt, die
ieder v,~n f 25 tot f 100 -:.: gegolden hebben. De uicgebreide liefheb~lcrU, om allerlei bloemen, inzonderheid hijacimen, in den winter, op glazen en in poteen te trekken, houdt dezen handel nog
fiaande. TusfciJen /11kmaar en Leijr/en zijn nog meer dan 20 mor.
gen lands enkel voor de teelt der hijacinten ge[çhikt. die, in eenen zandigen grond, bij uitfte~ tieren. Met den Bloemenhandel
wordt nog veel geld gewonnen; doch veèl minder dan voorheen.
vennits die handel eellen geheel anderen teer genomen heeft~ Voor~
heen verkocht men veelal kleine partijtjes zeer dure bollen; doch
çhans moet men bij honderden en duizenden vaa ééne foore, en
wel tot goedkoope prijzen, leveren. 111 Haarlem telt men tegel1~
woordig, behalve de kleinere, nog 12 of 13 voorname bloemisten,
die hunne bloembollen niet l1echts naar Duitschland, Rusland, Enge.
knd enz. maar zelfs naar Turkije, verzenden. Men zie, over de hij a.,
cintC'n-teelt, de volgende werkjes, door Nedel'kniders in het Fransch,
cefchreveu; G. VOORH~Ll\I, trait~ S1Jr la jacinte. llaarlem 1752,
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el! W. VAN KAMPEN, traité sur les fleurs à l'Îgnons. Harlem ri6o.
De IYtnd:allde! Ïil bloemen l'alZ de Ilde ((!/tw, in de onderfcheidcne
11ukjes over Flora's op- en onde'galJg. Haar/cm 1734.
Sedert 40 of 50 j~r~n, drijven de .Haar!emfche bloemisten mede
'handel in vreemde gewasfen , welke, in voordeclige jaren, nog al behngrijk is; fcllOon de vreemdelingen, die hunne oral1l~erie· en kastgewasfen uit HO:/tJnd namen, gedurende den jongl1en oorlog, door de
belemmering van den h2ndel, zelve naar Eilgdmzd, gegaan zijn, 0111
zich da~r van dezelve te \"oorzien, waardoor derhalve veel van dien
tusfchenhandel voor ons is verloren gegaan.
BLOEMSTUK. Bene fchilderij met bloemen, waarin het een
hoofdvereischte is, dat zij met de naamvkcnriglle vlijt en het fijnfle
gevoel voor het teedere en fchoone. dat men in dezelve ontdekt,
geteekend wordt. VER8NDAAL, SF.GIIER en VAN HUISt'M waren cr mee~
ters in, cn de laatl1e is, inzonderheid wegens zijne rozen, beroemd.
BLOKHUIS. Eene foort van houten batterij, op een vaartuig,
of op rollen gelegd, waarop ligte fiukken worden geplant, en die onvoorziens op het water, of in de cOlltreji;harpen en co/Ure flpprodlfs ,
kan vervoerd worden. Er zjjn ook blokl.uizen, welke op den grond
gebouwd zijn, en kleine vestingen vm1 hom of aarde uitmaken. Het
gevangenhuis te Leeuwa,den, in h(!t Departement Frieslalld, draagt
ook den naam van Blok/mis.
BLOKKEREN. Eene pla~ts door krijgsvolk, of fchepen, zoo
fl:laUW inf111iten, dat er niets uit noch in kan, zonder haar echter te
belegeren. Zulk ce<]e in(]uüing noemt men eene Blokkade.
BLOK SB ERG , OF DE GROOTE BROK. De hooglle berg op
den Harz. Een giOOt deel van Oen B/oks- of Broksberg , inzonderhcid de eigenlijke hooge Brol.-, ligt in het Stolbergfche gru3ffchap
Werlligerodf. In het midden vall het llarzgebergte, namelijk, vcrheft zich een nog aanmerkelijk hooger berg, die uit den Broksbcrg,
en deszelfs omliggende gelijkCoortige bergen, befl:aat, lVelke, in aard,
V:lil het geheele overige gedeelte van den Harz onderfcheiden zijn.
Zij nemen in hoogte toe, hoc nader zij aan het middelpunt, (?en Bro!r.
komen, waarvan zij, fcIlOon ulle bergen op zieh zel;e zijnde, echter
bij eene naauwkeurige befChomving, blijken een wezenlijk gedeelte
llit te maken. lIet geheel v~n dezen hoofdberg bellaat, gelijk al de
hoogf1e, oorfpronkelijke bergen der aarde, uit grflnit, dnt men hier
lJrokjtccjJ 110emt. De Broksbcrg vertoont zich in zjjne grootae pracht.
wanneer dezelve met fneeuw bedekt is, en alle ongelijkheden daardoor
gevuld z!jn, dat van Slagt- tot Zomermaand, en IOllnijds nog langer,
plaats heeft. Het woord Brok beteekent eigenlijk bef:!!; en mogelijk
js de bemming van Bloksberg van die van Broksberg afkomstig. Zijne hoogte is 3.595 Franfche voeten boven de oppervl-akte der DIM.
4lellandfche, en 3,489 boven die der Oost:~u.
BLUCIIER. (LEBRECIIT VON) Prins van IPahlf}adt, Was veld,J,11aarfchalk in Prujsfifch~ dienst, e"u riod,et '(all aile Europifche hoog~
ltriigs.
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"krijgs-orden. Hii werd, in 1742, te Rvs/od: gehoren; bc;nf zich
reeds vroeg, als jonker, onder eell Lweedsch huZarel1-1cgcmCllt; deed
zijnen eerfl:en veldwgt tegen de Pruisjèn, en !treed rC;:,en deZelf(!e
zwarte 11l7zaren, aan welker hoofd hij l1adcrhm~d gc:f1:c!d werd. 111
ee.n gevecht gevangen genomen zIjnde, beOoot hU, op aandrang v:m
den overllcn llELLll'iG, om in Pruisfifchen dienst over te gaan, W82i'toe met de Zweden e(?l1e ruiling getroffen werd, en werd hij :lIs Ju:tenant bU het ht1z~rell-regeme1lt van gemelden bevelhebber bepJar.tst;
ma~r n~derhnnd n:l111 hij, ontevreden, dat men hem, bU eene bevol'decing was voorhiJ gegaan, als rit1l1ce!'~~r zijn affcheid; wijdde zich
aan de landhuishoudkunde; werd vervolgells bndraad, en geraa:nc eit'.
<lelUk, door zijne vlijt en een goed beauur zijner zaken, in het be.
zit van een landgoed.
Na den «oc,d v~n FREDERIK II, werd hij majoor, en vervo'gens
ovcrile van zijn vorig regcment; en !1:reed, fcdert, in de veldtogten 5an dcn Rljl1, in 1793 en 179+, met aanhondend geluk. Orchies, Luxemburg, FJ'tJflken{leill, Oppmlteim, [{IC'wei/er en Edrs.
heim, gewigen VRn zijne daden. Na den voor hem zoo roei11r~;;,en
nag bij Leijfladt, in Herfstmaand 1794, werd hij I;eneranl-majoor
bij het obCervatie-leger aan den Neder-Rt}n; doch de d~m'op vol;;ende
vrede fiuitte hem, z~jns ondanks, in zi'ne krijgslmnd:ge Icophr':J, tot
dat de nieuwe oorlog hem wederom een ruim ve;d v'~or z\incn
roem aanbood. In 1 P02 nam hij voor PruiSfeil bezit van E fiu"t
en .~lltM/ztJl(fen; bleef, biJ de bewegingen van het Pmisfi:è: i e leger in 1805, niet werkeloos, en hnd deel nnn den Oag hU /ifl"rfind!, in Wijnmaand van het volgende j:!:tr; (!och wa::rvan de onge.1ukkige uitüag, ook op zUn lot, eenen bcflisfenden invloed had.
Met het grootfie deel der ruiterU, den prins .-an fL!t'lIlo'ze, op
zijnen terugtogt naar Pommeren, op ce lir:l:er flank volgende,
was de aff]:und tllsfchen beiden te groot ge\-vorden, om zich met dien
vorst te vereenigen , die, intmii:hen, genoodzaakt was geworebl,
om, bij Pre1Jtzlau, zich bij verdrag over te geven. lfierdoor van
Stettin afgefneden, wierp zich TILuCHER in het ]\;ecklenburgfche,
en vereenigde zich, bij DtJlIIbcck, met het korps v~n den hertog
van Irei1l1m', waarover de prins \VILLDI van Bnmsll'ijk-Oels het
bevel voerde; doch daar de troepen te zeer afgemat wa~en, om i ets
tegen de Franfehe legerbenden van den groothertog van Berg> den
tocmnnl:gcn prins van Poilfe-corvo, en den maarfchrolk SOl'LD te dur~
ven ondernemen, was hij genoodzaakt, om achter de Trave te trekken,
met oogmerk, 0111 de drie genoemde legers, zoo h1'g mogeliJk, van
de Oder af te trekken. Hij rnkte in het gebied der vrije rii:;sHad
Lubek, welke !lad echter, door àe Franfchell !1ormenderhand werd
ingenomen, met dat gevolg, dat BLUCHER, die zich nog me' eenige
troepen gered had, op den 6den en 7den van Slngtmaand, zich bij
R4tf11flfl> een Lubeks dorp. moest over!1'even.
BLUCIIER werd ntJ
krij~sgev:Ul~en; doch eerlang tegen den Franrchen veldheer VICTOR.
l. 5
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tlitgewisfcld, en ollmiddellijk, n<1 zijne komst te KOllingsbergelZ, aan
het hoofd van een korps, te fcheep, mar ZlI'eedsclz Pó171:l1crcn gezollden, 0111 Slraa!j:md te helpen verdedigen. en de Zweden te onderfieUll'è!l.

Na den vrede yan Tilftt arbeidde BWCHER cenen tijdlang in Ka11ÏlJgsbi'rgcn en Bt;;-Iijll, in het oorlogsdepartement , aan de zijde des
lwniu;is; verkreeg hierop het krijgsbe'JeI in POlllmeren, en behoorde
l1l!Cldhmd onder die belangrijke mannen van den Pruisfifchen fraat,
di.;, op aandran.~ van l\JAPOLJ:ON, hun omOag ol1tVingel;. Sedert was
lLucHE', een fiil aanfcnomver van den loop der gebeurtenisf(:n. en
berrau nict eerder weder het krijgstooneel, dan toen z'.jn konillg zich
met Rus/mirt vere~d;~de, om de Fra111èhe klul.,ter:; te verbreken,
waaronder g:!heel DiJitschlalJd zuchtte. Als een grijsaard van 70 ja.
ren verkreeg hij hl:t opperbevel over de Pruisfifche legennagt , en
lIet RusfHèhe korps van den veldheer WINZ!NGC:WDE, welk l~at_
he ec'!tcr, naderhand, \vedcr yml hem gt;lèheiden werd. De !lag
bij Lutzell, op den 2den vun Blüeimaalld J 813, bedekte qen eerwaar·
dig(;l1 veldheer lllet hejdenroem, en' de dagen bij Bautzen en
]{ochkirclzen vlochten, niett(~genaaande het gevolg der laatfie voor
de Fral!j.i:hC'1I gunstig fchecn, nieuwe lauweren om zijnen grijzen
fchedcl; doch zijn roem bereikte, op .Ie gewigtige dagen bij de
Katzbac!l en LC'ipzig, het hoogfl:e toppunt, W:ll1l1eer hij het ge~
heele leger van den Franfchcn maarfcbalk MACKDONALD vernietigde.
en gansch Si!czie van de ,:ijanden zuiverde. Zijn leger verkreeg 11U
den l1:l:!m \':\11 het Silezi[che; vergeefs poogde NAPOLEON, \\1 perfoon ~
den ouden held in zijnen zegevierenden loop te fluiten. Onop.
houdelijk in de Ltmfitz voorwaarts dringend.:, trok hij, den 3(~ell VaI,
Wijnmaand 1813, te tf/ilrtenbivg ~ over de E!be; behaalde de~
16dcn, met het ililezisch leg:.;r, eene roemrijke overwinning op
den m~ar[ch:11k l\1A!}~IO"'T, bij Jll:;ckern; cn had, vereclligd met den
l,roonprins van ZlI'çr!c;;, op dn 18den ~ een aanmerkelijk deel aan
lÎe volkomcne nedcrl:;ag der Fmllji:hm; drong, reeds op dien dag, tot
;lan de voor!1eden van Lcipzig door, en was de eerfl:e, die, op
den r,9dcn, die Had, met zijlIe troepen, bcfl:onnde. ZUlle fhelle be-,ve-_
gingen, en zijlle manier van aanvallen, hadden hem, reeds bij het
begin van den vcldtQgt, bij de RusjèlJ, den bijnaam van JWamjclza!k
Voorwaarts, doen venverven , die van nu af, bij he.t geheele Duit
fche v()lk, voor hem een een~titel werd.
Op den 6den van LOUlvmaand IH 14, trok hij met het Silezifche
leger, dat thans uit 2 Pruisfifche, 2 Ruslifche, r I-Iesfisch en I veree.
nigd korps be!1ond, over den Rljll; bezettede, den I?den daaraanvol.
gende, Nancy; won den 1Ilen van Sprokkelmaand, den beJangrijkcn
flag van la Rotlzierc; en drong, tot in de !la~)ijheid van PtlrtjS , door.
In den loop dezer maalld, bellaaide NAPOLEON weder eenige belnngrijke toordeelcn, waardoor BLUCHER genoodzaakt werd, om naar
Chl1lom terug te trekken; doch, in het begin valJ Lememaal1d, rukte
o
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weder voorwttarrs, en opende, door zijne beflisfende zegepr~,:;l' bii LOiJ."J, voor de veroOllctene m"gc!1Gheden, den weg n~ar Pari,:" De (bg van lI.Jontmartre bekroonde de groote daden van dez;;n veldtogt, en, op den 3 I nen van L~!1temaand 1814, lrok 13 LUÇHCR binnen fhmknjks hoofdJ1ad,'
.
, Billijk ware'!) de belooningen, well~e de grijze held voor z:Jne
d~pperheid oneving. Terwijl zijn koning hem tot prÎlls van Waht[tadt, met eell da~r:1~n g2(!venrcdig'd inkomen, benoemde, vereerden bijna alle Euwpifche lllogecdheè(:il zijne verdler.,ten door de
hoogîl:e ordeteekcns, en wer\l hij, Îll Engeland, wenvu;lns hij zich
in Zomer1J1a:md d.:szclfdcn jaars, met de ve;'bundene monarçhen begaf, met de uitbu.ldig1l:e blijken van eel'bied en onderfcheiding om·
vall;i'':l1 , en in Oxf~rt, met vele j)legtigbeid, tot qocwr in de
rebt '_iJ, benoemll. Van LomlCII begnf hU zich naar zUne landgoederen in 5i!czic, en bleef :lld~aï, tot (lat dc landing van NAPOLEON, in
Fï/lIIk",:,-.", in 1315, het PnJi,;{jsch leger op nieuws d~ \vapenen
deed ~:1flgorden. BLUCHER verwierf am!t!rlllad het opperbevel, en
Yo,",'d" hd leger fpoedig tot in de N~('cdallr1C1i. Op den Isden
V~ll ZOillermaand begon N!\l'OLEON de vijaüdelijkhedell; en dro:lg,
daar d'.' le~:ers der verbondene mogendheden zich nog niet hadden kunIl~n vereenigen ,voorlVaarts. 13LfJCIlER werd den ,volgenden dag bij
L~'J1!-j gci1a"en, en Imam, (;loor den va! van zijn doodelUk gewond
pn~,rd, in groot gevaar, van iáijgsgev3ngen te worden. In plaats,
ecbrcr, dat dit ongeluk zijnen lll'Oed verflaauwde, diende hetzelve
yc.::leer, om dien te verdubbelen, en behaalde hij, op den 18den del,'
genoemde maand, in vereeniging met lord WELLINGTON en den priM
van Oranje, de gewigtige overwinning bij la bel!e Alliance of Waterloo, waarvan de alles bcflisfende gevolgen bekend zijn. Hij floeg
den aangeboden wapenllilfla;ld Vf,n de hand, en dwong Parijs, aln
zich bij verdrag over te geven. Ter vergelding zijner op nieuws
beloonde dapperheid, ontving BLucHER van zijnen koning een, voor
hem opzettelijk vervaardigd en ~lleen beJ1emd, ordeteeken , beftaande in een ijzeren kruis, met gouden ftralen omgeven. Na den vrede van Parijs keerde Lij naar zijne landgoederen, en f1:ierf aWaar.
op den 12 van Herfstmaand 1 S19, in den ouderdom van ruim 76
j:!ren.
BLUM. (JOACH. CHRIST.) De zoon van eenen gegoeden koopman te Rathenau, iiJ de mark Bralldenbul'g, waar hij, in 1739, ge·
boren werd. Hij J1ucleerde te Fralikfort, onder BAUMGARTEN, en
jeefde in de naanwJ1e vriendfchap met ABT en TÖLLNER. Na zijne volbragte J1uciien keerde hU naar zijne geboorteftad terug, zonder eenige
bepaalde bezigheid te zoeken, zoo dat zijne medeburgers hem den
ledi{j~f!;a!lger noemden, dat tot hij hen, door zijne uitmuntende Spilziergiin{!,'e, overtuigde, dr,t men ~ ook zonder ambt of aoder beroep,
op eene nuttige wijze, ja zelfs onder het wandelen, ten nutte van
anderen, k~u werkzaam zijn. BWM 11ierf iu Oogstmaand 1790. -
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BLUMAUER. (ALOJ]~) BOA.
Van zijn genoemd werk is, in 1785, de derde dl1lk v~:rf\.'lleI1E"l. Behalve hetzelve, heefr hij ook 110g een IIoogdllitsch SjJ:°ecirwo;,-a'l'Tl.
hock gefchreven, dat in 1780 en 1,82, in 2 deelen, is lJ~t;c;evel1.
BLUJ'rIAUER. (ALOIJS) Deze bekende dichter werd te Steilcr
in Oostenrijk, in 1755, geboren, en Iberf, in 1793, te ff/'co;en.
Door zijne verkleede (getral1e;ucrde) overzetlin 6 'ia:1 (le /Jmeade,
verwierf -hij, als komiek ca b02rtCIld dichter, eenen uitftck"ndcn
raem. Dezelve is eene poëtirde cnrrlcatnur, rijk aan fpottend vernufc en koddige verdranijingell, wdke mede in zijne llll:este talrijke
gedichten gevonden worden. In bet treurfpel , ER\\'II'\E V.\N STerNHEm , vcnoom hij zich, als tooneeldiehter, in een voordeelig licht.
Zijne gezamenlUke werken ziJn, in 1801 en 1802, te Le/jJZig, in 11
deden, tiltp:egeven.
BOA. Zoo noemt men ee!1 gCfl~C:l, van Slangen, die geel: venijn
hebben, mU3f wel fcherpe tand..:'n, waarmede zij vinnig- kunnen bijren. LI~NEUS geeft daarvan negen foonen op; LA CEPEDE elf. Ol:.
der deze ontmoeten wij er eene, die den naam dra3gt van Boa conflrictor of Kni/per, zoo genoemd \"an "-2ge baar Ycrba,;~r.d vermogen,
om de door haar bemagtigde prooi, al is deze!ve ecn vrij kloek dier,
(bij voorb. een tijger, hert, \v::d zwijn enz.) hetzij in de kronkelip;: van haar ligchaam, hetzij tegen eenen boomfl:am, dermate te Imijpen, dar derzelver b('enderen vermorzeld worden, tot dat zij in naat i~,
Cl11 d.:zel"c:, rijkelijk met fpeekfcl overdekt, binnen r.e flikken. Deze is
nier ilechrs de grootftc vall het bovengenoemde gen~1Cht, maar vall alle fJa,';eni want zjj wordt tot twintig en vijf en L\VÎmig, ja, volgens
fOlllmigen, tot veenig en viJ ftig voct 1:111g, wann~cr de omtrek nn
h,lar I:;chaam drie of vicr voct, en de middellijn daarvan meer dan
achttien duim, bedraagt: van daar, dat zij ook de Reus-JlaiJg wordt
geheeten. Men ontmoet deze flang zoo wel in de nienwe als oude
wereld, met eenig verfchil in de grootte van haar ligclJaam, en in
de teekening en kleur van ha~t vel; welk verfcI1il zoo wel door de
luchtllreek , waaronder zij leeft, als door geflacht cn ouderdom, kan
veroorzaakt worden. Wat de teekelling van het vel en des zelfs kleurcn betreft: het is noodeloos, beide in al derzelver bijzonderhedell
te bcfchrijven. Genoeg zal daarvan bet volgende zijn. GCl11eenIij k
ziet men op den kop, welken .fommigcll met djen van ecnen jagthond, anderen met dien van ecnen krokodil vergelijken, cn waarvan
cic grond geelachtig is, eene groote vlek, donkerrood van kleur, elt
ecnigzins in de gedaante van een kruis, welks dwarsbalk f01l1wijlen niet
duidelijk gezien wordt. Het bovenil:e gedeelte v:m den rug is als bezaaid
met zeer fchoone, groote ovale vlekken, gemeenlijk van twee of
c.irie duim lengte, wellw zeer dikwijls aan ieder einde, in den vorm van
ecnen halven cirkel, afgerond zijn, en rondom welke men andere ldeinère vlekken waarneemr van verfchiIlende gedaanten. Dit alles ziet men geplaatst in eene verwonderlijke evenredigheid, en de l11e~ste vlekken onlierfcheiden zich derwijze in den groad der kleuren, door donkere rait.
den,
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den, welke zich hier in de fchadllw verliezen, en waarop dan wederom
de fraaije Cchubben uitkomen, dat men, de huid dezer l1ang met aandacht bcfclwuwende, in verzoeking geraakt, om eerder te gcloovel1, dat
men een gewrocht dcr kunst voor zic1 heeft, met de meeste naauwkellfigheid en zorgvuldigheid van den pasfer getcckcnd, dan een voortbrt.!l1g1èl der natuur. Men verbeeldt zich het bovenlijf bedekt te zien
met wapens cn kroonen, fierlijk door een gevlochten, en ziet eene
gci.'vcli[l·digde, lchoon niet ineenvloeijende, mengeling van donker zwart
op een"il wit:en grond, v?on geelachtig bruin met witachtiga vlekken,
en de Haart meest oranjekleurig; zoo dat men niet kan nalaten dit dier
bnitcl11~el11een fraai tel noemen. Is het dus wonder, dar deze fchoonheld.
gevoegd bij de verbazende, verfchrikkelijkc kracht van dit dier, dc~_
zelfs reusachtige grootheid, en het i1erk gdnid, dat het met deszelfs
fclmbben maakt, a13 het, al kronkelende of in de lengte uitgeürekt ~
gelijk een zware ball~, fnel ovP!' den grond fi:huift, of, met een(' voorbceldclooze vh;ghcid , tot in deil hcug{"(cn top der booillen opfnelt;is het wonder, herzeggen wij, (bt dit alles te zmuen eenen zekeren
eerbied, van fchrik en Vfees vergezeld, \"oor hetzelve verwekt heeft
bij vcrfcheidcne volken, nog wcidg van den ftaat van volfbgenc
woestheid verwijderd, zoo dat zij dit dier deswege eene goddelijklè
-eer hebben bewezen, en hetzelve hierom den naam van de goddd(ike flang, ook bij 011S en andere befehaafde volken, bij deszelfs
zeGr menigvuldige :llldcre !lumen, dien vall afgod[lang, bekomen"
heeft.
Kortelijk nog iets over Jeszelf.~ voedfd en prooibejaging. Het
voedfel dezer flangen is naar den landaard verfchilIende. Gemc-elllijk berlaat het in vogels, lJagedisCen, annadillen enz.; doeh, eigen..
lijk gezegd, vallen zij aan op alles, wat onder hanr bereik komt,
zelfs rotten, muizen, padden en andere /langen. Ma~r ook verfchilt
het haar weillil; , of zij eene prooi maken (gelijk teeds opgemerkt is)
van eenen tijger, luip.md, wild zwijn, hert, en dergclijken: men
fpreekt zelfs van buffels, d\lt toeh, even gelijk als V~1l herten, wat
ongeloofelijk voorkomt. Om Ime prooi bij verrasfing te vangen, leggen
zij zieh, in een gerold, en met den fbart 0111 eenen boomi1am geflingerd, op den grond neder, of rbarfen zich op een en boomtak,
en fchieten. fnel op de prooi, die ha~r ontmoet, af, dezelve met ge1\risfcn greep aanvattede. Wanneer deze e2n groot dier is, tlingcren zij zich, zoo :lls gezegd, 0111 hetzelve heen, vermorzelen deszelfs
ribben en andere beenderen, bevochtigen het met een dik fpeekfel,
en flikken het ulzoo langzaam in den onguren balg. Dit ge:ehiedt
fOmwijlen bij gedeelten, zoo dat een de~l buiten den bek blijft, tot
dat het ingeflikte ontbonden en verteerd is, in welken fiaat de flang
roerloo$ , - en als diep afgemat, en vcrzw~kt bl~ifr liggen tot den tijd.
toe, dat alles verteerd is, en hare krachti:n heri1e1d zijn.
B0CCACIUS. (Io. nocc_~clO] Werd in 1313, te Cel'taldo, iu
TosÀ'al/t, geboren, waar zijn vader een landman w~s. Hij verruilde
de~1
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den handel en de regtsgcle?rdheid met de dichtkunde , waarin PE:TH!\RCHA, die hem ook voor het overige 011derfl:eui~(1e, zijn leermees_
ter was. De Flol\>lItl/nefJ fchollken hem het bUl'gcrregt, en zonden
hem aan PETR!\RCHi\, om zi)lle terugkomst te bewerkc:]; doch deze' ~
de partijfchnp te Ftoreilcc kel1nende, overreedde BOCCi\CIUS, om die
fhd te verlàtel1. Hij reisde 11":1r Ita!ic, werd verliefd op eellt~ natuur.
liJke dochter van ROIlBE'tT, kOiiiI1g V.lll iVape!s, en genoot hare
·wederliefde; tenvijl ook de koningiu JOII\NNA, in Sicilie , zeer veel
beiJngen in hem fehepte. Van zijne reis keerde hij naar zijne geboortepl.l?ts terug, W3ar hij, in 1375, aan de gevolgen eener overdrevene vlijt, f1><:1"f. Uit liefde voor zijne vr0!Jeid, wiide hij noch een
bllC'ilbaar ambt bekleeden , noch huwen; doch liet eenen natuurlijken
200n na. Hij was de cerfle, die het lcaliaanfche proza vormde, en
de lttlliallcli nemen nog heden ten dage zijnen flijl tot een voorbeeld.
Olider meer and::re fchriften, verdient zijn Decameron eene bijzondere opm.êrking; be\'attende een aantal aangename, dikwijls vcrleidelijke vertellingen, die nict enkel vertaald zijn, lllaar waarvan zich dik.
werf ook vele ichrijvers bediend hcbben.
BOCCAG E. (M,lRIA ANNE) Eene beroemde Franfche dichteres.
en lid der akrrdelllien t<:! Rome; Bologni'!, Pedlt.4, Lyon en RO!J:m,
werd in lamst[':'2m(~lde flad, in I7lCl, geboren, en fl:ierf in het jaar
1802. Zij was de b~de van ec':en ontvanger in Dieppe, dien zij ech.
ter weldra verloor. Hare opvoeding hnd zij in een klooster te Pa,
1"I)S ontvangen, waar zij reeds eenen gLlllstigen aanleg voor de dichtkunst deed :: lijken; Dan, zij vcrborg dit talent, en. niet voor het
jaar J746 , zag men de voortbrengfels ,"an hare,l geest in druk ver.
fC:1Uneu, walllleer zij hare dicl:teriijke loopbaan opende met een
dich~rttlk Ol'(lr de !~'deïllC{:i"I:~e wiNmlij der f{umfen en H/étenfchappen, rlat bij de akndcmie te R9lIml den prijs wegdroeg. Hierop beproefde z~j ecne n~voLÎl1g van het ~,:l"lorene Paradijs in zes zangen,
!ilsmede van do! Do·;d l'an ABEL; en gaf een trem[pel, de Am(JZf)~
hen, en eÏlAeli.;k de Coll!mbiade, een dichtfiuk in zes zangen, in het
licht. Zoo lang mevroUlv BOCCAGE leefde, genoot zij eenen uit..
bundigen lof, die door hare kUllne, en haar uitnemend gedrag, alleen
kan verontfchu!digd worden. Furma VENUS arte MfNERVA was hee
devies harer bewonelcranrs, onder welke men zelfs VOLTAIRE, FONTENELLE, en CLAlP, VAlJT tclde. Ondertusfchen zijn hare brieven, op
hare reis door EIi.1';e!and en Hotla7id gefchreven, wel de belangrijkfle
van haren uitgegeveaen letternrbeid, en kan men dazrin ten duidelijkfl:e·
den indruk ontwaren; welken zij op hare tijdgenootell maakte. De
werken dezer beroemde vrouw zijn in onderfcheidene talen Overge.
zet. Zij was. voor het overige, cene getrouwe vriendin, zeer aan·
genaam in gezclfchap, en bezat een uitflekend zacht karakter.
BOCARDO. Is, in de r~denc~r!wnde, de vijfde wijze van de
derde figuur der fbirrcd.~nen, wa~riIi het middeHle voorfiel eene alj;ellleene erkentenis, en het eerfie cn derde eene ontkenning is. b. v.
BO
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Sommige ongelukkige menfchen z~n gel:!ue gelecrdl:!ll.
130
CAR Elk ongelukkig mensch is te bcklag~n.
Derhalve zijn [ommige menfchl:!l1 ti;! bcldngen, die geelIe
DO
geleerden zijn.
BOCHElUNI. (LUIGI) Werd in 1740, te L1!cca, geboren, en
genoot hl:!t ecrf1:e o;;dl:!rwijs Ïil de muzijk vail den abt BMWCCI, als
mede van zijnen vader ,die hem vervolgens, ter zijner verdcre vollnaking, naar Rome zond, waar hij el:!llCll uitfil:!kenden roem verwierf,
,V I:!inige jarl:!n later kel:!rde hij naar Ll/cc'] terug, en glllg met zijnell
lalld~enoot FH.IPPINO MANFREDI, een leerling van NAIDINI, llaaf
SpatJje, weiks toenmaligl:! vor~tel:!n bijzonder bevorderaar vall kn'lstl:!l1
en weteniChappen was. BOCHERINJ, enkel door zucht uanr roem geleid,
bleef in ,SpanJe, eu genoot de achting des konings, die hem met eer
en ge[c!Jellkeu overlaadde, en hem bij de akademie aallf1:elde, ond;:r
dl:! enkele voorwaarde, dat hij jaarlijks negen fiukken van zijne eigene
za 111 en ilelling zoude !cveren. Hij voldeed hieraan, tot in het jaar
1806, wanncl:!t hij te 1l'Iadrid; in den ouderdom van 66 jaren, ftierf:
De c0111pofitien, door hem zelvên uitgege\"en, maken in bet geheel
58 fiukken oit; en befia~ll in fympholliell , lex/etten, quintetten , quatuors, trio' $, ductteu en jimatelJ voor de viool, de violoncello, en
forte-piano. Behalve deze zijn er nog eenige ongedrukte quintetten
en afzonderlijke z:lngilukken van hem voorhanden. Voor het cooneel
heeft hij niets gearbeid, en voor het kerkmuzijk vindt men, onder
zijne in het licht verfchenen ilukken, alleen het flabat mater. Zijne
adagio's, inzonderl;eid, zijn VOOi kenners een voorwerp van bewon"
dering, en voor knns tenaars niet zelden van bange zorg voor derzci.
ver behoorlijke uitvoering; zij geven 011S een denkbeeld van he111el~
fche muzUk. Men kan BOCHERINJ te regt als den voorlooper valt
HAlJDN aanmerken; want hij heeft het ecrst quartetten vervaardigd,
en het kttrakter van deze [oort van mnzijkilukken bepaald. Ook hield
1lij met dezen eene geftadige briefwisfeIing, en poogden deze beide
groote mannen elkander wederkeerig omtrent hunne z:lmenilellen voor
te lichten. Poppo karakterizeert beiden zeer juist, wanneer hij BoCHERINI de gade van BAlJON noemt.
BOCHE TTA. Een enge, door [chan[en verdedigde pas, in het
Genuefche gebergte, die van Lombardye naar Genua loopt, en in
den Oostenrijkfchen fnccesÎIe oorlog, in 1746 en 1747, alsmede in
den Fran[chen krijg, aan het einde der 18de eeuw, door gewigtige
gebeurtenisfeIl is gekel1lnerkt geworden.
BODEMERIJ. Is een zee-contract, waarbij aan den eigenaar van
een [chip, op den zoogenoemden bodem van hetzelve, geld gefchoten wordt, onder beding, dat, wanneer het [chip weder gélukkig
te huis komt, aan den geldCchietcr, àie dat fchip inllls[chen tot on.
derpand heeft, ae hoofdfom met de imeresfen, welke men in dit geval zoo hoog mag bedingen als men kan, moet worden teruggegeven;
terwiil daarentegen de geldopnl:!mer, wanneer !Jet [chip op de reize
verongelukt, van alle betaling en namaning bevrijd is.
BO-
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BODENZEE. (Ei;cniVk Bodmal1zee. naar het oude l10t Bodmtlll)
ook wd h.:c CO,,( lIit~,er of CO:ljl.11Jzcr meer geheet en , is eel! groot
meer, tusfehen ZWIJbl'll en Z,.':/ji:r/rmd, meer dnn 12 uren lang en 4t1r2n breed, en 36~ vadem(!!1 (lIep. V crfcheid::ne rivieren (lonen zich
in hetzeI ve uit, b. v. de Rijn, die cr hU R!u::'neck invalt, en Gij
$ttin weder uitloopr. In di: meer liggen de eilanden: Uac/az:, Reir:!IClIrlll en 11l,>:;ul!!. lIe: ti ;:',::or viscnr.jk; doch de fcheepvaarc is er,
lJiC hc'ofde van den rijl1val bij Sc'!flf!{wfm, van weillig bclang; terwi}1 de handel der eiland::rs zich alleen tot koren, zout en wijn
( z:e-:/'i/:: genocmd) bep:1~ll. Sims 169S is dit m~er nooit geheel
tocdCVi'Oz':n.
l\()])M8R. (JOHAN J.\K013) Was de zoon eens prcciikams. en
werd in 1698, in de nab!jldd Van Zurich, waar hij zijne jen:.;d in
een ongel100rd genot der natuur doorbr3gt. geboren. Hij haakk uit
den Dijbel , dC! her!èhepping van ÜVIOlUS, en later uit rid~lcr-romans.
het eerfte voed!èJ voor zV!l~n geest, en beminde de oud" lctrerkunde, over h.e. algemeen, meer wegens haren inhoud, dan uit hoofde
der taal. OVlDWS. HO}lERUS, 1-loRATIUs, be~level1S de be,te nieuwere fehrijvcrs en dichtc!"s V1U zUlleu tijd, werden dus eerlang het
meest door hem bcüef~l1d. In 17'9 drong BOD~IER, in gez;:l!èhap
met w('inÏ:;e, doch beproefde vrie:lden, diep in he, gc:'i..:d der oude
en nicuwe letterkunde door, en leerde van EAIJLE. MONTi\GNE en deu
E llgc! fc hen Spectator, wijsbeg-c~ne, wereld- en menfehenkennis, zoo.,int hij, in 1730, als hoogleeraar in de HelvctifelJe gcfchicde.lÏs en
ftri-ltkunde werd :1:111getteld, en dien post nÏt.:t zonder roc~n bekleedde.
In 1737 werd hij lid van den grof)ten Znricilcr raad; doch begaf zich,
na den dood zUner vrouw eu kind~rcl1, naar e"l1 landgoed; lc;;de zijn
hoogleeraar-ambt neder, en ftierf n;(b~r, in 17R", in het Bst1e jaar
zijns ouderdoms. Mer!(Wa~.ré~ig eil heilrijk zijn BomlERS verdiensccn
bij de Duitfche letterkunde, waariil men hem, in ;l('r veld van kunst
cn fraaije werenfchappen, in zeker opzigt, als den eerll.:îl Dnitrchen
beoordeebar kan aanmerken. Hii b1aadt! den Wl:g', dien LESSING
:r.:!derhand bew:lI1delde; bellreed he: eerst GODSClIED en zijne leerlinge\!; befchcrillde en verdedigde W1ELAi\' D, GLEll\I, KLOPSTOCK ert
andcrclI; bragt oude verg"te:Je dichters en l11inn~zal1gers weder te
"oorfchijn; mankte de Duitjè.\ers met MILTONS ,'er/oren paradijs bekend; venaaide HOl\Tlmcs; en zorgde, tot :l1n het einde van zijn
leven, voor lwr welzijn dèr Duit[clle !eLt':r:U1lldc'.
nODONI. (JEAN I' A:TJST") In 1740, te Saluzzo in Piel/tont.
geboren, heeft de bockdrnl{kllnSt Wt eene;} :t1nn:1crkdijfcen [rap van
volkomenheid opgevoerd. Na de noodige vuorberei(>~ilck oefe11ln~ien in
alles. wat die kunst betreft, ei] het leerelJ d.~r L'\t~in[chc el, Oos~er
fehe talen, ging hij nar Parma,.'a~r de dnl';':"rij lli:ts hoei, dac
haar bijzonder oillLrCä(;'h;d,~; doel) d'.,or BJD,;Ni LI zp!:; een~ll {raat
gebr:lgt werd, dat zij :"'1118 ondtr ~i(' m<.·kl\'c~,di, l;ec.::n '-,,~1100rt,
welke eeu reiziger in }rtJtili zien kal.. De u1ll>àve der verzamelÏ!lg
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van gedichten, bij het huwelijk van den vorst van Piemont met de
prinCes CLOTILDE van Frankrijk, in 1775, deed hem eene plaa~s onder de beroemdfte boekdrukkers verwerven. De voorl1Dnmfic He(:cn
der fiat en van den koning van Sarditlie br~gten den jongen vorst h~.
re hulde in 26 ver[chillende talen. De verrcheidenheid en fraaiheid
cl?r letters in het Latijn, Syrisch, Hebreel1wsch, Chaldeeuwsch , Samaritall1sch, Griekseh, Etruscisch, Teutonisch , Joodseh, Perzisch,
Rabijn~ch, Estr:lnhelisch. Armenisch, Hoogduitsch, EïaC'hmanisch.
Slavonisch, Rudilch, Thibetaansch. J!lyrisch, Gotris eh, GeorgIsch,
Arabisch. Phenicisch, Koptisch, Turkseh, en Palmyrisch, bragten
geheel Eu/'opa in yerbllZing, en wekten de aandacht der geleerden op.
De groote menigte der uitgaven, door hem uitgevoerd, [chijnt ~en
wonder voor het leven van één menseh. Onder zijne meesterfiuk!,en
zijn boeken van eenen onwaardeerbaren prijs. De DAPHNIS til CLoë,
de VIRGILlUS , HORATIUS , de T ASSO en andere waren de me';!st
geliefde voorwerpen van gerchenken voor prinfen en koningen. Het waarlijk, verwonderenswnardige in de werken van BODOl'lI is,
dat zijne letters zoo aangenaam voor het oog der lezers Z~;I1, als
Door zijnen ollvennoeiden
dit er tevens gemakkelijk op rust. arbeid kan men de boekdrukkerij van P,1rma als een uit~ebreid typo·
graphisch tuiglUlis hefchollwen • om drllkbehocften aan de verst afge.
gen volken te leveren. Franlèl'ijk, Sardinie, en Portugal lieten bij
BODONI onderCóeidene foorten v~n ictters giet::n, en hij ontving, van
de voornaam!1:e boekdrukkers in Italie en Duit~ch!(/nd, befiellingen:
zelfs zond hij. op aanvraag van groote perfonaadjen, letters naar
Kon{lantinopel, Phi!adelphia, cn naar verG'heidene fl:eden buiten Eli·
,.opa. De hoeveelheid en verrcheidenheid der fchriften, war.nnede
hij de boekdrukkerij van Parmtl verrijkte, is verbazend. Alle oude
en nieuwe taaleigens , wier gebruik'van eenig nut kan zijn, vinden
lî1er eenen vo!ledigen voorraad letters. H~t T)pograpisch handboek,
waaraan B.ODOl'>I 10 jaren arbeidde, is het ware gedenkreeken van
zijnen roem cn van z~ine werken.
Een leven, in zoo vele welgeOnagde werkzaamheden doorgebragt ~
kon niet onbeloond blijven. BODONI verwierf den titel van boek·
drukker van zijne majel1:eit den koning \':1n Span;e; de Lhd Ptmna
wijdde hem eene medaille, en plaat!l:e hem onder de edellieden des
lands ; de grootlle perroonaadjen van Europa betuigden hem hunne
belanglleIling, en de geheele wereld betaalde hem den tol der bewondering.
Sedert verrcheidclle jaren leed zijne gezondheid
door aanvallen van jicht: gevoelende , dat zijn einde naderde, floeg
hij de laatfte hand aan zijne werken, en llierf met eene ziel, vervuld van godsdienstige denkbeelden, op den 30 van Slagtmaand des
jaars 1813. Zijne begrafenis, ten koste der flad ge[chied. was prach.
tig, en zijn floffelijk deel werd in eene der kapellen van de kathedraal-kerk begraven. In de kist heeft men een fiuk perkament in
eenen looden koker gelegd, waarop een berige vltn zijn leven fla:lt;
ALGEM. WOORDENB.
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BOEGSEREN. BOEKDRUKKUNSt.
terwijl hij zelf een graffchrift had opgelleld, d~t op zijnen grafzerk
moest gegraveerd worden.
BOEGSEREN. Dit zegt men, wanneer een groot fchip, niet
ver va:] den wal, de zeilen inIJa'1It, en zich door riemen laat aan
land roeVen.
BOEKDRUKKUNST. Deze verdeelt men: J. in de xylogmphifche, waarbij het fchrift in houten tafels gefneden, en als dan af.
gedrukt wordt. Zij is de oudfl:e manier v~n drukken, en nog tegen·
woordig in China,· Japml en Tibet in gebruik. ll. In de typogm·
phiji;he, waarbij men zich van afzonderlijke letters bedient,. die men
behoorlijk naast elkander zet,. en vervolg.ens atärukt.. En 3. in dé
ftertographifche, of de (lercot;vpie; zijnde ecne nieuwe uitvinding,
\vaarbij men zich van gcheele -metalen platen bedient, en die vervolgens afdrukt. De Chinezen zouden reeds de eerfie manier van druk.
ken met hottten tafels, onder hunnen keizer WU-WANG, 950 jaren
voor onze tijdrekening, gekend hebben; doeh fchrijven zich die van
Japan mede derzelver uitvinding toe. Ook it~ Tibet zoude men, vol.
gens berigt van onderfcheidene f'eizigers, de ftereogmphlfde boek·
drukkunst, feden ongeheugelijke tijden, hebben geoefend.
Offchoon men, feden ettelijke duizend jaren, reeds afdrukfels in WUi
vervaardigde, dat eene gereedc aanleiding tot de uitvinding der Druk.
kunst h~d kunnen geven, komt echter de eer hiervan aau Haar/ems
voormaligen burger en inwoner LAUREN5 JANS SE, bijgenaamd KOSTER,
wegens het ambt van custos of bewàarder der groOte kerk aldaar,
buiten alle-tegenrpraak toe. Sedert onheugeliJke tijden bevinden zich
de eerfie proeven da:Irvan in genoemde Hollandrche Had, waar deze
verdienstelijke man, die van eenc aanzienlijke geboorte was, federt
vele jaren den post van fchepen bekleedde, en van het laatfie gedOC'Ite der 14de t~t omtrent de helft der ISdc eeuw, moet geleefd hebben.
Hij drukte eerst plaatsgewijze , met vaste vormen, inde manier der
C'tinezm; doch vond, bij een gelukkig toeval, terwijl hij reeds een
man van jaren was, de kunst tlit, 0111 losie of beweegbare letters van
hout te maken, en die vervolgens in lood, of zacht metaal, te gieten;
waarvan eenige fragmenten van zeker fchoolqoek, en zijne I-Iolland~
fclle en Lmijnfche Spiegel o1lzer behoudenis, waarvan nog afdrukfe!,
voorhanden zijn, en die tusfchen het jaar 1430 en 1440, zoo al niet
vroeger, moeten gedrukt zijn, de onlooc heqbaarfie bewijzen opleveren.
Sedert werd deze lunst tioor eenen Duitfc!ter, eenen knecht van K osTER; fieelswijze, eerst naar Straatsburg, en kort daarop naar lWentz.
overgebragt, en, ter laatae plaatfe, meer en meer verbeterd, vooral met
opzigt tot de manier van letterlilUden en gieten; wordende eerst door
J. G. GUTTENBERG en J. FAUST (een geboren ElIgelschman) , en eindelijl{. door des laarflen fchoonzoon P. SCHÖFFER, een monnik van
veel vernuft, tot eenen merkelijken trap van volkomenheid gebragt. Men kan hierover in het brecde zien bij VAN OOSTEN DE BRUIN,
jo diens G(fchiulmis tlcr flnd Haarlem. en bij den beroemden penfiona
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lJaris MEERr.lAN, in deszelfs origines typographiae, die beiden, elk
om het zeerst, vooral de laatne, de eer van lJaarlem, tegen de l1çden Straatsburg en lWf'lJtz, in dezen verdcedigd en gehandhaaJti
hebben; maar vooral in de prijsverhandeling van de Haarlemfche maatfchappij door JAC. KONING, in J 816 uitgegeven, waarin deze zaak
lJit geheel nieuwe oogpunten wordt belèhoLJwd, en het pleit, dat zoo
vele jaren gevoerd is, eindelijk ten voordcele van fllarklll beflislènd
voldongen wordt.
Sedert heeft de Boekdrukkunst aanmerkelijke verbeteringen ondergaan. Nog onlangs verkreeg PHILIP RUSHER , in EI1ge!and, patent,
door verbeterde drukletters, waardoor de druk fraaijer, gelijkmatiger
en gemakkelijker gemaakt wordt: ook vond FRANS BAILEIJ, van
Phi!ade!jJhia, de kunst uit, om matrijzen tot letters te vervaardigen,
die niet kunnen nagevolgd worden, waarvoor ROBBERT BARCLAIJ, in
1790 , almede patellt ontviIlg; rustende deze ontdekking op de waarneming, dat men, wanneer harde zelmalJdighedèn gebroken worden, ze.
kere onregelmatige gedaanten verkrijgt, die, hoe dikwijls ook de proef
herhaald wordt, niet kunnen worrlen nagebootst.
Voor het overige Cchijm de Boekdrukkunst, welke met het afdrukken vall geheell! tal<':icn haren aanvang nam, nu ook daardoor hare
hoogf1:e volkomcnheid te willen bereiken: alth;JIlS heeft de overweging,
dat de bewegel~ike letters " zoo dikwijls men een boek weder [cr perfe legt, oorzaak zijn, dat er nieuwe fomen influipen, alsmede, dat
de letters Comtljds aan de ballen blijven hangen, en niet altijd weder
op de regte plaats gezet worden, aan FIR~lIM DmoT, zoon van
FRANS AlVIBROSIUS DmoT, aanleiding gegeven, om de beweegbare
letters en getallen, na vooraf in bladzijden gezet en naauw.keurig ge~
corrigeerd te zijn, op geheele tafels te laten afgieten. Hierdoor wordt
Ilatuurlijk het uittrekken der letters, onder het drukken, 0 mogelijk
gemaakt; terwijl men, zoo men nog eene fout ontdekt, de looden
plaat ter plaatfe, waar dezelve naat, doorboort, en door het inzetteu
en vastfolderen van eene andere letter den misflag verbeter,. Deze aldus verbonden letters noemt DIDOT jlereotypm, waarmede hij, reeds in
1795, de IogarithmiCche en trigollometrifche tafels van C,\LLET liet drukken.
Ondertllsfchen is niet DIDOT de uitvinder dezer f1ereotypen; wam,
reeds feden meer dan eene eeuw, moet men in Ho/land de kunst, oln
met naande letters duurzame afdruk fels te vervaardigen, gekend hebben. Men fchrijft de uitvinding derzelve wc aan J. v. D. MEIJ, va,
der van den bekenden fchilder van dien naam, die, op het einde der
17 de eeuw, in Lajden woonde, en onbewegelijke vormen of platen,
voor eenen Nederduitfchen bijbel in 4.0, waarvan verfcheidene duizend
exemplaren gedrukt zijn, vervaardigde en afgoot, en welke vormen
zich nog tegenwoordig in handen van de hoekhandelaren S. en J.
LUCHT~IANS aldaar bevinden. Met ME.IJ ging de kunst, om onbewegelijke rijpen te vervaardigen, in Holland weder verloren; ten minf1e
heeft men er feder. geen gebruik meer nn gemaakt, Olndat deze ma~
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nier van dmkken te kostbaar was. Ook zou een SC.1ot, CED ge.
noemd, in het begin der 18de eeuw, de kunst, om met gegoten pla..
ten te druk l,en , uitgevonden, en SALLUSTlUS met aan elkander gefoldeerde typen gedrukt hebben.
Oflèhoon nu DmoT in deze kunst meer dan eenen voorganger mo.
ge gehad hebben, heeft hij echter dezelve aanmerkelijk verbeterd;
zoo dat daardoor eene grootere gelijkvormigheid, ten aanzien der zui·
verheid van fchrift, en eene aanmerkelijke vermindering van den
prijs der gedrukte exemplaren, is bereikt geworden. Bovendien hebben GATTAI!VX te Parijs, S. FALKA, te Weeflen, de graaf P. VAN
SINZENDORF. en BouDIER , een lettergieter te Parijs, veel aan de
uitvinding en verbetering dezer kunst toegebragt ; ter.wijl BASKERVILLE in Engeland, DmoT en CRAPELET in Frankrijk, BorYONI in Italie, IHARTA in Spanje, BREITKOPF, G()SCHEN en TAVCIINLTZ, in
Duitschtand, de ELZEVIERS, de ENWlIEDE'S en meer andercn in Holland, ten aanzien van typograpifche fchoonheid, hebben uitgemunt.
BOEKDRUKPERS. Dit bekende wcrktuig der zoo weldadige als
nuttige boekdrukkunst onderging, federt deszelfs eerfl:e uitvinding,
aanmerkelijke verbeteringen. In l772 vond WILHELM HAAS, die te
Bazel, in J741, geboren werd, eene nieuwe pers uit, welke van eelt
zoo kunstig werktuigelijk zamenflel is, dat men met eene enkele,
door eene ligte drukking, gegevene beweging. eenen gebeden vorm
afdrukt. waartoe de gewone pers twee drukkingen en de geheele
kracht van eenen werkman behoeft. Eene foorrgelijke pers. waarmede men, door eenen enkelen trek, eene geheck zijde van een
blad ge 1\ikvormig drukt, werd door F. A. DmoT, in Parijs, uitgevonden; terwijl men met eene andere, van de uitvinding van AMIS· '
SON aldaar, zoo tpocdig drukt; dat hare fnelheid, in verhouding met
de 'wer'ge dn'kperfen, als 4 tot 3 flaat. Ook is de moeite der ar~
beid ers daarbij geringer, en krijgen de afdnrkken eenen trap van volkomenheid, die niet, zoo als bij de gewone perfen, van de bekwaamheid van den werkman afhangt. In Engeland vond JOZEPH
RIEDLEIJ eenc drukpers uit, zonder boom of fchroefdraaijer. waarvoor
hij eene premie van 40 guinjes ontving, en KINSLEIJ te Haef/ort,
in C0111Zfcticut, eene andere, welke den inkt zelf op de letters legt,
het papier er over fpreidt, en twee bladen in eens drukt; maar voor"
al verdienc de uitvinding van F. KÖNfG en A. BAVER, te Londen, in
deze eeuw gedaan, hier onze bijzondere opmerking, en behoort de
befchrijving van het, door hU11 daartoe uitgedachte, en kunflig za"
mengefl:elde, werktuig hier ter .plantfe.
De pers, namelijk, heeft vele overc·enkomsc met die der plaatdruk.
keriien, en wordt, over het geheel, door cylihders, door eene
fioommachine gedreven, aan den gang geb ragt. Z~i is 6 of 7 voet
hoog, 12 tot 14 voet breed; en al de aan dezelve behoorende rylinders fl:aan, onderling, in evenwijdige rigting, en loodregt
ten :mnzien der machine, over hare lelJg~e genomen. De kracht,
wnar-
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waardoor de cylinders bewogen worden, is aan hunne, zich over deu
toefl:el verlengde, asfen gevoegd, en wel het naaste aan het voorname rnd, hetwelk omgedraaid wordt door het handvatfel , dat door
het op- en nedergaan van den il:amper in de il:oommachine , van welke alle beweging' komt, wordt aan den gang gebragt. De drukinkt,
zich in eelle ijzeren bus bevindende, boven het midden van den toe.
il:el geplaatst, loopt i:!óor eene in den bodem gemaakte opening, wel.
ke ~ naar goedvinden, wijder en naauwer kali gemaakt worden, en
valt op twee, zich flm hunne asfen bewegende, en bijna elkander
rakende, cylinders, wier drukking op den inkt veroorzaakt, dat dezelve zich gelijkmatig over hunne oppervlakten verdeelt, en tevelll;
merkelijk dunner wordt. Vnn dit ceril:e paJr cylindcrs gaat de inkt rot
andere over, waardoor hij nog meerder wordt uitgefpreid, en komt
eindelij~ op eenen cylinder, die lIlet leer, of ecnige andere zachte
il:of. overtrokken is, de plaats der gewone boekdrukktrs-ballen vervangt, en dient, om den inkt op de letters over te brengen. Deze
inrigting heete het voordeel, dat zij de fijnheid van den inkt • aanmer.
kelijk bevordtrt, en denzelven lllet eene ongemeene gelijkvormigheid over. aUe letters verdeelt. AI dè cylinders, hierwe beil:emd.
bel1aan omtrent 18 duim. of 2 voet, en de aan beide zijden zich bevindende nvee deelen der pers zijn volkomen gelijk, zoo dat mell
met dezelfde letters eenen dubbelen afdruk verkrijgt.
'.
.'
. In ieder van de beide gedeelten der pers, rnsfchen de tnkt-cylinder$
en het uiteril:e einde derzelve , is een groote, houten cylinder, die
door 3 vel drukmedi.aan geheel en aan aJ.le zijden bedekt wordt. Beide cylinders draaijen om hunne as fen ; doch niet in eCjJe gelijkvormige beweging, alzoo zij l1e.chts een derde van hunnen omdraai voJ..
brengen, en oon eenige feconden il:iHtal'ln. Hunne oppervlakte biedt,
bij iedel:en frilfrand, eene rl}imte vo,or een drukvel aan, hetwelk door
eenen werkman over de ledige pla~ts gefpreid, en, terwijl de cylinder il:i! il:aac, regt gelegd wordt. Deze draait nu weer een derde rond
en men heeft op nieuweene ledige ruimte, die wederom als voren
wordt belegd, zoo dat ieder dezer cyJinders, wanneer de werklieden
b.ijzonder vlijtig zijn, en het werktuig in volle, ongel1inderde bewe·
'ging is, 550 gedrukte vellen in een uur kan ieveren. Gewoonlijk
echter rekent men één uur en één man, geregeid, op .45'0 vellen.
Wanneer de letters op de ge\vone wijze gezet en in een ijzeren
raam geplaatst zijn, legt men den vorm op eenen metaien toeflel , van
eenige duimen dikte, dat op 4 raderen, van omtrent 4 duim middellijn, waarvan er aan iedere zijde 2 zijn, rust. Deze raderen loop en in
2 flcuven, die de gehee!e lengte van het werktuig bel1aan, en als des.
zelfs grondflag , wanneer het in beweging is, kunnen befdlOuwd worden. Is nu de vorm op dezen toeil:el gelegd, dan rolt de iaatil:e op
zijne raderen, met fiJelheid, van het eene einde tot het andere, ZOl!;'
der merkbaar 11il te houden, voon; hebbende er flechts een il:iI11an~
van een of twee feconden plaats gehad, wanneer dezelve het een of
A a3
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llnder einde bereikt heeft. Bij ieder dezer afIVisfdende bewegingel1
gUllt de toel1e! onder de inkt-cylinders, en de beide andere, door,
die ieder met vellen papier omwonden zijn, welke, terwijl zij op
de letters gedrukt worden, den drukinkt ontvangen, die deze hebben
opgenomen. Bij het temgkeeren van den roeHei nemen zij weder
eene hoeveelheid aan, welke zij ook onmiddellgk aan het papier
"an den on~rgel1elden cylinder mededeelen. Worden nu de letters
wederom vun het einde naar het middelpunt gedreven, dan raken zij
het papielo verder niet, alzoo de daarmede belegde cylinder zich 1 of
!l <luim opligt, zoo dat de tocnel vrij kan voortrollen.
Opmerkelijk is bij deze nieuw'e inrigting, het afnemen der gedrukte
,'ellen ,die, in plaats van aan den cylinder, of de letters, te blijven
kleven, onmiddellijk na den druk, in de lengte vall dell eerfren, aan
de randen afhangeno Een kind van loof 12 jaar zit aan het uiteinde
van den geheelen toenel ,alleen om er het gedrukte vel af te nemen,
dat eerst, nadat de cylinder een derde deel is omgedraaid, vim denzei ven geheeT los raakt.
Het blijkt dus, dat :11 het niet werktuigclijke van het werk der
llrnkpers door de beide menfchen, die de cylinders met papier beleg:
gen, en door de twee kinderen, die hetzelve aanllemen , verrigt wordr.
Bovendien is er nog een bijzonder man voor de fl:oommachine 1100dig, en een ander ter bezorging vail het werkmigeiijke der pers;
zonder de gewone handlangers te rekenen, die het wit en gedrukt
papier aan.. en wegdragen. De druk is veel zuiverder en netter, dan
die van de gewone per[eno Inzonderheid heeft de nieuwe, verbeterde
machine, ten aanzien der [nelheid van den -IIrbeid, boven deze een
~al1lnerkelijk voordeel, en is daardoor bij uitl1ek ge[chikt voor het
drukken van nieuwsbladen en andere, welke eene groote oplage en
fpoed vereifchen; gelijk men zich dml ook, federt Zomerma~nd 18) 5,
op de drukkerij van de Times in Lom/en, van deze nieuwe Boekdrukpers, met den besten uitf1ag, bediend heeft. Intusfchen heeft men
dezelve, finds dien tijd, nog zoodanig op nieuw yerbeterd, dat zij
thans, in eenen en denzelfden doorgang, het blad ter wederzijde drukt,
en wel zoo [nel, dat 900 bladen, in een uur tijds kunnen afgedrukt wor..
den. Eene fl:oommachine, met de kracht van twee paarden, houdt her
geheele werktuig in beweging, zoo dat door eenen man en een en jongen,
het werk van 25 drukkers verrigt wordt. De eerne proef met de..
ze l1ieuw verbeterde boekdrukpers werd op den z8nen van Sprokkelmaand 1816, in tegenwoordigheid der beide aartshertogen, genomen,
en het eer(l:e blad, dat van dezelve te voorfchijn kwam, was een
Dl~its~h gedicht, das E/eufifche Fest, van SCHlLLÉR, in een bijzonder
daar boven geplaatst vers , aan de beide prinfen opgedr~gen.
lmusfchen heeft deze druk-machine zijne zvvarigheden; want zee~
dikwijls breekt er cene kleinigheid, of een klein rad enz., wanneer men dadelijk genoodzaakt is, om de vormen op gewone perfen
over te leggen, of de machine te doen !lil fraan, tot dat het gebrek herfield
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field is; werkende de machine met zoodanig een geweld, dat er, bij
de minl1e botflng, iets moet breken. Hierom is er, bij de werking,
altijd een bekwaam werktnigkundige tegenwoordig, om het gebrèkki.
ge te verhelpen, w:tnrdoor de onkosten aanmerkelijk verzwaard worden. De heer ApPELGAARTEN , Boekdrukker te LO/Jde/J, verbetert en
vereenvoudigt deze machine, op dit oogenblk, met veel hoop op cenen
goeden uitDag. Over het al,~ellleen worden er in Londen, door verfchei.,.
den werktuigkundigen, vele verbeteringen en nieuwe ontdekkingen in
de gewone druk}lerfen genpakt. Inzonderheid verdienen genoemd te·
worden de Amerikaanfehe of zoogelloemde colombian pers; de pers,
uitgevonden dODr lord STANIlOPE, en die van COGGER ,. welke beide
laatll:e op de drukkerij vm JOll. ENSClIEDE en 7.0i'iEN te Haarlem
gevonden worden, en aldaar zoo wel omtrent de kracht en zuiverheid, als in den fpocd onder het werken, bij llitfl(ik voldoen. Zij
Zijll bijna geheel van ijzer gemaakt, en de flakken op de draaiballd
geheel zuiver gedraaid. pe pers van lord STANHOl'E, onderfcheid~
zich van die van COGGER daardo,lr, dat de cer. tgenoemde met eel1.c
fpil werkt, eI1 de degel, door middel van een tcgel1\yigt, wordt OPM
geligt; terwijl de laatsgenoemde werkt met 'het 1'1 ell end vlak, en de
degel cloor z fierke veren wordt opgeheven. Voor het overige zijn
zij beide volgens dezelfde beginfeien gemaakt, en bij beiden is dc
tinpan met een tegcnwig; terwijl de kar in ijzeren gooten loopt én.
op verçn rust. De pers van lord STANIlOPE, zich te, drukke.
i'ij van de heeren ·ENSCHEDE te Haarlem bevindende. heefL gediend tot modelpers voor den heer WOLSCBOT van Antwerpen, clie
;1ldaar trans zoodanig perfen vervaardigt. Van deze bevinden er zich
op onderfcheidene drukkerijen; onder anderen OP die van JANSSENiI
en VAN rvIERLEN aldaar. Deze perfen drukken çle vormen in ééne
teug af, en oefenen, m,et de helft del\ moeite, meerder kracht, dan
de gewone perfen ; terwijl deze kraCht, naar mate het Iloodig is, ver~
meerderd en verminderd kan worden,· en, 'door hare gelijkmatige
werking, de letter minder doet lijden eIl: gelUkmatiger afdrukt.
Het is zeker, ingevolge van de hiel' voor;;emeldl! inkt·rollen. dat melt
eerst eene compofitie heeft gemaakt, welke op doek gegoten en ge110egznam als de öude ballen opgeDagen zijnde, onder den naam van
elastieke drukballen , bekend raakte. Deze ballen hadden een groot voordeel, a'~ blijvende jaar en dag goed, fchoon door de droogte of voch.
tigheid del' lucht weleens harder of flapper wordende; doch men heeft
wederom iets anders in de plaats gefl:eld:, namelijk eene houten rol, om
welke eClle zeer elastieke compofitie is gegoten, en welke op ee[e,
plank, van inkt yoorzien zijnde, in eells over den geheelen vorm wordt
gerold, waartJOOf zij op de oude ballen dit voordeel heeft, dat men de
helft van den inkt beCpaart, dat men die gelijker op de letters brengt.
liet vuil en het poetfi,2;e danrv:tn wegneemt, cn cindeli.ik, dat men tot
de vormen, die minder vuil worden, ook minder loog l100dig heeft,
en niet zoo l1erk behoeft te borr1elen, zoo dat, door een en :lnder,
de letter aanmerkelijk bevoordeeld wordt.
'
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BOEKERIJEN. Deze nuttige verzamelingen van menfchelijkè
kundi;hedc:l vond men reeds in de grijze oudheid. Onder de GrieJ:m 1('~C:c PISISTRATL"S, te Athene, de eerlle Boekerij aan; doch de
Alcxalll;î;jnCche was de meest beroemde. (Zie: ALEXANDRIE).
AE:' jILIUS PAULUS eu LUCULLUS bragren de eerfte Boekverzamelin~
geil, als krij:;-,buit, naar Rome, waar ASINIVS POLLEO, mede uit ge~
maakL~ll lèui~, de eerl1e openbare Boekerij fiir:htte; terwijl }ULIUS
,O:S,;R ee;~e zeer belangrijke aaniegde, en derzelver inrigting aan den
~d:e:dcn !3ARRO opdroeg. AUGUSTUS 1l:ichtte twee Boekverzamelingen, waarvan de eene PalatilJa genoemd werd. omdat zij, in den
tempel van ApOLJ,o, op den palaüjnCchen berg geplaatst was, en
waarvan de andere zich in den Ccnollwburg van l\'IARCELLUS bevond.
De br~nd van NERO vernielde verf(~l1eidehe dezer Boekerijen, welke
door DOmTIi\NUS weder her1l:eld werden. Ook TRAJANUS bragt eene
bl:ruelllce Boekverzameling bijeen, en PUBLlUS VICTOR telde binnell
ROl.'le 2a opcnhr.re, behalve een groot aantal aanzienlijke. afzonderlijke
Bock"ri;en. Dan, al deze fchatten werden, deels door de verwoester.de volksverhuizingen, deels door de beeldcn!l:ormers, vernield
verllrooid. In de 9de en 11 de eeuw werden, door den kundigen
Oo,,:R ,r.lcinCchen keizer BJlSILIUS MACEDO, 'en door de geleerde
Cc,"m/f'I:!~fè,le keizerlijke familie, verCchéidene Boekverzamelingen, in..
zO'ldei!;('id in de kloosters op de eilanden van den Archipel, en op
de'l ber;, <ithos, opgerigt; en hadden de Arahicnn eene aanzienlijke
,;r:r2!\1m~ii!lg van Arabifche boeket! in Alexandrie ; terwijl ALMAlI'lUN
vel,: (;rickü::he handfchriften (codices) liet opkoopen, en naar Bagdad
r-:'(':':;~n. In het w ~sten werden, inzonderheid [edert de lantne helft
d,:!' 811e eenw, op aanmoediging van KAREL den GrootCtJ, Boekerijen
aangelegd. In Frankrijk was die in de abtdij St. Germain de p"es,
in Parijs, de beroemdl1e. In Duitsc,Jfand waren de Boekverzamelin~
gen te Falda, Co/'veij, en, Cedert de Ilde eeuw, te HirfcIJau, de
beste. In .Spanje hadden de Arabieren, Cedert de l2de eeuw, 70
openb~re Boekerijen, waarvan die te Cordova 250,000 deel en bevattede. Ook in Ellgc!tmd en Ita/ie werden, door RICHARD ANGERVILE,
PETR,'RCHA. BOCCARCIO en alldcr~n, Boekverzamelingen aangelegd.
Na de uicvinding dd druk:mnst konde dit gemakkelijker en met minder kosten geCcbieden. NICOLAUS V legde den grond tot de Boekerij
in het vatikaan, 211 d~ kardinaal BESSARION vermaakce zijne aanzienlijke verzameling fir.n àe kerk V311 St. l\LRClTS te relletie.
Sedert zijn de Ho::,kerijen a~nmerkelijk verll1~nigvuldigd. en telt men
onder de mee.;t beroemde deur eeuw, de volgende:
Gedrukte boeken. HiI/1(!fchrtfte1J.
met 35°,000
De koninklijke Boekerij te Parijs,
80,000
De centrale Hofboekerij te Jl.fllllc/zen,
9,000
4°°,000
De keizeriijke te Petersburg ,
11,000
30a •ooo
300 ,000
De --,- - te II'eenl'1~,
J2,?OO
200,000
L e koninklijke te Dresdcn, •
5,000

or
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Gedrukte hoeken. I1(]mlfchriften.
De koninklijke te Koppenhagcn,
130,000
3,000
De - - - - te Berlijn, •
13G,?OO
6,000
De - - te Stutgar(l,
116,000
"
De akaderni[che te Praag,
130,000
8,00
De - - - te Göttingen,
200,000
"
De vatikaanfche te Rome,
3°,000
40,000
De Bodlijaanfche te Oxfort.
••
soo,ooo
3°,000
Die van het Britsch mnfemn te Londen
150,000
. 60,000
De Boekerij in het Escuriaat
130,000 uitmunt. Arabif.
Behalve deze buitenlandlèhe boekerijen, vindt men er ook in ons
land. als te Lcijden, Utrecht en Groningen, alsmede de N:otionale
Boekerij in 's lIage. welke. met die van Leijden. onder de aanzienlijklle dezes lands behoort. Ook heeft men hier, onder particulieren, boekverzamelingen, die zeer belangrijk zijn.
BOEKHOUDEN. Wordt in Gemeen en in ltaliaansch boekhoudell
verdeeld. Het laatfie dient inzonderheid voor groote en aanzienlijke
kantoren van koophandel, en werd het eerst bij de lI'aliallcn uitgevonden; doch het eerUe is genoegzaam vuor iemand, die weinig omllags heeft, en vordert enkel een kladboek of memoriaal, en een
gt'o~thoek: het eerlle, om er alles achter elkander in op te teekeneo, wat in den loop der bezigheden voorvalt, en het laatlle, om
er al de releningen van debiteuren en crediteuren ,uit het memori·
aal J in over te brengen. De hoofdboeken , tot het ltaliaanscft
Boekhouden vereischt wordende, zijn 3 in getal, namelijk: het memoriaal, waarin men vooreerst brengt eenen inventaris van zijne
bezittingen en fchuldell, en voorts naauwkellrige aanteekening houdt
van koop en verkoop, van de maat en het gewigt der goederen,
en den prijs en de voorwaarden, waarvoor, of waarop dezelve ge~
kocht of verkocht zijn; alsmede van alle ontvangen en uitgegeven.
gelden enz., het jour11atlt, wnarln ook dit alles wel wordt aange.
teekend ,doch met dit onderfcheid, dat dit hier onder zijnen afzonrlerlijken debiteur en crediteur gebrngt wordt; en eindelijk het gl"oothoek, dat flechts dient, om aan alle perfonen , effekten, contanten en
percelen eene rekening te geven; in het kort, om alles onder d(bet
en credit te brengen, zoo als die in het journaal zijn gefield, ten einde
hieruit aanllonds te kunnen zien, wat men fchuldig is, of wat men ont.
vangen moet enz. Behalve deze boeken gebruikt een koopman nog
een onkost-, verkoop-, faktuur-, casfa. , bank-, commisfieboek en
blaffen, een ieder naar gelang hij die in zijne zaken noodig heeft.
bOEKWEIT. Dit gewas,' tot de klas[t: der grasfoorten behoorelide,
is oorfpronkelijk uit Ázie afkomstig. Volgens fommigen, zouden uit
dit werelddeel, waar de uitvoer van dit gewas verboden was, eenige korrels van hetzelve inboeken llaur Europa zijn overgebragt ,
van waar het dan zijnen naam van Boekweit zoude verkregen hebber,.
Ook de kruisvaarders bragten haar, bij hunne reizen naar het HeiliA a 5
ge-
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ge- of Sm·ouenfche land, mede, uit welken hoofde zij in het Fransch
deu naam van bied SarrafitJ draagt. Dit gewas kwam, eenige eeuwen geleden, het eerst in ltalie, waar men het, in den beginne,
Tt/rkse!t koorn noemde. Op fommige plantfen geeft men er den naam
vau Heidekoorn aall, omdat het. op de heiden, in eenen fchralen,
zandigen grond, veel, en wel het meest, geteeld wordt. zoo als in
Drenthe, een gedeelte van rdes/and, Gelderland, Utrecht, en ee
pige andere fireken.
. .
Veel regen, of veel mest behoeft de Boekweit niet; maar fierke
Jlachtvorsten bederven haar dikwij Is, offchoon fommige landbouwer~
yan oordeel zijn, dat niet de vQrst, maar de onmiddellijk daarop vol·
gende warmte, haar benadeelt, wanneer het des nachts met eenen
Noorden, Noord- Oosten, of Oosten wind vriest, en in den vroegen morgen de wind zuidelijk loopt, waardoor natuurlijk de zamengetrokken bladen' der plant, die eerst in de laatHe helft van Bloeimaand gezaaid wordt, te fchielijk door wannteflof worden opgehoopt,
en daardoor weder worden llitgezet; ivelke plotfelinge verandering niet
clan fch:rdelijk zijn kan. Ook zware hagelbllijen Zijll voor de Boek.
weit, alth:lI1s ?!s die in bloei fiaat. zeer fçhadelijk en kunnen in
eens de h09P van den landman op' eellen rijken oogSt vernietigen;
zoo als wij daarvan, 'LOor eenige- jaren. in de provincie Utrecht en
elders, de droevige voorbeelden gehad heqben. - De wind kan mede
de Boekweit, als in zandige gronden geteeld wordende, kort na hare
zaaijing, ·zeer benadeelen: hij-' voert niet 'Illleen het zand, maar ook
de Boekweit zelve, op, of ontbloot ten minlle het zand; ter voor.
koming waarvan men wel doet Olll niet te fijn te eggen, waardoor
het zand minder kan yerfiuiven.
'
Behalve, dat de Boekweit, door hare fchoone bloefems, het oog
verrukt, en eenen zeer aangenamen reuk heeft, levert zij aan den
gemeenen man een voedzaam meel, en aan de nijvere bijen, die
iaarlij ks naar de Boekweitveldel~ gebragt worden, overvloed van
honig op. Ook bezit het firoo, dat zeer goed op de fiallen, en met
mest verpluisd, op het land is, tot asch verbrand, zoo als ook de
doppen van de Boekweit, eene aanmerkelijke hoeveelheid potaschZOUt. CHAPTAL gceft op, dàt uit 10 deelen asch 4 lood potasch
kan getrokken worden.
Behalve onze gewonc Boekweit verdient de Siberifi:he of Tortamfehe bier nog genoemd te worden, zoo uit hoofde van hare
groote en forfche fiengels, als het vele zaad, dat zij voortbrengt.
Ook is zij zwaarder en aangenamer van fmaak, en komt der rijst meer
nabij, dan die, welke hier te lande verbouwd wordt. Zij tien,
even goed nis deze, in eenen fchralen zandgrond, en is beter befiand
tegen de koude, zoo dat zij door de nachtvorsten niet lijdt, om welke reden zij dan ook bij ons, zoo als ilJ Zweden en eenige plantren
van Duitschlalld, behoorde te worden aangekweekt.
BOEÖTiE. Eertijds een gedeelte van Griekenland" waarvan de
hoofdq
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hoofdilnd T1zeb~ was. In de geîchicdenis van Gri!~kettltmd is deze
iheek beroemd geworden door de Thcbaan[che heerièhappij, vooral
door de ongelukken van OEDlrvs en deszelfs zonen. Naderhand werd
het een minder beduidende fiaat, tot dat eindelijk PELOPlDAS en EPA.
lIJINONDAS dit hun vaderland, voor eenen korten tijd,. weder tot den
hoogflen luister verhieven. De inwoners van BOEÖTIE werden voor
fiomp gehouden, zoodat een Boeütisd v.enmft tot een îpreekwoord
geworden was. Echter waren PINDARUS , HlCSJODUS ~ PLUTARCHUS
en anderen uit BoeiJtie afkomstig. De tegenwoordige naam is LlVADIE.
BOEREN-OORLOG. Is dat rampzalig tijdvak in de Duitîche
gefchiedenis, waarin de landlieden in Franken en Zwaóen, en naderhand ook in Snkfen en ThurilJgen, de wapens aangordden, eerst, om
zich uit hunuen droevigen toefiand te redden; doch nad,erhand om ee·
ne denkbeeldige vrijheid te bevechten. Verfcheidene, inzonderheid
katholijke, fchrijvers hebben deze onlusten, reeds op het einde der
15de en in het begin der 16de eeuw plaats gehad hebbende, doch
inzonderheid die, welke in 153° woedden, op rekening der hervor.
ming van LVTHER gefield; doch de omfiandigheid, dat zij reeds veel
vroeger voorvielen, dan deze man bekend werd, bewijzcn het tegendeel; fchoon men niet kan ontkenncn, d<1t de verkeerd begrepene
lecrlingen van LUTHER, in later lijd, eenlg, alhoewel gering en toevallig, aamleel aan deze onlustcn gehad hebben. Verfcheidene boeren waren deels lijfeigene!l, of moesten ten minfie zoo vele tinren ,
tollen en belastingen opbrengen, en heerendienfien verrigten, dat zij
natuurlijk naar derzelver opheffing verlangden. De onlusten braken
het eerst in het Wurtzburgrche uit, waar zeker dweeper, jOHANN
nÖIIME, een jong mensch, die met Iiedj~s zingen in de herbergen
zijnen kost verdiende, zich als vrijheids-prediker aan het hoofd der
misnoegden fielde, en het, door zijne redevoeringen, die v.ol van allerlei fraaije beloften waren, en prea'ikaatfies genoemd werden,
zoo ver bragt, dat, uit Frallkm, Zwalim, Bcijeren en van den Rijn
duizenden zich onder zijn gehoor begaven. De bisfehop van Wurtzburg liet hem wel vatten; maar 46,000 van zijnen aanhang rukten
lJa:tr het Dot, en deden den bisfchop, om niet gefleenigd te worden,
de vlugt kiezen. Men nam nu flerker maatregelen, en verfcheidene
(ler -oproerigen geraakten in handen, en werden met BÖHII1I': te regt
gefield. Niet enkel te Wurtzburg, maar ook in Speijer, deden zich in
1502 (dus lang voor LUTHER) twee foortgelijke oproermakers üp;
doch eerst in 1525 fiegen de onlusten ten top. De landlieden zonden hunne bezwaren. in gefchrifte naar Wurtzburg, en vorderden van
den bisfchop de eigene verkiezing Vlm 'hunnen Rredikant, de tienden
tot den onderhoud, vernietigir.g vrin het lijfeigenfchap, vrije jagt
en visfchcrij, billijker bepaling der lar,ddiensten enz. De beloften van
den bisfchop, om aan hun verlangen te voldoen, vonden geen en ingang. Men rukte, na Parchcn des genoemden jams,. tegen Wwtz-
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hltrg aan, dreef den bisfchop de ftad uit, doorkruiste geheel FrtJn.
kenland , en ver[preidde alom fchrik en verwoesting. Schoon Wurtzburg zich aan de oproerigen had moeten overgeven, konden zij echo
ter de vestingen van ffifaJ'ienburg niet meester worden. Zij trokken

derhalve van daar terug; maar werden, op twee plaatren , met verlies van 9,OO() man geOagen. IYurtzburg gaf zich nu aan. de overwin.
naars over, en de bisfchop kwam, den 8 van Zomermaand 1525, we·
der binnen de ll:ad, en herfielde de rust. De krijg was nu wel hiel
geeindigd; doch 189 floten en burgten waren verwoest en verbrand,
26 kloosters veruieJ:j, en 12,000 men[chen hadden hun leven verloren. In Lott1t7ringen, aan den Boven-Rtjn en in Brisgau , hadden de
boeren insgelijks de wapenen opgevat; doch hier kwam het fpoedig
tot rust: en zoo eindigde deze Boeren-oorlog in Franken en Zwa·
ben, nadat dezelve aan ten minfie 50,000 landlieden het leven gekost
had, zonder dat zij eenige vermindering van belasting bekwamen. Op
deze onlusten volgde de Boeren-krijg in Sakfen en Thuriilgen, tot
welken THOMAS MUNZER inzonderheid aanleiding gaf.
BOERHAVE. (HERMANVS) Zag het levenslicht te PlJorburg in
het jaar 1668; werd tot hoogleeraar in de genees- en fcheikunde aan
de hooge· fchool te Le/jden beroepen in het jaar 1702, en flierf in
J 738. De roem, dien hij' zich, door zijne uitfiekende kunde, ver·
wierf, verfpreidde zich niet alleen door geheel Europa, maar zelfi
tot in China, van waar hij eens eenen brief omving, met dit opfchrift: (Jan den he~r BOERHAVE , in Europa. Zijne uitmuntende ken~
nis bragt niet flechts hem zelven , maar ook der ftad Letjden, veel
voordeel aan. Meer dan 200 Enge!fchelJ kwamen om zijnen wil der.
waarts, en zijne voorkamer was altijd zoo vol vreemdelingen, die hij
in eene geregelde orde in zijn fpreekvertrek liet komen, dat men
fomtijds , gelijk dit CMar PETER den Grooten te beurt viel, 2 of 3
uren moest wachten. Hij was ten uiterfie fpaarzaam, en liet zich
wel betalen; doch hij vertèhoonde de behoeftigen. In zijn gedrag had
hij meer overeenkomst met de houding en kleeding van eenen boer,
dan van eenen vermogend en geleerden.
Onder zijne talrijke fchriften munten inzonderheid uit: zijne InJH.
tutio/zes medieae en Aphorismi. In de eerfie, een voorbeeld van
veelomvattende geleerdheid, ontwikkelt hij zijn ftelrel in zijnen geheelen omgang; terwijl hij, in de laatfle, eene clasfificatie der ziekte"
'levert, en derzelver oorzaken, aard en .behandeling uit elkander zero
Toen hij in 1722, na eene ziekte van zes maanden, het eerst uit_
ging, was de geheele flad, te zijner eer, verlicht. Na zijnen dood
liet de regering van Letjdm hem, in de Pietcrskerk , eene gedenkzuil oprigten, waarop BOERHAVg'S geliefde fpreuk, [imp/ex jigi/ltl1lt
'/cri (het eenvoudige is het zegel of kenmerk der waarheid) te le~
zen is.
BOETHIUS. Een wijsgeer, die in het eer.fie gedeelte aer zesde
eeuw geleefd heeft. Hij werd, wegens vermoeden, dat hij tegen
den
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den koning TlfEODORIK z:1menfpande; door denzelven eerst in balliIigfchap gezonden, vervolgens vastgezet en eindelijk, met zijn~n [choon200n S'iMNACHUS, ten dood gebragt. Hij was een zeer geleerd man,
en wordt van velen met den uitbundigll:en lof geprezen. Zijne Con[o/atio philofoplziae of Troost der wijsbegeerte, in de' gevangenis gefchr.even, en de verwoestende hand des tijds ontkomen ~ is een gulden werkje, dat te weinig gelezen wordt.
BOE TSELAAR. Een zeer oud, adelijk geflacht, van hetwelk
het huis ten Boetfe/aar in Kleeftland , niet ver van Ka!car, nog in
wezen is. Zij waren in de IIde eeuw daar reeds zeer beroemd, en
l1ebbcn tich van daar verder verfpreid in verfchillende takken, in Ge!derland, Utrecht, Holland, enz., waar zij ook in de ridderfchap befchreven zijn.
BOHEEMSCHE BROEDERS. Zoo floemde zich een chtistelijk
godsdienstig genootrchap, dat omtrent de helft c1er Isde eeuw, uit
het overfchot der firenge Husfiten, in Bo/unle, OntfiOl1d. Ontevreden
over toenaderingen tot het pausdom, waardoor de /(alixtienm ( eene
bijzondere rekte onder hen) zich toenmaals tot de heerfchende partij
in Boheme wisten te verheffen, weigerden zij de punten V2n vereeni.
ging aan re nemen; vormden, federt J 457, onder het geleide van
zekeren predikant, MICHtlEL BrNDACz, afzonderl~jke gemeenten; hiel..
den hUllne eigen vergaderingen, en onderièheidden zich, door den nami).
van Broeders of Broeder-uniteit, van de overige 1J1ISflte1J; doch
werden dikwijls, door hunne tegenpartij, met de IPa/dellzen en Pic·
cm-den vermengd. Onder menigvuldige en harde onderdrukkingen, en
zonder aan het geweld eenigen tegen!l:and re bieden, werd het aantal
hunner gemeenten, door fiandvastigheid van geloof en zuiverheid van
zeden, zoo aanmerkelijk uitgebreid, dat herzelve , in 1500, reedq
~oo beliep, welke meestal eigen geboU\vde bedehuizen hadden. Zij
verwierpen de leer der' tramfubfltwtiatie, (onzigtbare verandering van
net brood en den w~in irt het Iigchaam en bloed van CHRISTUS ,) bij
het avondmaal, en fielden in derzelver plaats eene geestelijke, geheim~
zinnige, tegenwoordigheid van Hem bij hetzelve. Voor het overige
hielden zij de Heilige Schrift doorgaans voor den regelmaat van hun
geloof, waardoor zij, en nog meer door hunne gemeentelijke inrigring en kerkelijke tucht, de goedkeuring der hervormers verwier.
ven. Zij volgden, namelijk, in deze hunne inrigtingen, het voet~
fpoor der oudfl:e apostolifche christen·gemeenten, en poogden, door
de ondeugden buiten hunne gemeenfchap te fluiten, en door eenen
trapswijzen ban, zoowel als door eene zorgvuldige affcheiding der
beide kunnen van elkander, en de vertleeling der leden hunner ge·
meenten in eerstbeginnende, vorderende en volkomene , de zuiverheid
van het werkdadige, oorfpronkelijke Christendom onder zich te her.
fiellen: terwijl het toevoorzigt, zelfs over het huisfelijke leven der
bijzondere leden, waartoe bisfchoppen, oudfien, leeraars , diakens
8nz. waren :I:mgefield, niet weini~ ter bereiking van dit alleszins
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prij.swaardige oogmerk moest bijdragen. Onder deze ambtenaren was
het be!1uur van de kerkelijke, zedelijke, en burgerlijke belangen op
eene verfiandige wijze verdeeld. Hun eerJle bisfchop werd door eenen der IFá/deJIzl'II geordend, met welke zij hunne gemeenten, echter, in Boheme niet vermengden, alhoewel zij met deze onderdrukte
fekte een gelijk rut moesten ondervinden.
Volgens hUllne i'irondl1ellingen, in geen geval, eenigen krijgsdienst
mogende verrigten, en bij den Schmalkaldifchen oorlog, dienvolgel15
de wapenen weige[~de tegen de proteftanten op te vatten, ontnam
hun koning FERDINAND hunne kerken, en weken omtrent 1,000 Boheemfche Broeders, in IS,}8, naar Polen en Pruisfcn, waar zij zich
het eerst in 1I1arienwerder nederzetteden. Het vergelijk, hetwelk zij
den q:den van Gra!;maand 1571, met de Lutherfchen en .Gereformeerden in Po/elt troflen, en nog meer de vrede onder de disfidenten
der Poolfche fienden, in 1572, veroorzaakte, dat zij in laastgenoemde rijk geduld werden ; doch zij vereenigden zich, onder de vervolgingen van den Zweed!chen vorst SIGISMUNDUS, hier naamver mee
de gereformeerden, en behielden, nog tot heden, overblijffels hunner
oude illrigting. Hunne, in Boheme en iJ,1oravie terug geblevelle, broeders, verkregen' onder MAXIMILIAAN II, weder eenige vrijheid, en
hadden hunnen hoofdzetel te Ft/hek in Moravie, om welke reden
zij dan ook 1I1oravifhe Broeders genoemd worden.
Inmsfchen had de ongelukkige wending van den dertigjarigen ()or~
log, voor de protestanten, eene geheele vernietiging hunner kerk
ten gevolge, en moest hun laatil:e, voor het onderwijs der jeugd
vcrdienflelijke, bisfchop CO~IENIUS de vlugt nemen. Sedert weken zij
in menigte naar elders; b. v. in 1670, wanneer de Boheemfche ge-meenten te Dresden en Zit/azt ontil:onden; vervolgens in 1722 WCder naar Sak/m, waaruit hUIlne nakomelingen, de Broedergemeente te
Hernhut geboren werden; alsmede naar de Pruisflfche fiaten, waar de
:BoheemCche gemeentcn te Berlijn en R.ucksdoJf nog beftaan. Hun
overfchot in Boheme zelve heeft zich, van langzamerhand, onder de
Lmherfchen en Gereformeerden verloren. hetwelk ook tegenwoordig
bij de Eohet!lTIfche gemeenten in Pruis/en en Sakfen het geval is.
Offchoon nu wel deze oude Boheemfche en lVIoravifche Broederuniteit als vernietigd kan befchouwd wordcn, zal zij echter als eene
fiille aankweeklter van christelijke waarheid en godsvrucht, als eene
bewaarfier van zuivere zeden, en als de moeder der achtenswaardige en ver uitgebreide Evangelifche broeder-gemeente , welke zich naar
haar voorbeeld gevormd heeft, altijd merkwaardig blijven.
BÓHEEMSCHE GESTEENTEN.
Zijn edele geil:eelJten van
verfchillellde foort, die, in fchoonheid en luister, de Oosterfche evenaren, maar niet zoo hard, en, uit dien hoofde, ook minder waardig zijn.
BOHEME. Een k'oningr~k , waartoe eertijds, ook de Opper- cn
Neder-lfl1!Snjtz cn Si!ezic behoorden. Het. is met het markgraafTchap
.JI.1o-
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iJ'lortJ'Yle vereelligd, en grenst ten Westen aan Beijerm, ten Ooste11
:run lVlort1vie en Siiezie , ten Noorden aan die Lal/witz en lVleis/en, en
ten Zuiden aan OosteJJrijk en Beijeren. Het getal van deszelfs iQwoners bedraagt 3,140,000, cn di!szelfs oppervlakte 950 vierkante mijlen.
Er bevinden zich, benevens de hoofdftad Praag, in hetzelve 250
groote en kleine !leden, 308 markvlekken , en I 1,546 dorpen. Die
koningrijk behoort aan den keizer van Oostenrijk, die er te gelIjk
koning van is. De opvolging ilrekt zich ook tot de vrouwelUke nakomelingen uit, en de katholijke godsdienst is er de heerfcheude;
doch de overige godsdiellfli:re gezindheden genieten er volkomene vr'J'"
heid. Een groot gedeelte ~ del' burgers en de laag!l:e !landen fpreken
Boheemsch ~ dat grootendeeis met het SltJl'isch overeenkomt; doch de
hoogere ffandcn fpreken Duitsen of Frrmsch. Men h;;eü wel in het:
jaar 1765, door overal Dllitfèhe leeraars aan te !l:ellen, de proef gc~
nomen, om van langzamerhand de Boh eemfche taal af te fchaffen;
doch men heeft hierin niet kunnen Dagen. Opmerkelijk is het, dat de
Bohemers eene aangeborene neiging tot de mllijjk bezirlcil.
Bo/wme is bijk:'l\18 geheel door berg!:'l omringd, en b~v,lt zeer uitbreide bos[chen; maar ook zeer \"ruchtbare akkers. De voornaamHe rivieren zijn de Elbc en de Jllo!dau. Het land levert allerlei foorl:
van graan, vl:,s, hop. Cdie voor de beste v~n geh~d Europa geholl·
den wordt), benevens boomvruchten, in overvlped op. Al deze'artikelen zijn voorwerpen van uitvoer. De wijn is hier niet meni:.:;vul •.
dig; doch die uit der: omtrek van Me/liik IS zeer goed. De veeteelt,
inzonderheid van fchapen, paarden cn varkens, is er aanmerkelUk.
De bergen leveren zilver, koper, zeer gO,ed tin, granaten, diamanten, en andere edele gefleenten; alsmede ijzer, kobalr, aluin, kalamUnfleen, zwavel; en fl:eenkolcn, in menigte op; doch aan zaad
heeft men gebrek. Men vindt in. Bohellle uitmuntende baden, inzonderheid te KarIjlad, Töplitz en Eger. De.szelfs bewoners zijn zeer
vlijtig en arbeidzaam, cu gebruiken de voortbrengCels van hun cigen
land, en die van vreemden, op allerlei nuttige wij/':e. Fabrijkcn en
manuf~kturen vindt men door bet geheele koningrijk , en onder deze
verdienen de linnen. en batist-reederijen, dc twijnderUen, kant-fabrijken enz. genoemd te worden. Zij leverden in 179z voor omtrent 17
mi!lioen guldens aan waren, waarvan de helft werdt uitgevoerd. De
wol-manufakmren bragten 9 millioen op, en dit artikel is, in de laat~
fre jaren, nog aanmerkelijk vermeerderd -en verbeterd geworden. Het
TIoheemCche glas, hetwelk in 78 glashutten vervaardigd wordt, is
door geheel Europa bekend: ook zijn dé fabrijken van hoeden, van
de fijn!l:e foort, van papier, zijden!l:offen, genepen granaten, muzijkale fpeelmigen enz., hier van groot belang.
BÖHM. (JACOB) Een fchoenmaker, te Alt-Seidenberg, bij
CJrlitz, geboren, !l:ierf in 1624- in den ouderdom v:tn 49 jaren. Hij·
,·erviel meer dan eens in eene geestelij ke verrukking, en fchreef, indeze zielsgefielpheid, velerlei geheimzinnige boitken, b. v.: over ket
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drievoudige leven ,'an d~n mensch, ovcr het hemdsch en aa,.dsch gt.
heim, het bOl'enzinnelijke leven, den boom des geloofs enz. ZUne
gezame'Uke fchrifcen zijn, in 1682, CC dmflerdam, in klein 8vo.
uitg~komen; zijnde van dezelve ook ecne uitgave in twee dikke 4to.
ileelen voorhanden. Zij vonden vele tegenHrevers, maar ook vele
aanhangers" welke laatfle o:1l1er den naam van de Bö/zmitifche feltte
bekend zijn.
.
BOIJARD. Een groot heer, of grand!!, onder de MZlSkovite;r~
BOIJDEL. (JmIN) In 1730 geboren, en in 180+ gel1orven,
verdient in de kunsegefchiedenis van Engeltmd eene plaats, uit hoof·
de nn den invloed, dien zijne belangrijke ondernemingen op de vorderingen der kunscen in dat land gehad hebben. Onder ztjne gewigtigHe werken kan men, buiten twijfel, cellen zijne Galerij van SHA]{ESPEAR, wanraan hij alle beroemde fchilders en plalitfnijders van zijnen
tijd liet arbeiden, en millioenen te koste legde. Behalve dit gaf hij
meer andere verzamelingen, van in het koper gegraveerde, platen uit,
waaronder de Galerij van HOUGHTON uitmunt, welke dOOf de keizerin
KATHARINA gekocht werd. VOOrtS ziet van hem een hoogst belangrijk werk het licht, onder den titel: liber Pi:ritatis, dat in eene
facflmile van den kostbaren band beHaat, waarin CLAUDE LOIRAIN ~
tot een aandenken, eene teekening van al zijne fchilderllukken legde,
tn waarvan de hertog van Devomhire bet oorfpronkelijke bezit. EindelUk voegen wij hier nog bij zijne Coll('Ction of prints, engraved
(Jfter the most capita! paintings in Engeland, 6 vol. waarvan de
beide eerfl:e deelen uitmuntend zijn. BOI]DELL genoot de meeste achting, en was [herif en lord major van Londen •
. BOIJER. (JOH. BAPT. DE) lVlarquis van Argens, was een V311
die weinige mannen, wien FREDERIK IJ met zijne bijzondere vriendfchap verwaardigde. en die dezelve ook tot aan zijnen dood behield.
Hij werd te Aix in ProvetJce, in 1704 geboren, en had, fchoon zijn
vader hem tot de wetenfchappen befiemde, meer behagen in den
krijgsdienst; doch werd, reeds in zijn 30!l:e jaar, door een en val van
het paard, voor denzelven ongefchikt. Zijne jeugd onderfcheidt zich
door meer dan eene verliefde historie. De koning, die hem uit zij.
ne fchriften had leeren kennen, liet hem, na zijne komst tot qen
troon, bij zich roepen, en federe bragt hij 25 jaren te Berlijn en
potsda1n door, waarna hij echter naar Aix terug keerde, waar zijne
Philofoplzie du bon fens enz. hem vele onaangenaamheMn berokkende.
Hij iHerf ia 1771 op een klein landgoed, en was van een zeer zonde~ling karakter. Men vindt, in het I!l:e fiuk der dnekdoten von
FREDERIK 1I, àoor NIKOLAï, ve1e belangrijke bijzonderheden van
hem opgeteekend.
BOIJLE. (ROBERT) Een beroemd Engelsch wijsgeer, die in
J 6 26, te Lis1J1are in Ierland, geboren werd. Voor de wetenfchappen gefchikt, liet zijn vader hem, onder het opzigt van eenen kundigen man, reizen. In_~1644.in Engeland tel'ugkeerende, werd hij,
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door den dood zijns vaders, in het bezit van een aanzienlijk vermogen ge!l:eld, en begaf hij zich op een landgoed in Sta/bridge, waar
hij zich geheel en al met de wetenfchappen, inzonderheid met de
natuur- en fcheilmllde, bezig hield. Naderhand ging hij naar Oxfort,
waaf hij lid Van het koninklijke genootCchap was, en legde zich hier
bijzonderlijk toe op de volmaking der luchtpomp van GUI':RIKE,
welke hij tot leerrijke proeven over de lucht enz. aanwendde. Hij
beltreed de wijsbegeerte van AR'ISTOTELES, en hield, lUet BACO, den
weg der ervaring voor het eenige zekere middel, om de waarheid te
ontdekkeu; Alle leerfl:elCels verwerpende, verzenede hij zich tegen
de toenmaals aallgenomene leer der fcheikundigen, die het zout, d~
zwavel en mercurim voor grondfl:olfen der Iigchamell hielden; doch
lIan welke 11iJ alleen werktuigelijke eigellfchappen toeleende. Ieder
jaar zijns levens kenfchetfl:c zich dOOf nieuwe proeven, alle fl:rekkcnde, om dwalingen te weren, en tot algcmeene wnarheden op te
leiden. Men heeft :\an BOIJLE de eerfl:e naauwkeurige kennis van de
inzuiging der lucht, door verkalkingen en ycrbrandingcn, en van het
toenemen der zwaarte van metaal-kalken te d:tnken! waámcmingen;
welke naderhand llOg lang der nieuwere fcheikmrde ten gronàl1ag gediend hebben. Hij Was niet minder werkzaam in het vak van godsdienst, dan in dat der wijsbegeerte. Om de werken over den eer.
ften in den grond te Iecren kellllcn, oefende hij zich in de Oosterfche en Hebreeuwfche talen, el! vereenigde zich een llaauwfie met
POCOCKE; THOMAS HIJDE, SAMUEL CLARKE, THOllBS BE RLOW elI
anderen, waarvan die overtuiging het gevolg wng, we lke zich, ioOwel in zijnc godgeleerde fehrifren, als in zijne weldadige en grootmoedige handelingen, vertoonde. Hij fielde openbare leeruren , om
nieuwe bewijzen vool" de grondleeringen van den Christelijken godsdienst
voor te dragen; en hieraan hebben wij de uitmuntende redevoeringen van
SAlIIUEL CLARKE, over het beilaan van God, nevens vele andere. te danken. VoortS bevorderde hij de oogmerken der zendelingsgelloocfchappen
naar de ludiën , en liet den Bijbel in de lerfche en Gallifche talen over..
~etten en drukken. Met zijne godsdienstige beginfels vereenigde hij de
zuiverfie zeden, eehe zeldzame befcheidellheid; weldadigheid en belange..;
loosheid. GedtJrende zijn leven, genoot hU de hoog!l:e achting, en f1:ierf te
Lom/en in 1691, waar hij in de abtdij van ff/éstmuilfler begraven werd~
BOILEAU DESPREAUX. (NICOLAS) Een beroemde Frallfche
dichter, in het jaar 1636, te Crone, bij PfJrijS, geboren. Zijne
jeugd was zeer rampfpoedig. Zijne moeder geflorven zijnde, en zijlt
vader al zijnen tijd aan llnantie-zaken bef1:edende, werd hij aan eelle
oude dienStmeid overgelaten, die hem ieer hard behandelde. Hij
Was eerst een regtsgeleerde , eh werd ook pleitbèzorger bij het parlement; doch ging naderhand tot de fchooIrche godgeleerdheid, en
eindelijk tot de dichtkünst, over, welke zijne gelieflwosde neiging was.
Zijne eerlle 1àtiren zagen in 1666 het licht, en lü'dden eenen verbitzenden aftrek. Op zekeren tijd; van LODEWI]K XIV verlof bekOluell
ALGEl\'!. WOORI>ENB. I.
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hebbende, om hem eelJige plaatfen uit zijn Lutrin (een fP9tdicht,
D

waartoe hem een regtsgeding tusfchen de beide voornaalulle geestelijken eener kerk in PanJs had aanleiding gegeven) voor te lezen, behaagde dit den koning zoo wel, dat hij hcm eene jaarwedde van 2000
livres fc honk , en hem den last opdroeg, om, mct RACJNE, zijne Ie..
vensgefchiedenis te fchrijven. Men kan hem als den oorfprong der
kritiek iil de Franfche dichtkunde btfchouwen. Zijn gedicht, j' Art
poëtique 1 gaf hem het aanzien Vlm eenen wetgever van den Parnas[us, en, inderdaad, men moet erkennen, dat hij zuiver, juist, tref.
fend , kort, en dikwijls verheven in zijne uitdrukkingen was, fchoOll
llij ook al, over het geheel genomen, volgens het gevoelen vall
MERCJ~R, geen groot dichterlijk genie moge bezeten hebben.
BOlS DE GAROU. Zoo wordt genoemd de bast van de zooge"
noemde peperboompjes, wier kruidkundige naám Daphne is. Van
de zeven en twintig foorten, welke tot dit getlacht van heesters
behool'en, zijn er inzonderheid drie, welke dé gezegde bast opleveren, te weten: I. Daphne ft1r[ereum, het meest bekende peperboompje, dat met loode of witte bloemen van eenen aangellamen
geur, die tros- of aarrsgewl]ze om de ta~je9 !taan; en, voor dat
zich de bladen laten zien, ontluiken, in het vroege voorja~r onze
tuinen verfiert; wordende die bloemen door blinkend roode besfen
opgevolgd. 2. Daphne Latlreo/a, of zoogenoemd -zware-peperboompje, dus geheeten zoowel wegens de zwarte besfen , als de don
kergroene bladen, die, zelfs door de gef1:rengfi:e vom, niet afvaIIell
of fehacie lijden, en veel naar iamicrbladen gelijken. van waar de
bijáanm Laureola. 3. Dap/me GllidiulII, onderfcheiden van Daphm:
Thymelaea. Ook deze heester behoudt zijne bladen, welke naar die
van het vlas gelijken en altijd helder groen zijn. Aan het einde der takjes komen roodachtige bloemen voort,; oijna als die der olijfboomen,.
waarop vruchten volgen, als Mirte-~esfen, doch wat langer, die in
]let eerst groen, maar, rijp zijnd.;,; 1wraal-rood zijn. Al deze bes.
fen zijn ongemeen heet, f1:erker nog dan peper, van Waar, vermoedelijk, de naam van peperboompje ontllann is. Inzoncjerheid zijn dit
de besfen van den eerstgenoemden : brandende de keel zoodanig ,
dat hierdoor eene bijoa onleschbare droogte en dorst veroorzaakt
wordt, weshalve fommige D/!itfchel's dit gewas KeIlerhals he~tenJ
Daar flechts eene eiJkele bezie dit te '(veeg kan brengen, zoo blijkt
rlaaruit, hoe gevaarlijk voor onkundige menfchen, van dorst afgemat,;
het is, deze beziën, en die van andere, in het wijd groeijende , in
de bosfchen te vinden, en tevens, dat men niet zorgvuldig genoeg
bn zUn, om de kinderen er van af te houden, en voor derzelvet
nadeelige werking te waarfchuwen, daar zij zeer vergiftig, en door
hare fchoonê kleur zeer uitlokkend zijn.
-Wat nu betreft den hier voorgenoemden bast zelven , deze wordt
zoowel van de wortels (inzonderheid van die des laatstgenoemden) als van het bout genomen, en, in de. fchaduw gedroogd, on~
meest uit Frankrijk, Zwitfer//JlId, en Duft~chlnlld, waar deze hees4
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ters veel in het wilde groeijen, toegezonden. Men bedient er zich
van in d.. geneeskulJde, om etterdragt, in onderlcheidene ongefteldheden van het Iigchamu, te verwckken. te dien cinde legt men, meest;
al, gedurende eenen nacht, een ftukje Van dezen bast in azijn ce weeken, en phla[$[ dat op den arm, de borst, of eenig and~r dec! van
het ligchaam; waar men het noodig acht, waarvan iJlen, meestal,
een voortrelTelijk uicwerkfcl ondervindt; Anderen ver kiezen, en niet
zonder reden, cene zalf, goroltwzalf genoemd, welke echter bijna nooit
üit dezen bust alleen, maar; meestal, uit verfcheide andere fchcrpe
lniddelen, bereidt wordt. Inwendig wordt dit middel om zijne op los{ende cn de vochten verbeterende k'achten door RVSSE,L en HOME,
tegen hardnekkige kliergezwellen; en door HVFELAND, BEI-L eu 1AHN
tegen Syphilis, na het gebruik van merCl!rialia aangeprezen.
BOIZOT; (LOUIS SI:\lON) Werd in 1743 geboren, en ftierf in
J 8ci9 te PariJs: Zijn vader, historierchilder en lid der akademie, in
hem veel aanleg tot de beeldhouwkunst beQx>urende, b eltelde heUl
bij MICHEL-ANGELO SLOTZ, bij wien hij zulke vorderingen maakte,
dat ,hij, op zijn 19de jaar, den eerllen pr;js der beeldhoUlVkunst bellaalde. Uit Italle terug gekom~n zijnde, \t-erd hij, In 1778, lid der
akademie, en in i785 adjhnct hoogleeraar; Onder de voornaamll:e
werken, die zijnên roem gevestigd hebben, telt men: het flmJdbec!á
'Van -RACINE, bij he t infliwut, en dat van .T OJl.~NNES den dooper, iu
de kerk van St; Sulpice; het lIlallfoleum van den generaal IL)cHE;
een model in pleifter van het fl:ulldbeeld van MILTIADES ; 25 fcukkel1
van het bàsrelief der zegekololD van Aufler/itz; en eindelijk de fou.
'.,
tein van de p/ace du Chatelet;
BOK of BOKTOR. (Cerambyx) ts de gcflaéhtsnaam van meer
dan vijftig foorten van fchildvleugelige infekten of torren, wèlke wij
Bokken, of Boktorren uoenien, omdat hru-e voelhorens j of fprieten,
eenigermate, de gedaante hebben der horel1s van eenèn bok. De
Duitfchers noemen ze Holzböcke of Holzkäfer, omdat de wor.
men, of máskers, waaruit zij voorkomen, meestal leven, en derzelver voedfel vinden in het hout, zoo van levende als van doode, of
rottige boomftammen. Bij ons worden deze maskers Hou/worme,
genoemd. Hun ligchaam is riagenoeg bolrond; de kop fchulpachtig, eH
voorzien van fccrke nijpers; welke de tor zelve, dié er, door gedaante
verwisfeling, üit voorkomt, ook in geene niindere mate bezit. Veel.
,al zijn deze maskers uit den gelen wit van kleur, en fommige hoog
geel of uit den bruinen. Deze wormen banen zich ieer diep in het
hom van de boomen , waarin zij zich onthmlden, door hunne fterke
nijpers, eenen weg; knagen de zelfftandigheid van het hout uit, en
vermálcn het tot poeder, of ecne foort van zaagfel ; dat zij naar buiten weten te \Varken; zoo d1t men, fOllltijds, hoopen dáarvan àan den
;,roet der boomen vindt. N aar mate zij aangroeijen , ttláken zij hun~
he woning, gelijk natuurlijk is, wijder. Opmerkelijk is de wijze"
waarop deze wonnen of maskers in het diepfte' der boomuarnmen,
sv.elke zlj, even als met loopgraven doorkruis[en, doordringen. Het
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wijfje der tOl' legt hare eities op onder[cheidene plaat[en in den bast
der boonlen, welke door de Nfttuur voor de voedin~ der wormen
be!1:emd zijn; hierin wordt het ei'je uitgebroeid; de. worm, daaruit
voortgekomen, gaat terflond aan het knagen naar binnen. om voed..
fel te hebben, en leeft {Ilzoo in het hout. Sommige dezer wormen,
of maskers, veranderen in die zelfde gaten I door hen geboord; andc.
re kruipen alvorens uit dezelve en ondergaan de verandering in torren
in de aarde; terwijl eenige wel twee of drie jaren in de boom!1:am~
men leven, eer zij tot die verandering komen. De Boktorren zijn
van onder[cheidene grootte, gedaante, kleur en teekening. Men vindt
er in ons vaderland, in Oost- en 'Pest-Int/ie en nog elders. ver[cheide.
ne. Onder de West-Indifche is er een, die C. Corvicornis of Letterhorrten Bok genoemd wordt; zijnde uitmuntend fraai van teekeningj van eene
tunig bruine kleur met zwart r.fgezet, en van drie tot vijf duim lang.
Deze teelt voort in oude flammen van pruimen- en katoen-boornen 1 uit
Welke her gemeene volk de wormen, die drie of vier duim lang, ongeveer van de dikte van eene pink en wit van kleur zijn, weet te halen,
en, de kop afge[neden zijnde, gebraden, als eene ünakelijke [pijs nuttigt.
BOLEN. (ANNA VAN) (Zie: BOULAIN.)
BOLERO. Een nationale dans in Spanje, die met gezang gepaard
gaat, en, of door verfcheidene [peeltnigen , of alleen door de citer,
door de dan[ars zelve, en, met klaphoutjes, vergezeld wordt.
BOLINGBROKE, (fIENRIJ ST. JOHN) Deze lord en Burggraaf
werd in 1672: in het graaf[chap Surry, iu Engeland, geboreil, eR
ftierf aldaar in I751. Hij was een man van groote en bevallige
talenten; doch in zijne jeugd geheel aan del} drank en den wellust
verflaafd. Eerst in zijn 28fie jaar kwam hij tot nadenken, en werd
lid in het lagerhuis, waar hij zich, in den aanvang aan de zijde der
whigs, en naderhand aan die der lorries, voegde. In 1704 werd hij
tot Secretaris bij het departement van buitenland[che zaken benoemd,
in welken post de Utrecht[che vrede, drie jaren daarna tot fland ge·
hragt, het dod zijner wen[chen uitmaakte. Na den dood der konin.
gin ANNA, werd hij, door GEORGE I, van zijnen post ontzet, en
tegelijk van hoogverraad be[chuldigd. Hij vlugtte, in de kleeding
van eenen bedienden 1 naar Frankrijk, en werd geheimfchrijver bij
den Engel[chen pretendent , die zich te Commercij ophield ; maar
moest ook die plaats weder laten varen. GEORGE I. [chonk hem wel
vergiffenis; doch geen en invloed in de regering meer knnnende erlan.
gen , bragr hij zijnen overigen leeftijd met het [chrijven van flaatkundige en wijsgeerige werken door, met oogmerk" om den geest van
bet volk op te klaren. Hij is een der eerlte !1:aatknndige fchrijvers;
maar over den geopenbaarden Godsdienst fchreefhij zeer vrij. Zijne wijsgeerige werken ver[chenen in Londen in 5 groote 4to, en ook in 5
groote 8vo deeIen, terwijl zijne gezamenlijke [chriften aldaar in 1769,
in 1 r deelen; in 8vo, uitkwamen, waarvan verfcheidene zijn overgezet.
BOLOGNA. Hoofdllad van het Bolognefehe gebied; naas·t Rom'
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de grootl1:e"'van den Kerkelijken float. Zij ligt aan den voet der Appeni/nen, tu3fchen ele rivieren Savena en Reno, en bevat 63.000 inwoners en 200 kerken, waaronder die van den llclligen PETRONlUS ,
den fclJUtsheer van BoJogna, aan welker voet, op eelle kopere plaat,
d.:! middaglijn, door CASSINI getrokken, gevonden wordt. De univerfiteit en akademie der beeldende kunsten is er zeer beroemd; in.
, 1:onderheid heeft de eer11e door de 3 zusters ZANOT'fI, en de beroem.
de LAURA KATHARINA BASS!, die reeds in haar 18de jaar de doctó.
ra Ie waardigheid ontving en çollegics hield, eenen grooten luister verworven; terwijl CLOTILDE T AlIIllRDNI, later, als openlijke onderwijster in de Griekfche taal, haar ambt, bij eene plegtige redevoering.
aanvaardde. Het omliggende land levert overvloedig koorn, wijn ell
allerlei vruchten op. Men zendt derwaarts, over r metie, de waren,
die naar Genua gaan, en krijgt, over die aad, van daar terug allerhande zijden fioffen, lamfers, zijden kripP,en, en andere gewerkte
zijde; [.·mfij[en, favone~ten enz. Daarenboven vindt men er ver·
Ccheidene uitmuntende fchilder- en andere kunst11ukken, zoo als: in
de ~er){ ,ST. GlOVAi'<1 de mlmle, de heilige CECILIA van RAPHAëL;
in de Dominikaner-kerk, di: beroemde Bet!zlemitifche kindermoord
van Gum 0, en, in het paleis Sempini, een meesterfiuk van denzelf~
den Cchilder, verbeeldende den weenenden PETRUS. Bet betere gedeelte d~s volks kenmerkt zich door eenen grooteren leeslust, dan
men anders in Ilalie gewoon is. Voor het overige is er de adel zeer
talrij k, en kan men zeggen, dat men, in weinige !leden van Europa,
zoo verkwistend l~eft, als hier. pe 13oIognefche tabak, en de klei.
ne fchoothqndje~. zijn pier en overal zeer beroemd. l Van den Bo·
lognefchen !leen, zie men: nONONISCHE STEEN,)
,lil Zomermaand vaJ? 1790 trokken ~e Franfchen binnen Bologn/'l.
en Ferrara, welke beide paufelijke legaties zich weldra tot eene.,
r~publiek vormden, en de grondOag der Cispadaanfçhe, dat is, van
die republiek werden, welke, van Italie afgerekend ,aan deze zijd~,
van de PIJ, gelegen was, In Wijnmaand 1796 werd de geOotene wapen_
ftilf1:and, tl1sfchell d~ Frcmfchen" en den hertog van Modena, veruie..,
tigd, waardoor bij deze nieuwe republiek ]J1"odena, Reggio, ,en, 41ter
Masfa en Cal'rara, gevoegd werden. pe nationale vergadering, de
Cispadaanfche cOl/ventie genoemd, hield, in Wintermaand daaraanvolgende, te ~eggio, hare eerfie zitting; opende dezelve den 2011en
van Louwmaand des volgenden jaars op nieuw te lIIodel1tl, en bragt
cindelijk, in Lençemaand daarna; eenen regeringsvorm tot 11and, d;~
geheel op de Franfche leest gefchoeid wa~. I ntt1sfchen had dç pau~.
bij del1 vrede van Ta/entino, Bolog1Ja en Ferrara, benevens het
landfchap RomaglJa volkomen afgefl:aan, en wenschten de inwoners
van het aan gCJle z~jde der Po liggende Lombardije, met de CisptJdaal1, fc/ze, door medewerking der Frailjè:hen, ééne republiek uit te maken ~
voor welke zij reeds bij voorraad den naam van TrampadaanfclI(!
beftemd(!n, pa\}! B.ONA1' ARTE echter op dien tijd niet wist,· of hij
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LonifJanli/e zoude behouden, konde hij hun fl'?ehts op de vervUIling
hunner wenfchen doen hopen; en W:lS het eerst op den 2811en van
Zomermaand J 797, na den vrede vall Leo,Jm, dat deze tweede ItaIiaanfche republiek, welke nl1 den naam van TnmsjJadaf7l1fche, die
men reeds alvorens had uitgedacht, met dien van Ctfrzlpijnjèhe (rrun
deze zjjqe der, Alpm gelegen) verwisfelde, werd tot fland gebragt;
De FranfC!Je keizer, omcvreden ovel' den tragen voortgang in het tot.
fland brengen van den Cispadamzfchen regerÏl1!iSvorm, gaf niet alleen
zelf aan de Cifalpijnfche republiek eene conflitntie. maar vergrootte
ook dezelve door al de landen - behalve liolognf! en Fcrrora - die
tot de Cispadaanji:l1e republiek behoorden, waarbij nog BC'rgamo en,
Crema kwamen; zoodat de CtfiJipijl1fche republiek, in den zomer vmi
1797, Milaan, Modma, Rcggio, Crema, Bergamo en il'Jasfa i1l.
zich bevattede; tenvijl de CisjJadamzfche enkel uit Bologna en Ftrra.;
be!1:ond. Beide republieken hebben echter geene;1 fland gehou~
{len, en werden, naderhand in het koningrijk lItJ/ie gefillOlten, wan·
ueer Botognl1 de hoofdflad van het departemeIl~ Reno uitmaakte. Dool:'
het lféen~r congres in 1815, veranderde alles weder van gedaante.
~et geheele kouingrijk Itaiie verviel, en Bolog1Za, met deszelfs ge~
bied, werd weÇ!erom aan den paus temg gegeven,
BOLUS. Behoort tOt het gefiacht der thoon- of aluinaarde. Zij
is zacht' en ~vettig. op bet gevoel, hangt aan de lOng, finclx in den
mond, en is van eenen zacht zamentrekkenden ll11aak. Men gebruikt
ze veel tot verwll:offen, eil heeft er de volgende foorten van: J 1'00.
de Bolus, Neurenberger rood. van eene donkerroode; 2. ..drmerziji:k
Bolus; van eene heldere geelachtig roode; 3. witte Bolus; 4. Lemni.
fche aarde, van eene donkergeel roode kleur, waar toe, eindelijk
nog de verfchilIende Zegel.aardm behooren, die. zich alleen door
den daarop gedrukten ll:empel, en haren ronden vorm, onderfcheiden.
Men vindt de BolIIS in onderfcheidene ll:reken van Bohellle, Silezic,
Stiermadt enz. doch de Arn:leni[che h<H,ldt men voor de beste.
BOM. Eene groote, holle, ijzeren, kogel, die met kruid gevuld
wordt, van eene bnll1dbuis voorzien is, en uit eenen mortier, of
zoogenoemden bÇlm~etel, geworpen vyordt. Meest worden de Dom·
men tegenwoordig van onder dikker, dan' van boven, gegoten, om
daardoor te beletten, dat zij op de brandbui& ne.dervnlIen, en fin oren.
Deze brandbuis wordt in 11et laadgat gell:oken, en met een langzaam
brandend mengCel van· brandbare flof gevuld, welke zoo berekend
wordt, dat zij het kruid bereikt en aanfteckt ~ op het oogenblik, dat
de Bom nedervalt , die dan aan flukken fpringt, en die droevige ver.
woestingen en jammeren çe wege bJ;engt, waarvan de oorlog, helaas~'
zoo vele voorbeelen oplevert.
BOMBAIJ. Een klein eiland, op de kust van het land der llfa.
rflttetJ. Het is twee mijlen lang, en, op fommige·plaatlèn, flechts
eene hal':e breed. Niet vèr van daar ligt het eiland Salfitte, dat
.Bamb,1ij van levensmiddelen verzorgt. Deze eilal1d(.'ll behoorden in

,.a

5.

.

1669

BOMBARDEER TOR.

-

BOMMEl...

391

1669 aan de Portugeeze!J, die ze aan de EngeIfchen hebben afge{taan. DB fiad Bombaij ligt aan het zuidelijke gedeelte dcs eil:mds;
bevat 140,000 inwoners; is ftcrk be\'estigd, en van [cheeps-timmerwerven en tuighuizen voorzien. Zij bezit cene der beste havens van
Oost-ft/die, is de ftapclplaats van den gehcelen Ambifchen en Perzifchen handel, cn de handelpla9ts der E/Jgclfc!lC12 op de Malab~ar[che
kust. Bombaij behoort thans met het omliggende kustgebied, (het~
welk [edert de verdeeling van het rijk van l/1ijfore, in 1799, aanmerkelijk is uitgebreid geworden) aan de Engelfche Oost.lndi[che compagnie, en levert veel peper, cardamom (paradijs.koren), rijst, fan.
del enz. op.
BOl\1BARDEER TOR, ook VEESTER , (CarabIIs erepitan.
tINNE!) noemt men eene Tor, ter grootte van omtrent eenen halven
duim; hebbende den kop, het borstl1uk en de pooten rood, de dek.
fchildcn en het lijf zwarrachtig blaamv, en, voor het overige, genoegzaam de gedaante van alle overige amltorren. Dit diertje, door
den Ruplen-jager (C. 11lfJuifitor) en inzonderheid door de [ier/ijkt!
aardtor (G. Sycop!tt1J1ta) , beide, êv~n gclijk hetzelve, Aardtorren ,
doch bijkans eens zoo groot) vervolgd; door geweldig afloopen, el1
vlugten afgemat, en nu gereed. om eene prooi van eenen dezer ver.
volgers te worden, legt zich voor denzelven neder, wanneer deze
met opgefperde nijpers tOefchiet, om hetzelve te vatten: doch, in
dezen oogenblik des geprangden gevaars , ontlast dit diertje, van achteren, eene fooft van blaauwachtige lucht of rook, met eenen Dag,
welke, in llerkte van geluid, zweemt naar dien van een klein pistooit je.· Dit ver[chrikt dcn Rupfen- jflgcr en doet hem terugwijken.
Die gelegenheid neemt het vervolgde torretje waar, ()m zich, op
nieuws, op de vlugt te begeven, en, indien het een hÓlletje of
cene reet knn berciken, daarin te kruipen. Is het zoo gelukkig, dan
ontkomt het zijnen vijand: mislukt dit, dan herhaalt deze zijne ver.
volging , en, offchoon ons diertje hetzelfde verweringsmiddel bij herhaling bezigt, (het kan dit wel tot twimigmalen toe doen) ; en daarmede alzoo ook bij' herhaling zijn leven redt, wordt hetzelve toen
meestal eene prooi dezer grootere , flerkere en onvermoeide Rupfen~
jagers; welke torren dien naam dmgen, omdat zij eene gedurige jagt
maken op onderfcileidene van die inrekten.
BOMBARDO, Ren muzijkaal [peeltuig , vele oven~enk/)illst met
een basfoll hebbendc~
BOMBAST. Het zwellende, hoogdra\'enge in den fiijl, den [chijl)
van het yerhevene hebbcnde, zonder het echter te zijn.
BOMMEL, I30EMEL, of ZAL T-BOEMEL. Eene luchtige
GelderCche flad, aan de linkerzijde van de Waol, 3 uren van
Tiel en 2{ van 's Hertogenb~sch, van welke de Bommeierwaard,
door de Maas en !Faat omringd wordende, haren naam ontleent.
Zij werd in I ~29 bemuurd; telt omtrent 3000 inwoners; doch
beeft weinig handel. De hervormden hebben er twee kerken: de groan b 4te,
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:e, of St. lI:1artens-kerk, in 1314 aan zijne nagedachtenis gewijd. is
bero2111d door lJare oudheid en haar fciloon licht; de k!eine door haar
fraai klokkenfpel. De toren der eerfte was voorheen de fchoonfl:e van
gehecl Gcldl'rland; dOL'll deszelfs 111;'s werd tweemaal, in J533
en J696, door den blikr;:m afgebrand, en [Cl! laatlle door een 100den plat, met eene balustrade vervangen, hetwelk echter in den 11:0rm
van 9 vnn Slagtmaancl J800 afgelVaaid, doch in het volgende jaar
weder herHelcl is. Behalve deze kerken "indt men in Bommel eene
Roomfche en eene fynagoge; voorts op de groote markt een vrij aan·
zienlijk madhuis, in 1763 geheel uit dea grOl~d vernieuwd; een alge.
meen gasthuis voor alle gezinten; een weeshuis voor protel1antfche
kinderen, en een oude mannen en vrouwenhuis, benevens Latijnfehe,
Franfche en andere [cholen voor het loger onderwijs, waaronder een
voor armen en min vermogenden , dat eerst onlangs is opgerigt, en
bij uilfl:ek aan het oogmerk bealltlVoordt.
BONAPAR TE, of nUONAPARTE. Is de familienaam van den
gewezen Franfchen keizer Napoleon, dien hij hij zijne komst op den
troon aflegde. De familie van BONAPARTE is zeer oud, hare voorva",
(Jers waren reeds in de J3de eeuw patriciers enraadsheereo te Flo~
rence. Vcrfeheidene van hun bevonden zich als afgezanten dezer republiek op meer dan een congres, en het was een BONAPARTE , die
het verdrag floot, waarbij Linano tegen Sarceda verruild werd. Een
tak dezer familie begaf zich, in het begin der 16de eeuw, naar Bo.
Jog1l0; tcnvijl eene andere naar Genua vertrok, van waar zij naar het
eiland Corfika overHak. De vader van den gewezen Fran[cnen keizer
heette KARET. BONAPARTE ; hij was een r<!gtsgeleerde en landbezittel'
te Ajaccio, op benoemde eila)1d, naderhand officier der nationale garde aldaar, en Hierf, als afgevaardigde der Corfikaanfche fial~dell, te
Montpel!ier, in Frailkrijk, in het jaar 1785,
BONAROTA, of BUONAROTtI. (MICHAEL ANGELO) ENl
zoon van LUDOVICI BUONAROTTI SliIlONI, werd in J474 , omf1:reeks
Arezzo, geboren. Hij wns een even groot [childer als beeldhouwer en bouwmeester, aan welke kunsten hij zieh, van zijne vroege jeugd, met zoo veel drift toewijdde, dat zijn vader hem dik ..
wijls door' Dagen er van terug zocht te houden. Hij heefe veel
voor de MEDICISSEN te Florence, en voor verfcheidene paufen, ge..
arbeid. Daarenboven toonde hij zich, bij de inwendige onlusten
te Flore1lce, in 1527, als een groot vriend der vrijheid, en fl:ond
aan het hoofd der ingenieurs. Zijne vijanden, die, tot zijne fehade,
de ouden voortrokken, befehaamde hij op eene voortreffelijke wi}
ze. Hij begroef eenen CuPido van zUn mankCel , n:!dat hij vooraf
er den arm had afgebl'oke!l, en, toen men het fiandbeeld vond,
twijfelde niemand, of het was een oud kllnstiluk. MICHAEL ANGELO (zoo wordt hij gewoonlijk genoemd) zetlede, tot aller ver.
wondering, den ontbrekrndell arm er weder aan, en het bleek,
<lat dit fiandbeeld door niemand, dan door hem, vervaardigd was.
Or:..
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()nder zijne fchilderflukkell is het laatfle Oordeel het meest beróelll~
de. Her bevind zich in de Si:x:.fintjèhe kapel te Rome, is 65 palmen
hoog ea 59 breed, en werd in 1534, onder PAUL lIl, door h<:lll
begonnen, en in 154 I voltooid. De kracht en geest van den groo·
ten man komen in dit moesrerf1:uk inzonderheid uit. Men heeft zeer
veel moeite gedaan, om hetzelve in koper te brengen; en zoodanige
vereeuwiging was ,inderdaad ,hoogst wenfchelijk, alzoo het oorfpronkeli;ke, door tijd en toeval, reeds zoo nel geleden heefe, dat
er veel van onl;.enbaar is geworden. Nog onlangs beert een kunste.
lJaar, CONR"\D lVIETz, uit Bonn aan den Rijn, de prOEf genomen, om
er celle teekemng van in het koper te brenben , en wel zoodanig ,
dat het geheele ft;i1ilderf1uk in 15 vellen, welke aan elkander kunnen gevoegd worden. 111 zijnen geheel en omvang aan het oog vertoond wordt.
< BON-BON. (UIt het Fran~ch.) Eene foon vap fuikerwerk, lek.
kernij voor vromven en kinderen.
BONIFACIU::-. (de Hetlige) Geboren In ElIgdand omtrent het
jaar 680. Hij ontving, bij den doop, den naam van WINFRED,
en werd, 30 jaren oud zijnde, tot priester gewijd. Een groot deel
van Europa, toen nog door Heidenfche volken bewoond wor.
dende, begaf BONIFIlCIUS zich naar Duitschland, SIEGFRIED naar
Zweden en SWIDVERT naar Vries/and, om het Evangelie te prediken.
In 716 had BONIFACIUS het plan, om zich met hetzelfde oogmerk
naar Yrieslol1ç1 te begeven; doch, hierin verhinderd wordende, keerde hij van Utrec'lf naar zijn vorig klooster van Nu/ccll, in Engeland terug, waar hij tot abt werd verheven. In 718 ging hij naar
Rome, en ontving van GREGORIUS 11 last, om het Evangelie aan allé volken van Duitschtand te" verkondigen. Hij begon in Beijeren
en Thuril1gen; hield zich drie jaren in f/i-iesland op , en dóorwandelde Hesfcll en Salere/J; overal de inwoners doopende , en hunno
afgodenfempels tot kerken illwijdende. In 723, werd hij, door genoemden paus, tot bisfchop , en, in 732, door GREGORIUS 111, tot
aartsbisfchop en primaat van geheel Duitschland verheven: waar hij
verfcheidene bisdommen flichtte; doch zijnen eigenlijken aartSbis~
fchoppelijken zetel te 1I1eintz hield. Hij belegde in Duitschlat;d
acht kerkvergaderingen; flichtte, onder anderen, de beroemde abdij
te Ft/Ida, en ondernam in 754, op nieuws, eenige apostolifche reizen ter bekeering der ongeloovigen, op eene van welke hij. te
Dokkum in Friesland, waar hij in het opene veld eene tent had la.
tcn opflaan, in zijn godsdienstig beroep, door gewapende manfchappen overvallen, en, benevens zijne medegezellen , werd van kant
gemaakt. Hij bereikte omtrent den ouderdom van 75 jaren. Zijn lijk
werd eerst naar Utrec!tt, vervolgens- naar Mentz, en van daar naar
Ft/Ida gebragt.., waar men een affchrift der Evangelien vertoont, dat
hij zelf geiChrev-en heeft. In Thuringerwald, bij het dorp .dIdenberg , eenige uren van Gótha, ter plaatfe, waar BONJFACIUS, in het
poonlelijke V~n Duill'chlBnd, de eerfle christenkerk bouwde, heeft
B b 5
men
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,men hem, voor eenige jaren, een waardig gedenkteeken , zijnde ee'!'
lle candelaber (kroonkandelaar) opgerigt, bij welke gelegenheid
een predikant van de Roomsch.katholijken, de Lutherfchen en Gereformeerden roepasfelijke r.edevoeringen geh0udell hebben. De heer
LÖFFLER, te Gotha, die een der redenaars was, heeft deze plegtigbeid in een klein fiukj~. waar achter het leven van BONIFACIUS te
vinden is. befchreven~ Eene verzameling van 's plans bricv~n i$
pO or SERRA~IUS in het licht gegeven.
BONIF ACIUS VIII. Een der heerschzuchtigfl:e paufen; voor dat
hij den RoomfchE:ll fioel beklom, BENEDICTUS CAJETANUS geheeten.
Hij beoefende in ûjne jeugd de regtsgeleerdheid , en wist zijnen
voorganger CQELESTlNUS V te overreden, om de paufelijke waardigheid neder te leggen. Hij kenfchetfie het begin zijner regering door
pe gevangenneming van DENEDICTVS V, en het uitvaardigen van een
interdict over Denemarken; bewcrende, dat God hem over koningen
fn koningrijken gefield h~d. Merkwaarpig is de twist, dien hij met
PHILIPPVS dm SchoOnetl, koning van Frankrijk, had, welken hij iiJ
pen ban deed t !:!1 wiens koningrijken hij aan keizer ALllERT fçhonk~
PHlLIPPVS wist echter eenige GibeJ/iJJeI1, Czi~ op dat woord) die eene"
~eweldigen haat tegen BONiFAC1VS hadden, op zijne zijde ce bre\lgen.
~n liet den paus gevangen nemen, die naderhand wel weder op vrije
voeten gefield werd; doch kort daarna, en wel in 13°3 , van verdriet fiierf~
BON-MOT. Is eigenlijk een goed, wel gezegd woord; doch ,i~
bet algemeen,' veraaat men er dopr een geestig, a~rdig en fchrander
~ez_egde, fpreuk, antwoord.':
',
BONN~ Eene niet zeer, groote, lUaar volkrijke Pruisfifche fiad ~
omtrent 10,000 inwoners bevattende, aan den Rijl1, in het aarcsaift
gculm. Zij bezit eene univerliteit, welke in het jaar 1786 plegtig
,ingewijd, en door den koning van Pruis/en van een groot aantal profesDxen, de noodige etabli~femellten en fondfen voorzien is. De baron
VON STErN heeft aan dezelve zijn Mineralogisch kabinet gefchonken •
.Bij den vrede van Ltmevi!!e kwam deze fiad aan Frankrijk, en was
~0E J8J4 de hoofdplaats van een arrondisrement in het Departement
Rijt1 en Moezel. Zij ligt in eene zeer aangename en vruchtbáre landfireek, en heeft eéne laan van 1!400 fchrepell lang, die naar het fraaije lustflot Clements1ï,he voert,
'
,
BONNE. Is, in de kÎi;derfpraak, de opvoedfler, de gouvernante.
BONNET. (CHARLE~) Deze beroemde natuurkenner en wijsgeer; werd, in het jaar 1720, te Geneve geboren. Zijne familie, uit
Fral1krijk afkomstig" was van daar, in 1572, n:l den treurigen Sc.
:Bartelsdag , naar gemelde Had vertrokken, en had ,zich aJd:m nedergezet~ Zijn grootv,lder bekleedde een der voornaamfie posten in de republiek, en zijn vader maakte zeer veel werk van zijne opvoeding.
Het lezen van het Schouwtooneel der Natuur, hetwelk hij op zijn
J 6de jaar in handen kreeg, maakte eenen levendigen indruk op zijnen
ge~st, en. beflis:e zijnen [maak. lIet werk van RE.AU;'lUR, over de
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infelrten, !lelde den jongeling in llr.at, om nieuwe en fraaije waarnemingen re doen, welke -diens góedkeuring wegdroegen, en nieuwe
[poren aan zijnen naijver gaven.
Door zijnen vader voor de regtsgeleerdhei\.l befl:emd , begaf hij zich
met den uitel'l1en weerzin, aan derzelver beoefening; doch hield licl(
getrouw aun de natUurlijké historie, en VOlhardde in zijne waarnemin~
gen. Diegenen, waarmede hij bewees, dat {ie luizen zonder .paring
voorttelen, werden door RI'.,mMVR aan de akademie der wetenfchap.
pen medegedeeld, en bragtcn hem in briefwisfeling met dezen beroem~
den man. De oogenblikken, welke hem' de beoefening der regten
overlier berl:eedde hij zorgvuldig aan het volwoijen van zijne na·
çuurlijke historie der opgemelde diertjes, aan· het helpen van TREMBLEIJ in zijne pntdekkingen, en aan een werk over de veelvoèten; ook
aan wa1rnemingen omtrent de ademhaling der rupfen, die hij bewees,
dr.t door de openingen (fligmaM) gefchiedde; aan nafporingen omtrent
het maakfel van den lintworm, en Ran drukke briefwisfeling met RE·
AllMUR. l)~ll, in 1743, den graad van doctor bekomen hcbbende~
verliet hij de rcg.skundit;c loopbaan, en werd hij, in hetzelfde jaar;
bij de kodnklijke maaçfchappij te Lr)11den onder hare leden opgeno,..
men. BO~NET verzamelde nu i;tjne. waarnemingen over de luizen
en wormen, en gaf ze in 1744, ontler den naam van Infectologie f
in het Ikhr. Dir werk werd bij het publiek naar verdiensren ontvane;en, en verwierf de loffpraak ~an den beroemden B. DE }USSJIw.
Een zoo aanhoudende arbeid konde nieç misfen , zijne gezQlldheid
te benadeel en. Hij moest, C(Jt zijne flnart, de beoefenil'lg der infek.
ten en het gebruik van het mikrpskoop, waarbij, inzonderheid, zijn
gezigt veel geleden had, laten varen; doch hij herfieJde langzamer_
hand, cn werd, op het einde van J 746, tot lid verkozen van het in.,
fiittlllt van Bologne, waardoor hij met den uitmuntenden ZANOTTI iJl
briefwisfeling geraakte. In 1747 ondernam BONNET een moeijelij~
werk over het Gebruik vtm de bleu/en der planten (Recherches Jur
I~tlrage des fouilles), dat van al zijne overige werken over de natuur.
lljke hisrorie, het meest oorfpronkelijke ftuk is.
Ondertusfçhen bragt hem de natuurlijke historie allengskens op' oefeningen van eencn verfchili enden aard. De befpiegelende wijsbegeerte wist bern geheel en al te b.Qeijen, en de eerfie vrucht zijner overçenkingen in dit 'vak, was zijne Proeve over tie Zielkunde (EsJa; de
Pfycl101ogie) , waarin hij kortelijk de voornaamfie verfchijnfels, die
zich bij den mensch opdoen, en de uitkomsten of gevolgen derzelve ,
ontvouwt; den menseh, van h.ct ecrfte oogenblik zijns beftaans af,
befpiegelt, en de ontwikkeling nagaat van zijne. zintuigen en vermogens, van den i1:aat der enkele groeijillg tot dien van het verfrand :
een werk, hetwelk, door aiIe kenners, als de kern der Bonnet[che
wijsbegeerte is befchouwd geworden. De ontledende Proeve over
de vermogcm der :del (Es(ai allalytique fitr les fael/hés de !'ame) zijnçl~ ~liet dan cene ontwikkeling van het eerfie gedeelte van het vo·
j
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riga auk, hield hem vijf jaren bezig. èn kwam eerst in 1759 t~1t
einde.
Dit werk werd in 1760, op kosten van den koning van Denemar.
ken" FREDERIK V , te KoppenhagelZ, gedrukt, en twee jaren later gevol~d door zijne Be(piegding 'Jflfll de bewerktuigde ligchamen (Confidérations fitr les corps orgallifé;), waarvan in 1774, te Franeker J
eene Nederduitfche vertaling, in 2 deelen, verfcheef1. Het werd met
veel genoegen door de natuurkenners ontvangen, en de akademie te Berlijn, die over dit ontwerp eene pr~jsvraag had uitgefchreven, verklaarde.
dat deszelfs fchrijver, otigerwijfeld, den prijs zoude behaald hebben.
indien hU zUnen arbeid aan de gewone wetten onderworpen hadde.
De Be{c,1oUwil1g der Natuur (*) (Contemplation de la Nature),
welke in 1764 uitkwam, is een tafereel, waarin BONNET poogt aan
te toonen, dat er in al het gefchapene zoo wel onbewerktuigde, als
bewerktuigde, eene onafgebrokene aaneenfchakeling en opvolging plaats
heeft; in welke veronderfielling hij dan "erder het bellaan en de eigenfchappen van God, ter bev~tiging van de orde en overeen/lemming vall
het heelal, ontvouwt, en vervolgens, tot bijzondere onderwerpen
afdalende, den mensch in al zijne deelen en vermogens befchouwt ; waarop hij tot de planten overgaat, welker huishouding hij met de voornaam..
Re ver-fch\infels, die er zich bij opdoen, befchrijft. WUders Ilaat hij
daarbij /lil op de infekten, en wijst de voornaam/le bijzonderheden aan,
waarin zij van groote dieren verfchilIen, alsmede de wijsgeerige ge~
volgen, welke uit dat verCchil zijn af te leiden; eindigende met eenige
waarnemingen over de indufuie der di~ren. De beginfels , welke hij
overdacht en ontvouwd had, bragten hem weldra op het plan eener
Zedelijke wijsbegeerte. welke, naar zijn inzien, in niets anders bellond,
dan in het gevolg, der betrekl\ingen. waarin de mensch met de wezens, rondom zich, llaat: dan zijne, door langdurigen arbeid , ver.,
zwakte gezondheid, liet hem niet toe, deze ondernemi\1g te volbrengen.
Het laatlle, door hem in h.et licht gegevene, fiuk, voert den titel
van Palillgmefle Ct), en handelt over den veriedenen en toekomenden llaat der levende wezens. Onder zijne verhandelingen over
de natuurlijke historie, die in de twee verzamelingen zijner werken
over die wetenfchap en de w\jsbegeerte, in 1779. te Neufohate!,
uitgegeven. voorkomen, munten bijzonder tlit: I. eene verhandeling
over de middelen, om verfcheidene inCekten en visfchen in de kabi.,
netten van natuurlUke zeldzaamheden te bewaren. 2. Een vertoog
over
(*) Van dit werk heeft ons de hoogleeraar G. l{OOPJIBNS eelle overzetting bezorgd, verrijkt met aallhc,ngfcls en . bijvoegfels , zoo vall hem zelven , als van den
~oogleeraar V.IN S,."NDF.N, welke in hetzelfde jaar, in 3 doelen, bij LOMERS , te
Pra,,,ker gedrllk~ is.
(t) Van dit /tuk ziet alleen het hat/te gedeelte, over 's meufchen toekomenden
:n.at, in het Nederduits.h het licht: hetzelve is naderhand afzondernjk, en met eenige verandering, door BONNET !li'gegcven, onder den titel van Recherche! ph! 10.
fophiquer Iur les p,·,"ves du Cliristianisme, van welke oe Ho'landfcbe verta_
Ier, te g~lijk met de aauteckeninsen V;i\l LhVATEIl.S HQogdui:f.:ho uitgave, zich beo
dlend heelt.
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over de paring der planten. 3. Eenige flukjes over de proefne.
tllingen van den abt SPALLANZANI ,omtrent de hervoortbrenging (repro~
ductirm) van den kop der nakken. 4. Eene verhandeling over de pip01
of Surinaamfche pad. En 5. verfcheidene verhandelingen over de bijen.
In 1752 werd BONNET lid van den grooten raad zijner vaderllad.
welken post hij tot 1768 met roem bekleedde, wanneer hU aan alle
openbare bediening va:mvel zeide en zich naar zUn landgoed te Gen..
thad, een dorp, aan den oevel' van het meer van Geneve gelegen,
begaf, om aldaar het overige zijner dagen in de befchouwmg der natuur, in het gezelfchap zijner beminnelUke gade, en in ee:1e uitgefirekte briefwisfeling met geleerden, door te brengen. - In 1783 werd
hU tot buitenlandsch lid van de akademie der wetenCehappen te Parijs;
en, eenige jaren later; tot lid van die van wetenCch:Jppen en fraaije
letteren te Berlijn verkozen. In de laatfle jaren van zijn leven nam
zijne, door te veel arbcids, reeds gekrenkte gezondheid, meer en mèer
nf. Men bragt hem in het batst van 1792 naar Geneve, waar hij ein~
delijk in Grasmaand 1793, in den ouderdom van 73 jaren, overleed.
B0NNET was minzaam in zijnen omgang; gelijkmoedig, zacht en
vredelievend Van aard, en zijne kinderlijke C11 broederlijke liefde hadden niet weinig bijgedragen, om het leven van eenen achtensw:l:lrdi_
gen vader en eene beminde Zu5ter te veraangenamen. De IUaatCchap_
p\j der natuurlijke historie te Genejc, welke hem tot haren befcherlll~
heer benoemd had, heefe, .in haren kruidtlIin, een gedenkftuk voor den
overledenen doen oprigten, waarvan de grond zwart, en met tranen
bezaaid is. Zijn wIt borstbeeld rust op een voetl1uk, en van onderen
ontCpringt eene fontein, terwijl aan weerskanten twee treurwilligen
fchaduw ge,ven. Op den graffieen van dezen grooten man leest men
alleen deze woorden: Hiel' ligt CHARLES BONNET, gl'bl)ren in Mtltlrt
1720, en overledm in April 1793.
BONNET. (GIJSBERT) Weinig leer:lrcn heeft de NederlandCche
kerk ooit bezeten, van zoo veel invlol)t!s en gezllgs, en die zoo
duurzaam tot derzelver nut gearbeid hebben. Hij was een man van
blinkende godsvrucht, uitgebreide geleerdheid, buitengemeene fiinheid
van oordeel, en zeldzame welfprekendheid. In de laatstgemeld e kunst
had hij, het dom vooroordeel niet achtende, zich ,onder de leiding
van den beroemden PuNT, eenen geruim en tijd geoefend, en overtrof hij waarfchijnlijk al zijne tijdgenooten. Van het prediken daar.
om ook bijzonder zijn werk makende, (waarvan de "ier bundels zijn2r Leerredenen, Utredt, 1774 (Iï82, 3de druk), 1776 2de druk)
Ii83 (zde druk) en 1792, om van anderen niet te [prekeu , getuigenis dràgen), ontdekte hij vroeg de gebreken, die destijds nog in
den prediktrant heerscheen. TerwUI de Leijdfche hoogleeraar HOLLEllEEK, en de Groningfche hoogleeraar CHEVALIER denzelven , ieder
op zUne wUze, openlijk aantastten, maar niet konden vermeesteren.
(het zij dan, dat zij, het goede der Hol/andfche methode te veel over
bet hoofd ziende, in bet uiterfie vielen van dt El1gelft/u al ce zeer
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tlan te prijzen,) het zij , dar zij de vool'Oordeelen der menCchenniet
genoeg aanzagen;) hoe het zij, het gelukte aan BONNET, door in
fiiite te werken, den fiudenten goede aanwijzing in zijne huisfelijke
fcholen te geven, en, op een en gematigden trant, beter modellen te
leveren, en die verbetering daar te flellen, door welke thans het Nederlandsch Hervormd kerkgenootfchap zich Zoo glillsti,; onderCcheidt.
NMIUIS, CLARISSE, vader en zoon, VAN Loo, VAN LIS, VAN DER
ROEST, zijne leerlingèl1, KIST, VAN DBR PALM en anderen volgden
hem. (Men vergelijke ond~r anderen A. IJPEIJ, kerkdijke gefcM!!.
denis der Xf7[f/de eeuw, 811e deel; bI. 645-647, 657- 659-, 660664, 671 , en 672)~ Voer het overige heeft BONNET, dOor dell verbnenden toeloop, dien zijne lesfen en preken hadden; Uitgebreid
kunnen werken, en eene buiteng~wool1 talrijke fchaar van leerlingen
vormen, die zich, als leeraars , en fommige zelfs als hoogleeraars ;
door het ganfche land verfpreid, en zoo wel aan de ware verlichting
in het godsdienstige, als aan de vei'betering der preekmethode , meer
of minder, :net gewenscIlt gevolg gearbeid hebbcn~·-- Van ;8 manS
ilfkomst en lOtgevallen, valt het volgende te meld~n:
. Hc't gefhcilt der BONNETTEN behoort onder de oude en aanzien1ijke Fnn[è'he gefhchren. In vroegere tijden hebben zij, blijkens
oude fynodale aanteekeningen, om den godsdienst vele vervolgingen
ondergaan. Van danr, dat zij herwaarts en derwaarst zijn verflrooid
geraakt~ De broeder des overgrootvaders vad onzen G;JSBERT woonde , . in het begin dei; XVlIde eeu w, in Engeland, en j daar hij zijnen . broeder bij zich wenschte te hebben, trok deze, HANS n .m.
TELS~ BONNET geheeten, ook dadelijk van Hamburg, waar hij woon.
de, over Alll;1erdam; naar Engeland op reis; doch, door fl:orm overvallen, en genoodzaakt; om te Naarden in te loopen, verkoos hij
daar te blijven; door \velke bef1:11ring der Voorzienigheid, zijn gro(Jte kleinzoon het fieraad kon worden van ons vaderland. Het gedrag, de werkzamuhcid en hiiwelijksbetrekking ván HANS BARTELSE
BONNET, bragten hem fpoedig in aanzien bij zijne nieuwe fladgenooten: hij fleeg alle eeretrappen, tot dien van preGdent burgem;ester;
op, en deed, in die betrekking; bnder anderen; nog in zijnen ou{]erdom. bij het öpeifc hen der flad; door de Franfclzen, in het jaar
t67z, aan deielve den uitnemenden dienst vàn een eervol verdrag
te bem:ddelen. Zijn Oltdf1:e zoon. BARTEL-O BONNET., geboren iJl
1640. had negen kinderen, onder welke zeven zonen. De vijfde.
TIJ.\lEN genoemd; geboren in 16'85, heefc vier zonen gehad, B.1R.
TELD, ge!)oren den 6 van Louwmaand 17 r 5, PAULUS, geboren der.!
16 van Sla:';tmaand I? 16 j CORNELIS; geboren deu 23 van Wijnmaand
171 T en GIJSB~:RT, dus naar eenen 00111 genoemd, en geboren den 23
van 1-1.:rfstmaand i7z3; van welke de eerfl:e, nMUELD, ongehvwd, te!
Oudewater. den 9 van LOl,lWmaand 1753, overleden is; de derde, CORNEUS. klerk tcr griffie van II. IIoog Mog., fClJOO:l tweemaal gehuwd geweest zijnd(., ook geene kinderen heeft ~1gclaren; de :t~v..ee~
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de, PAULUS, predikant geweest is in onderfcheidcne gcnieentcl1 ; en
het laatst te Rotterdam, waar hij zich, onder anderen, door zijne
mensch- en zedekundige ,leerredenen over bet leven )'an DAVID, Rotterdam 1787 en vervolgens, beroemd heeft gemaakt. Deze P.\U~
LUS, (om dit- in het voorbijgaan op te merken) heeft, bij zijne
huisvrouw C. M. VAN OVERiHEER , behalve vier jcmg gel10rvèn doch·
ters, een en zoon verwekt, GIJSllERT \VEI]ER l\N, die desgelijks iIl,
verfcheidene gemeenten, en het la'1tst te Rotterdtlil1, predikant geweest is, door eenige gefchriften zich heeft bekend gemaakt, en jong
is overleden; hebbende, behalve twee dochters; eenen zoon, ARNOLD,
nagelaten, die zich almede vam den predikdiénst, aan de Leij.ifche
akademie voorbereidt. PAULUS jongtte broed<:r nu; OIJSIlERT, van wien
wij hier eigenlijk fprel/en, is predikant geweest te ,dlllersfo~J't, Rot.
terdam en 's Hage, en van het jaar J76r ~ tot in het ja~lr 1805,
hoogleeraar der godgeleerdheid te Utre".,'zt; zijnde den 3 van Sprokkelmaand van dm jaar, iJl den gezegt:Jldc!1 ouderdom van SI jaren
én 4 maanden ~ (in den Lttterhodi? van 1305; I. 99. f1:aat verkeerd,
2 maanden) aldaar overler.!C!l; zon2c! kinderen na te Imen; hebbende bij zijne hui$vrouw, ApOLLONIA WES,t:lJ~G; dochter nn deu beo
roemden Hl/ma/list PETR\;S WESSELING , (Jcchts ecne dochter vcrwekt,/
welke vroeg overlcden is. Schoon BONNET, in het eerst, niee voor
den predikdienst , noch vuor den geleerden Hand; IJefl:emd was, gaf
hij echter :tI zeet vrocg blijkèn van meer da.n gewone fcherpzinllig_
heid, en, to~n hij nog niet lang aan de akademie te Utrecht geweest was, legde hij j reeds den 23 van Grasmaand 1749, den grondflag voor zijnen toekomellden roem, door de dpenbare verdediging,
onder voorzitting van profesfor Jó HORTHE~ICI.S, eencr, door bent
zei ven vervaardigde, verhandeling oycr de ketJnis tlier dinge:) , welkl!
de men[cheltjke geest 110clt l'egelregt ~ fioch flel/ig kennen kan, (de
'Iotitia eortJ1l1, 'luae meils hulltrtntz uee directe l1ee p,,[itive cogtJosce~.
f'e potest). Toonde hij door dit Huk ~ .velk eenen wijsgeerigen aanleg hij had; en hoe zeer hij zijnen eigenen weg durfde gaan in het
d~ister en .doornachtig land der zielkundige befpiegeling , (zoodac'
zijn leermeester in een MonitulJt achter dit 1l:uk zeide: in plerisfjue_
libfre [ententiam Jexit liujus disputationes auctor, a men quoque'
op/nione /i/bilJde digres[us ~ niet minder toonde bij, vier jaren later,
den 3 van Wijnmaand 1753, zijne bedrevenheid in de gefchiedkunde
en Christelijke ondheden, daar hij eene, weder -door hem zelven
opgefl:elde, verhandeling over de oorzaken .der btkeloO'Vighedm tmdtr
de C!lristenen; ede caufls [uperjtitionum iilter Christfanos) openlijk
verdedigde. Twee jaren vroeger, den 12den van Bloeimaand J 75 1 ,
had hem de vermaarde orientalist, SEBALD RAU , de openbare verdediging toevertrouwd zijner verhandeling over het yertrouwen, dat'
men op de .Toodfche gedenkflukken, ten aanzien der gewijde oudhe~
Jen en derzelver geheimen zin, flellen mag, (de eo fjuod fidei mormtul' Judaeorum molJt/menta [açris in antiquitatibu$ el fepfo fIJ4.
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thyflico). In lateren leeftijd heeft hij, behalve door de reeqs
vermelde Leerredenen, door nog een vijftal ter aanpnjzing van Ol~
derzoek t in zaketI del! godsdienst betre/lende, (Utree1zt 1793,) alsmede OVe1" de heerfchappij l'(ln Jezus Cîn'stlts, en, om niet meer te
noemen, door zijne ji:1tetswijze uitbreiding l'an Salollions Prediker;
en eene uitvoerige verklaring, in 10 de"lcn ~ 'lall Palt/IJS brief aaft
de Hebreël/; maar vooral door zijne 0, "atles doen zien , welk een
man hij was, en hoe wel hem het akadcmiesch onderwijs ware toe·
vertrouwd. Zijne eerfl:e, bij de a:lIlvaarding des hoogleeraarambts gehoud ene , den 5 van Sprokkelm. 1761 ,diende ten betooge, dat de verhOJ~s;qllhedeJ) dcs gelooft den geopenbaarden godsdiemt bevestigen; (de
Fidei lllysteriis reve!'1tr:t1!t l"e/igionem adflruentibtts); de tweede, vij f
jaren later, bij het nederleggen van .het rectoraat uitgerproken, handelde over de ,"('gte kennis v(ln dm Zaligmaker, tJls de hoogfle lIiJsheid der jlervclingen, (de 'J!era jtUatjlle Je/u Christi cognitione, film"
ma morfa!iullI [ap/elltia) , en kwam, in het volgende jaar; te gelijk met eene andere in druk, welke BONNET in allerijl zamengefl:eld
had, om aan het verzollk van curatoren, te voldoen, welke begeerden, dat h~j, wegens opgekomene ongefl:eldheid van den rector magn.
J. HORTHOIELS , als rector des vorigen jaars, het rectoraat aan den
nieuwen rector, F. BURM,~N, zoon en kleinzoon van den beroemden
F. llURl\IAN, zou overdragen. Deze redevoering, tot welke VOLTAI.
RE'S Troit" (ur la toléranee aanleiding gaf, handelde over de verdrflagzaamlteid in del! godsdienst, in zoo verre dezelve nadeelig wordt,
(de Toleralltia circa religione111, in vitium et noxmn yertenti!) , en
gaf, op hare beurt, aanleiding tot eenen penneilrijd. De Adv. H.
GOODRICKE, te Groningm, viel den hoogleeraar over dezelve hevig
aan; doch werd door denzelven beantwoord in eene; ook nu nog
lezenswaardige, l7erhandeling van eenige bijzonderheden, betreffende
tie kerkelijke verdraagzaamheid, (Utrecht 1770;) waarna nog wederzijdsch een brief gewisreld werd, maar niet tot nadere opheldeting van het onderwerp. De vierde redevoering, gehouden den 6 van
Grasmaand 1780; toen BONNET andermaal als rector aftrad; is eene
zeer welfprekende wederlegging der godsdiemtverochters, (in Rel/gionis contemtores), welke eerst in het jaar 1793 het licht zag, te gelijk
met de vijfde, uitgerproken den 5 van Lentemaand van dat jaar, en
l1nndelende over de 1I1esfiaal1[che 1'00IfpelllngelZ, (Disqttiritur, on
ft/mmo Ecelefiae Doctod eJustjue Apostolis , ubi probal2dae [uae doctri~
"ae e(lu/a ad Féteris TestameJlti oracula, tanquam vatieinia, pro'Yocal'zmt, fie fides fit habC1lda, tlt Servatoris nostri cum tristia tt/lil
laeta ac glorioftt fata in tïs verf! praefigmficata es[e, jure cred(l"
71IfJS ?)
Dit f1:uk is niet lang daarna in het Nederduitsch. vertaald.
met aanteekellingen voorzien, meest tegen des Remonfirantrchen
böogleeraars J. KONI]NENBURG gerchrift over hetze1fde onderwerp,
Onderzoek ,'an den (lard der voor{1Jellingm wegens den Mesfit1s, in
de flhriften des ouden '1erbonds, (Ht1f1dem lï94,) gerigt. Soortgelij~
t'U11Z
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I;:e bethijdingcn en wcderlcggingcn, hel zij van DtÏdeil, of van andercn , die den Dravcn man toelcllCn0n te dival:'n, zijn in de voorredellen voor zijne Iecn-cdellcn, voor de nieuwc uitgnvc van zijne /chets!I'ijze fiitbrddillg Vf!1i .S'alDt:!oIJS Prediker, ,Voor de vel taling ',an BELLS
wcrk, o~-cr .10,1fl1111CS rI,m doopc!", Cll eld"rs , te vindcn. Bijzonder
fchcrpzilll1ig is dic, met wdke hij d.: vcrtalil1~ van LEL,\NDS w.:rk,
over de ullt/Ig'.leid en noorL;akcltj!óeid der CJristc/ijke (l('/lbaring,
vcrrijkt lJe'crc, Utrcdt 177ï. NC'g is hij in cenen pl:lI;;ej](hijd gewi!d;c:d gewerden mct d,:n bCïo.:md2n PALTLliS VAN BJ;MERl', over
het gCZtJg d"!" Rede i:! :fen C",:!.îd!e;!st, wclke ook onb,f],st ge2illdi;.;d, en door den hoü;;Iecr~.:\l- zclvcn in nvt'e Erin'en flan ee1Jel~
VrÎC;Jd, (U/redt 1783, 17:'19) afgcbr0k~n is. Een nog later ver[ehil met zijne11 ambtgenout J. IERINGA Ez. dro~g bl\H{en v"n zijnen hoogen ouderdom, en daaruit ont!bile verval vall ger.:stvermogClîS.

J30XNEV:\L. (C. A. grAaf wn) W~S een ~,[(bmmeIil1g uit een
oud ~ddijk gçnacht, oit het LimoÎlj;;fche, beroemd door zijne oorlog-"bedrijven, \100r81 tegen de 7'1/;.('(/1 lIlet pri,~s El"GEl\IVS, in het
j:1~r ;?! 6, 11:1 ..1::t h:j zijn v~d~rI:llld, ht:twel1, hij reeds met roem gediend h~d, uit misnoegelJ had verlaten. Tot r:mg van veldilluarrchalk
VerilC\-Cn z-'ndc, berokkende zijn wispelturig gemoed, hem weder
niC,live OilluSklJ, daar h:), Î:J twist met gClilclden prins EVGENIUS gekomen, dcnu!\'cn Ui[(l;q;dc , hetw.::lk tell gc\'olge had, d~lt hij al
zi.Jlle ambten vcrlo<ll', en een jaar in de gevangenis moest zitten. Uit
dac!l-e omflagcn zijnde, ging hij !laar Turkije, cn omhelsde daar.
gedreven don!' z\lcht lla~r wraak, het l\T3hol11edaan:ch~ geloof, en
werd B,fcha van dri~ prlar(]dbarten, en cr,dcrhand Topigi-bacha, of
gencr~d \',111 de artillc:rij_ Hij ovcrlccd in 1741, in den ouderdol11
yan 15 jaren. Met veel ;:;eest, verfl:alld en moed, pa~rde hij veel
fp0~7.Ucht, en had vele eigellhed~l1 in zUn gedrag, en b~jzoi1derhedel1
in zijnen uJ]~ak. 2:)n )('\'el1 wa, een fchakel van btlitellgewone lot;2:c\-al!~n. Zijne grdcnkf'chrifccll z\jn ;;edrukt te Londen, in 1755, in
S dcclcl1 in 12,,10, el1 in d~ lTI2cstC talen overgezet.
nON()NfSCi J~ STE E~_ BClle Heen-fooft, welke zwaar, graallw
en glÎl1,'tcrcnd is, uit Zw:wrrpnth en eell weinig ThoOIl, of aluÏl~.
aarde, benaat, cn in d'cn ollltrek \i,1l1 BIJ10gne, in ItiJlie, gevonden
wordt. Een fchoemmker aldaar, C ASCMUOLO genoemd, die zi~lt
vcel met god:;;akcn ophield, ontd~ktc aan dczen fl:een de eigenfchap,
dat hij in het duistcr rlintlert, wanneer dezell'e vooraf eenigt'n tijd
in de zon gelegen heeft, inzonderheid d1n, wanneer men dien fiji)
gefl:ootcn, met lijnolie gemengd, en gecalcin_'erd heeft.
BON-SENS. Gezond, nmuurlijk me'lfehen-verfl:and.
BONTEKOE. (CORNELIS) G.'boren tI' /lfkmaa;-, was doctor in de
medicijnen, en daarna hoo"leeraar te Frall!f)l"~ nrm de Od[,I-. Hij !1icrf
in het jaar 163", te Berlijn, oud 38 jnren. Het gr:bruik van tllee,
koJlij, chocoiade en tahak werd dool' hem, al~ middelen ter g('zond.
ALGFl\J. WOORlJENll.
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heid, ten fl:erkfte aangeprezen. De redenen, waarom hij ó,it deed,
zijn thans genoeg bekend.
BON-TON. De goede toon, de befchaafde leefwijze, die manier
van fpreken en handden, welke onder meer befcha~fde of hoogere
fianden in gebruik is. Van daar wordt het woord ook wel gebezigd,
om de zoogenoemde groote , of elegante wereld uit de drukken.
Lieden van den Bon-con noemt men dezulken, die in pracht en weelde boven anderen uit!l:eken.
nONTSEM. Een viervoetig zoogdier, behoorende tot het geflacht der wezels, zijnde Mztste/a Putorius volger.s LINNEUS. De.
zelve is iets grooter dan de gewone wezel; !let lijf is geelachtig
bruin; de [nuIt ea punten der ooren wit. Dit dier bewoont het midden en de warmere dee;en van ÈlJr~/)a, benevens het aangrenzend
Azic; rooft vooral hoenders, eUeren, en visfchen, en heef, eenen zeeronaa,lgenamen reuk. Hier te lande zUn ze misfchien nergens zoo
menigvuldig en fraai van kleur, als in de lJleijerij van den Bosch.
BON-VIVANT. Is eigenlUk iemand, die er vrolijk en wel van
leeft, en het zich aan niets laat ontbreken; dus, over het algemeen ~
een luchtig, zorg<'loos mcnsch.
BONZEN. Zijn Heidcnfche priester in .JapalT • gelijk ook, over
het algemeen, in Indie. Zij cten geen vleeseh, en onthouden z'ch
van het huwciijk ; doch weten, uit het bijgelvof dc!} volks, velerhande nut te trekken.
BOOGKLAVECIMBAAL. In het Fransch daveein d'arches, is
een fimartuig, door HOLn:LD in Berlijn, GRENIER in rYets/ar, G.~R
:BRECHT in Koningsvergm, VON l\t~lJER in Gürlitz, en nu nog onl:lngJ door T!lo~1AS ANTON f\UNZ in Prdag, aanmerkelijk verbeterd.
llet is, in plaats van met le~r of pergmnent overtrokken te zijn, van
eenen wezenlijken boog van paardenhaar voorzien, waardoor dit [peeltuig volkomen met de filaarmigcll overecnflemt, en men gevolgelijk
aan het klavecimbaal het voordeel ba bijzctten, om, even als op dc'
'jIiolino (discant-viool), de tooncn aan te houd~n.
BOOMWOL. (Zie: KA TOEl'~.)
BOORD. (Het) Het l1Îter!l:e of de rand van een ding, inzonder..
tleid het bovenfl:e gedeelte, of de rand van een fchip. Van hier de
fpreekwijzen, (Ja/l boord zijn, [Jall hoord ga,1I1, over hoord werpen,
hetwelk zeggen wil, in het [eit!/> ziJn, in het [chip gaan, uit lIEt
[chiP iets in zee wtrpell. Ook geeft men aan de z~den van het [chip
den naam van boord, en noemt de regter flullr-, en de linker bakboord.
BOOT. (Een) Bene [oort van klein vaartuig, dat van voren breetfer
d:in van achteren is, en hoedanig ieder [chip er een met zich voert.
BOÖTES. (Fabel- en Sterrekunoe). Eigenlijk een osfendrijver.
De f:tbel verhaalt, dat P'HILÖMELUS, de zoon van CERES en JASON,
door zijnen broeder PLUTUS van al zijne goederen beroofd zijnde,
zich genoodzaakt zag" om tot nieuwe uitvindingen zijne cocvlllgt te neInen ~ en dat, op deze wijze, de ploeg werd uitgevonden, waarvoor
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hij twee osfen fpande, om het land te beploegen. Zich hierdoor nu
van \'o~dfel erl onderhoud verzorgd ziende, zoude CERES, tCl' beloo.
1lln~, hem met osfen en ploeg, onder den 1J.1am van BoöTEs, onder
de f1:erren eene plaats gegcven hebben.
BOOTSMAN. Een fc~eepsbcd;ende, die de ho ot , zeilen, tou..
wen, vlaggen, ankers enz. onder zijn opzigt beeft. HU moet, bene,
vens den fdiemalJ; de matrozen tot hUllnel1 pligl houden; en, bij de
tloc'c!zakcEj!ifl:e rerrigtingen, de handen mede aan het werk IL11n enz.
130 RAX. Een oorCpronkelijk zout, dat ia dc mtuur gevonden
word" bitter looga(>htig van fmá~l~ is, zich in het water oplost, en
bU -a als aluin ia kristallen rchiet. Dcszelfs befl:anddeelen befl:dan in
Boraxzuur en minel'fl:ll alkali (Jodo). De meeste Borax wordt uit
Oost-lndie, Van de Tibcmanfche gebergten, gebragt ; doch ook eene
nnd2re fOOft komt Uit PerZÎe, in groenachtige vet voelende fl:ukken,
of in OlidoorfchUnendè, groemichtig-gele, zeshoekige brokken, die van
onregelmÎ\tit;e kfistàlpuntell voorzien zijn. Zij wordt hier, door het
l1itlogen, uit celle meelachtige, vette aarde verkregen, en deelS in de
zee opgelost gevond~J1. ln Oost-Indie noemt men de ruwe Borax
Yïnkal. Zij wordt voornumelij kovel' Petersburg naar ..1mjlc:-da:::
gebragt , alwaár de rafinetlng wëlcèt alleelI en thans nog het beste.
pi t3 s heeft, lij gefchiedt, door de ontbinding der ruwe Borax in
\\':lter, de koking daarmede, en de uitdamping, nadat de onznivere
deelen door eiwit of lijm zijn afgefcheldcn. De zuivere Borax, die
àlleen in de geneeskunde kan dienen, en door 1t~t rafineren verkregen wordt, wordt door fabrikeurs en manufaktutiers, cn inzonderheid
in verwer;ien veel gebtuikt; De Romeinen kenden reeds de Borax,
en gebruikten dezelve tot het fouderen van goud; en van daar zijne benaniing van goudlij I1l, of c!irijfocolla.
BORDA. (JEAN CHARLES) Werd in 1133, te Dax, in het ddpartemellt les Landes, in Frankrijk geboren, en is beroemd door zijne ontdekkingen in de wiskunde. In het jaar i771 deed bij met
VERDUIl en PINGRÉ eene reis naar Amerika, 01\1 de lengte en breed.
te van verfcheiclene kusten; eilanden en klippen te bèpalen, en de
bruikbaarheid van verfcheidenc fl:errekundite werktuigen !lUB te toonen. In 1774 bezocht hij" met hetzelfde oogmerk, de AZJriji:/zl!
eilanden, die van kaap Perd, en de kusten van Afrika; woonM
vervolgens, onder graaf D'EsT~ING, den Amerikaanfchen oOl'log bi} •
en werd dien veldheer, door zijne kcIinis van h~t zeewezen, van zeer
veel nut. BORDA was de !l:ichl~r der fchC'epsbouw-fchool, en de uitvinder van ecn w~rktuig, \v1ardoor de h02kc'n met dc grootfl:e naam\"·
keurigheid kunnen gemeten word:n , en wil~rvan men zich, bij de me'
tingen van del1 meridban, bedi!.md heeft. Men heeft aan hem de geleerdè Recherches fur la resistalJce de, /luides ; une n04lvclle 1Héthode
pOll1' obfen'e1' la I01li!ueur du pendule, en Ie llouveau fystème der
po id.. ct 1nefuJ'cs, adoptJ p'lr les états génér.?//x, en meer andere
t'cm-iften te dank~n. Zijne Reizen, in 1773, ju twee deelen, in hee
CC2
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lkht verfchenen , alsmede zijne Tilbles trigo/lolll:!tritjz:es rléci;;za!es, door
DEL,,~m!lE uitgegevc'n, b2hooren ech.er on(kr zijne beste werken.
Hij [,iierf te Parijs in hH jaar 1799.
BORDEAU X. De hoofdïtad van de provincie Gl!ieJJ/Ji'" volgens
de oude, en, van het departcment Gironde, volgcns de jonglte verdeelbg va,} l'/'r;mkrijk, aal! den oever van de (;llI'O;me; cent: der grootfte en fèhoonfle bal1dddrijvcl~de fiedell des rijks, eene haven bezietende , die een uitl1lul1tcnd fi:llOOll gczigt op:.:\'crt. Deze ftad is dC!
'voom~:;lle ftapclplaats der wij nen, welk", Uil Fr,mkrijk naar buitens
lr.nds gezonden w(,rdcn, en t,"lde, "oor de 0111 wClltding, waarbij zij
ved geleden heeü, 200,000; doch tl:::ns ni:ct meer dan 90,()OO inwoners. Zij heen ecn~ nllivc:rfiteit, dk in ) ?p geilicht werd; cclJe akademiè van Wd21.[(:hapjl2!1, en cc:ne ll'ldere voor bec:lrkndc
kunst':n; bei]"VCnS e"\lel] felloLlwburg, w(;/kc-, buiten twijfel, de ;;rootfte van alle ni ell'.vere i,:hou\VbllL;~n is. In de kerk del' Eon'Ol:ters
ziet men dl! grnftombe van M()~;1'A1C'il'. Ook vindt men, in Eol'.
demo;;, overUij C(,ds van R (11)einfèhe oudheden, en ligt in de nabumfcbp het tIot de la Brui!', wnarop j\10,'nF.S(~UlEU leefde en fticrf.
en betwclk don!' de meeste Engclfche reizigers bezocht wordt.
BuRDE:\UX-WJ]:\T. Zoo noemt men ilil't alleen dien wijn, wel.
kc in lkn omtrl!k van deze [,nel, maa;- over het geheel, die in de provil~cie GlIiull1f. ,;cwollnen wnrdt. 1\1(':1 heert roode en witte foort:n. On3cï de c(!J'{le zijn de mecst bekende: de fl/ltlrp;allx, ITautBrion, Crr1ves, Bi'doc, LoigllolJ, POlltth' enz., waarvan de lmltftc
de voortrellclijkfte eil duurne is. Onder de witte [oorten is de Gra,'es de lwslb~,arrtc, el! he~ft men voons Elûyc et Bourg, RiolJ, Sc.
1'0113> Pi7t'tjues,
en andere. Optler de Grûvcs-wijnw worden die
van lJl1l1t-Bl'i011, fl1erignl1c, Pcsfl~c, Loignon enz. het meest ge.
zocht, en onder de i1/edoe-roorten, de Ll15tfe, Latoll!' en fl//argaux. Ond"l' den naam V;lil BOllrdcaux-u'ijllf1l begriipt men ook nog verfèhei.
dcne lloaglmlrlfche, als: de c:áillfic, Eergerac, St. Foi, Frolltignl1c, Cr:hr-rs en de j}/uskadel van BezirJ's. Zij maken den belangrijldtcn tak
van dcn Fra:lCchen wijnhandel uit; want men rekent, dat cr ~ zelfs in
mLidc 1matÎ t"e jaren, me"r dan 100,000 Okshoofden worden uitgevoerd.
BORE of BOR ONSTOF , wordt, tot nop; toe, gerekend onder de
enkelvoudige Jig-chamen; felwon D,\Vy dcn Iloroll hOllCit voor ecn me ..
taal verzllUffcl (o:r:idltltJ) , èat met bIjtende pOLasch en een weinig ijzer
ellCzuurd of tot del! llh:taalftaat hel fr cid z(judc kunnen worden. Hoe
dir zij, de Boron is cene vaste (rof, zonder reuk of ûnaak, C1onker{)1ijfkleurig, voorkomeude in de g~dnante van poeder, en vuur beftcndig.
Bij gewone temperatuur heeft dezelve geene verw2mfchnp met zuur~
trof> maar een weinig beneden gl.ocihirre, gerchiedt de vereeniging
terftond: en dan brandt de borerLOf met fchittel'ende votlkverfprciding,
en gn::t over teil dede in boraxzuur, teIl deele in een zware metaal
verzuurfcl, dat, door herhaalde bewerking, eindelijk ook verandert in
'buraxzuur. De Boron, die eerst in 1809 door GAy-Luss;k en TIlE·
KIRG
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NARD ontde1;t, m:1ar nog Ilict genoeg ond'èrzocht is , ];omt in de n:1tuur hiet zl1Ï\'c:r voor, zijnde gcwoonl~k vcrcclligd met boraxzuur,
met [OGQ e!l talk:':lrde.
nOR EAS. In dc f;lbelkl1nde, de N00rdcwiild. De dic1mrs maken van hem een' zoon van ASTlt AWS, eene rivier in :1 {accdo IJ ie , en
van l\URORA. Hij roofde o RlTIIIA , de dochter van ERECIITIIEt:S, koning va'! .d1/h'IJC, bij welke bij Zr:T1lVS en CALAIS verwekte.
Ook
verh81ell zij" dat hU in een paard veranderde, en twaalf dcr fhel1lc
p~:ll'd:~n "oonbragt bij de paarden van D,1 R D,\:'oIiJS.
BOREN of BORA., CATr::.!UN\) Deze vrouw, door haar hu.
we:ijk met LpT HER herDemd, vlugt~e, in 1.')23, met 8 amlere nonnen, uit het klooster .il.'imjJtji;!JClZ, bij Grillllllo, \v:wrtoe eell raadsheer te Torgmt. COPPE .~ei1eetelJ;, haar behulpznam was. LUTHElt.'
die tocn nog' het or,led;lccd droeg, li:lIrcef eene verdediging voor
deze nonnen; bezorgde haar in /Flttmi;crg huisvesting, en huwde
twee jaren daarna, CflTIL\IUNA HORf:N. Veel werd er ten nadeelc wa
dit huwelijk gcrprokc~l; doch LU1'lJElt hervattede weldra den moed;
rekende zich door hetzelve gelukkig, en roemde haar, in weerwil
va'l d~n laster, W:lurover lTIen zich in dien tijd van partijrchap niet
behoeft te vèrwonderen, als eene brave vrouw; doch bt:Cchnldigde
harrr ),lu en; dan, d:\t zij te fnapachtig was: ook zegt men van
haar, <!lInt zij ecn wcmig bccrschzucht, en te gelijk de neiging tot
pr:lcht be~at. L,'TllER was zoo gcluHi,; nict, van in 11:1re ;lrmen te
Herven , omeb{ zij zich, bijzijn overlijden in Ei,Jcben, in lFitteJIbcrg
hev('11d. Zij zel\"C' !1:idf in IOl"goll, in het janr 155:2.
nOR Gl-lESE. (De Filla) Dit [chooue landgoed, den prins V:ln
EORG1!LZE toehc1)oOïeJld~, ligt niet vcr \':m Rome, eil is inzonderheid b~rocn;d we;!,"cn,; de uitmlliit\'i.d.: vei"zJl;}clil1;~ van o\ldheden, die
aldqar· gc\'cnJcn wV!'dr, en w;.arol1der de heroemde B01:g;.'zefifche reekIer; de Hermaphïudit uit den tuin van S.\LVSTlUS; het fiandbecld
van SJLEi\E; de Jlei"vende SENECA, Cof lic\,(:f een naaf in het bad ;)
A;\IOR PSljCIlE, en meer andere, uitmunten. In het jaar 1811 gaf
de prins vall BORGI!EZE, die in 1803 aan PAULE\;E, weduwe van den
geller3~1 LEcLERc, en zuster van 130N.'PJII'..TE, huwde, al dez\:! kunsthukken aan dezen zijncn fchoonbroeder over, die ze naar Parijs, in
het groote 1liu/èt:iiJ, liet O\'erbrcngen. wa'l!" lij zich nog tegilnwoor<lig bevinden; heb::,·nde men in 1815, bU de tcrugliave van kunst~
Hukken, aan anderc landen toebehoorende , deze als ui et veroverd,
m~ar gekocht zijnde', aangemerkt.
BORGIA. (Ü:S.\R) (Zie: ALEXANDER VI.)
BORN. (IGï'ATW3 EDLER VUi'I) DêlC beroemde n:1tuurkundige, i,~
174- 2 , te Cf/r!;burg, in Zei't'libcrgm, geboren, en in '792 geflorven, beznt bllitE:ngcwoEe vermogens vau geest, verfland en fpr.1k de
meest bekende Emopirehe WICll. en was zeer hedreven in de willen/logie (bergltoflmnde), welke z~jne hoofdfludie was, alsmede in de
Jru!!lSte andere we;~llfeh,appen. Hij verwierf den groofl:ell roem f
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door de verbetering en uitbreiding der wijze van anzalgatie, tlat is,
der kunst, om, door het c31cineren van het kwikzilver, de met'nien te
zuiveren, waarover hij een gcwigtig: werk UItgaf, onder den titel:
iiber das Allqllickm der guld- ulld fi!berltaltigen EI'ze, RoJ,fteilic,
Sc1zwarzlwpfer rmd Htïttm/pei!e. Behalve die werk zien ook nog
eenige brieven over minerale ondemrerpen van: em het licht, en vindt
men ook van hem vele afzonderlijke ver:lundelingen in de fchriften
v:m verrcheidene geleerde genootrchappen, die almede V~l1 's mans
kunde getuige.
.
,
BOi(NEO. (Zie: SUNDASCHE EILANDEN.)
BORROMEISCHE EILANDEN. Drie bekende eHanden Ït1 14"
go maggiore, een meer in Opper-Itdie, waarvan het grootll:c gedeelte tot Piemolit en het kleinfi:e tot het Lombardisch koningrijk be]lOorr. Zij omleenen hunnen naam van de familie V,JU BOf'romeo, wel.
kt reeds fed"rt eeuwen de rijk!1:e landerijen, in de nah~jheid van
dit meer, in bezit had, en waarvan een derzelve, VITALLANO BORROl\lEO,
in 1671, op drie kale rorren ,~n dit. meer'~ "nlinaarde . liet brengen,
en terras[en opmet[elen. Hierdoor Pl1t!londén vervolgens deze eHal'·
den, die IfolrJ he/!a, !fo/a tntzdre, en 'Ilo/a fltperiore;' o( du Pesc,;tori, genoemd worden, en waarvan de i:leide· ecrUe' ~wegens hunne
bel:o')"IUke ligging, beroemd zijn. Op !ji)/a heila !laat een fraai
kns:eel van vier verdiepingen hoog, dat nabij den oever ligt, ~n, eenige maanden door den graaf I3oRRollIEO bewoond wordt•. De tuincn
z':n in den Franfchen [ma~k, en men vindt er heggen en berceaux vall
citroen- en iimoenhoomen; voorts hooge lauwerier-, als ook mirten-,
ciipresfen- en granaatboom en , waarvan de vruchten hier rijp worden.
130': YSTflENES. EeJle der o:ltltle rivieren- in . Europa, tegenwoordig de D.ni"pc:- gello~md, (zie aldaar), werker oor[prong ten
tijde van deIt ~ardriibktmdigen J,>O~1PONI{JS MELI\, 'die in het 4 1fl:e
jaar na onzes Zaligmakers geboorde leefde, nog niet bekend was;
doch ProLMIAEuS, ecn :1I1dcre beroemde anrdrijks- en fterrekundige.
die eene eeuw later biocide, plaat[te dezé'lve op den' berg Buclinas.
Naderhand heeft men aan de BorystTzenes den naam van Danaprirgegeven, waartlit de benaming van DlJiefJl'r om[ta:m is •
. BOS. (L.'lM'3l:PS) Geboren re U/c7'kllm, in het jaar J670, hoogleeraar te Frmlek r r, en aldaar ol'Crtcd2n den 6den van Louwmaand
1717. Men he~f( van dezen doorgeleerden en zeer vlijtigen man
verfcheidene werken, die in groote achting zijn bij de geleerden; zoo
als eene uitgaaf van de Griek[che vert~ling J~r zeventigen , Praneker
1709; Obfon'ati~ncs ir.

tJ01'ttllJ

testamC11!UIIl '7°7; Ol;!ervationes in

quosdam auctores Graecos 1715 en meer anderen.
BOSCH. (BERN. DE) Was de zoon Vàn }ERO:'\lMO DJ: BOSCH en
CATHARINA VAN DH. HEIDEN, afkomstig van den vermaarden JAN
VAN DER HEIDEN, en werd in Oo;;stnn1l1d 1742, te AII~/terdam geboren. Zijn vader en grootvader .J;:RONDlO DE BOSCH en zijn oom
JOANNES waren als kundige kenners der kunst, de IJatfle ook al s
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teck~na:u- en fchilder, heroemd, waarvan hunne keurige nagebtenc
kunstverzamelingen t~n bewijze kunnen ver!lrekkcn. Zijne oomen
I3ERNARDUS en HENDRIK waren geachte dichters, van welke de eerfie door zijne Dicht!ievmde ycrlustigingeJl, de la3tf1:e door losfe gedichten, en ook door geneeskundige bekwaamheden, roem verworven heeft. Onze Boscn bmgt bij zUncn oom BERNI\RDUS zijne kin.
der- en jongelingsjaren meestal door, en kreeg hier eene gelukkIge
verkeering met de beste lett;:rkundigen van dien tijd; terwijl zjjn
grootvader, vader en oom .lOANNES hem fmaak voor, en kennis van.
fchilderen, teekcncn en premku nst inboezemden.
Gelijk zijne broeders ]EROl\'Il\lO en GORIS zich meer bepaaldelijk
op het letterkundige vak toelegden, zoo vond bij, met zijnen oudfien brocder JAN, meer genoègen in het kunstmatige. Bijzonder en
belangrijk is het, dat dit viertal broeders door gelijke zucht, wt kunst
ell lettermin , gedreven werd. Wat bij dezen hoofdzaak werd, was
bij genen uitfpanning, en zoo wederkecrig. Op deze wijze ontrp:mden zich JERONI:vlO en GelRIS, in geleerdellnrbcitl bezig, het liefst
door be[chouwing en gefprc!, ovcr fchilder- en teckenkunst ; terwijl
BERNARDUS en JAN, ter verpoozing der kunst, de letteroefening bezigden. Hierdoor was het, dat onze llERl\'ARDUS, wiens kunstverza..
meling, na zijn overlijden, omtrent 5°,000 guldens opgebragt beeft,
de \'o~dnervader en verzorger v:tn eenen PIET ER NIEUWLAND werd,
en dien uitf1:ekendell man, door gulhartige vergunning van inwolJÎ1;g
en leiding, voor de geleerde wereld behield; dat menige verhande~
lingell van DE BOSCH, in onder[cheidene letterkundige genoot[chappen,
door netheid en zl~iyerheid van fl:ijl, keurigheid van uitdrukking,
deftigheid 'van voord ragt , en gewigt van wel te pas gebragte zaken en
bewijzen, den meest kierchen letterkundigen behaagde; terwijl hij zelf,
in dcze uitfpanningen kunst en letteren zusterlijk vereenigende, liefst
over zulke onderwerpen redevoerde, die tot de kunst bepaaldelijk
betn.:kking hadden, als: over JAN VAN DER HEIDEN, JAN LUIKEN, PETRUS PAULUS RUBBENS, JACOB DE WIT, GERARD DE LAIRESSE, JAN
PUNT, enz. over den goeden flnoak; de beminnaar der bevoegde kunst.
,"egters ; yergelijking tus[chi'tl de Italiarm[che en Vaderlmzd[che [childer~
[cholen en è. yerJi:heidenheid der k:;nstYQorftellingcn bij de Nederland~
[che meesters.
DE BOSCH bezat een zacht, minzaam, en opregt karakter; deftig..
heid met vriendelijkheid kenrchetsccn den geheelen man; iets innemends
en belangrijks vermeesterde de harten, zoodra inen hem zag; terwijl hij altijd achting en eerbied, bij meerder verkeer, achterliet.
Hij fiond een' ieder, vooral den kunstenaar, met raad en daad bij;
vereerde zeer hoog de onde meesters; en deed onpartijdig hulde aan
levende en jeugdige kunstenaars, voor welken zijn buis altijd OpCil
fiond. Hij overleed den 30 van Hooima:lI1d 1816, in het 7411:e jaar
zijns ouderdoms , tot groot vcrlies voor de kunst, welke llechts wei.nige milJlla.'\~s vindt, die, ;:00 als DE Boscn, zoo geheel tijd en ver-
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mogen hnar ten offer. hrcngen. Godsvrucht en braafheid, gepaard
met kennis en fmaak, maken hem tot een waardig ueraad van zijn geDacht, hetwelk zich, in de gefchicdenis onzer letteren en kunsten,
eellen roem vollen narm verworven heeft.
BOSCH. (JEROl\I;110 DE) Te Limfterdam, den 23 van Lentemaand J 74°, geborcn, ontving eene befchaafde opvoeding, en kreeg
al vroeg lust tot de letteroefeningen , waarin bij het onderwijs van
oen beroemden Alilfterdamfchcn hoogleeraar, P. BUlnL~N, genoot. Dml
hij werd, zoo als het meermalen gaat, van dezelve afgetrokken, en
moest zich tot de artfenij-mcnijing bepalen. Gdllkkig echter voor
hem en de wetenfchappen, dat hij in eenen ml'.lerelJ kring geplaatst
werd. Hem, l!ir hoorde zijner kllildigheden en van zijnen werkz;;men geest, tot gewigtige bezigheden g~fchikt oordeelende , begunstigde hem de regedng van .dmfterdam met de werkelijke en
voor,leelige bediening vaIl eerften klerk ter fecretarij, wejken post
lJij omtrent 40 jaren, met ij\"er, ten genoeg'.?'l des bell:uèlfs, en ten
llutte zijner Jbdgenooten, beldeedde. De o\"crlchietende uren beftecclde hij aan de. Griek!che en Latijnfche taalkunde, doch illZOllderilcid aan de dichtkllnde; terwijl een gemeenzaam verkeer met voor11ame geleerden, onder welke \\TIJTTENll!.CII, BURMAN ell FONTEIN,
hem de fcllOonll:e gelegenheid annbood, om zijne reeds verkregene kunJ
digheden meer cn meer uit te breiden. In het jaar 1803 kwamen zijlle Latijnrche gedichten, en in 1803 een aanbangfel op dezelvc, in
het licht. In de yool'rcd:?n ontdekt men eene zOlldl'rlinge oplettendlleid in het lezen der olldfte en beste dichters, die hij. zich doorgaans, in al zijne gedichte!1, tcr navolging had voorge!l:eld, en hoe
gelukkig hij Daagde in de verbetering eeuer moeijelijke plaats in HcRATIVS , waaraan zelfs ~IARKLAND en SCIlRADER vergeeflchell mbeid
beflced lmldcn.
In al zijne I;Cth:hten fil':1!cn niet alleen fchoonhcid, dl1ideliJkheid, verhe'.'cnheid en zoctlilocijcndheid door; maar ook veelvuldige
proeven V~lJ kUilde in onderfchèidcne vakkcn, waarvan een uitvoerig
Huk over de Ge!ijHeid der mcafc/:::n, de gedichten over de Zcrlelamde der laitifi:,"e w~i;begee}'te, en over de vorderingen ,'mi LAVOlSIER in de /iJ1fikzlllde kUIll1en gewigen. In zijne dichterlijke vertaling V~'ll een:! n;cni~[c GrieklclJe verzen was hij zoo gelukkig, dnt
(~,;:/'clvc, hier Cl] d;)~r, bee OOl'Jl1ronkciijke (chijm te evenaren, ja te
o";ertrcff"lJ. Iî ct ongeillec!n G:l;, lone en zaakrUke van deze en gene
gtdiciiten was {)lJrl;~ak, dnt zij niet alleen door ver{cb"idene onzer
(iic'lt::!"~ in NCllcl(bitsch rij~lI o\'ergezet, maar zelfs in het Fransch
C:l !IGog~~1Ji,SC:' vertaaL! \\·crdcll. Het is derhalve niet te verwonderen,
eb ce:1 groot 83!1tal \"an L~[ijnfche dichtcrs in ons vaderland zijnen
r,y,m b,~z!il1g; d-1t zij hem bcfchoUlvdcn als dcn ,'oomaamilen dichtcr, ~]s ti
ku:J!ul',-r CII lJi'rflc!ler de;- Latiin/i:/le diclttktmde hij
ü:;s, en he:n ElC: DOl'Z,\, IIEl;';SllJS, JANUS SECUl\DVS t DE GROOT"
ea meer UiK!o:rClJ. nrgdckcll.

,n

Be-

BOS J E S

ril

A N N

E N.

409

Behalve zijne rl.'dcvoeringen over de lIerlcving drr b:/c 'wcfr!e let.
teren iIJ It.lIie, in ilct iVimw algcmcm JlitJgazi/J? ')fa1l kUiiI't <'iJ /1!!(!ak
gt:plaatst, dt:cd hU nog eelle menigte kleine vcrhanèdiw21l in he~
gcnootfchap COllcordia ct liberlate te /l/llftel'da11l, en beh:;r.ld:: bij (~e
mantCchappij der NcdcllandCche letterkunde te Lei/den, alsmc(;c hij
TEljL!o:RS gl:nootCehap te lJaadem, meer dan eens, den uicgelooidcil
eefl:prijs. OndertusCchell was des mans hootäwerk, waarm ede hij zich
ruim 25 j:lrell onled it~ hield, de /lmhiJlogia Gracca, in 5 deel en ,
finds J 795 van tijd tot tUd in het licht verCchenel1: een werk, betwc!k
met volle toejuiching omvange:!, en, door vele Nederlm;dfche, FranCci1e
en Hoogduitfche tijd1è:hrift.:n, met uitgeorek~e:1 lof werd aangekondigd.
I I et kon niet wel anders, of een man van zoo vel I.' verdiensten, als
DE BOSCII, moest met de voornaamfie geleerden, iu en buiten ons va..
d:rbnd, in vriel}drchap fiaan, en met hun gemeenznme briefwislèling
houden, zoo als hij met RVIINKENJUS, SCIIRADER, HEIJNE, J,\COIlS •
VAN HElTSDE, en, om niet meer andere op te noemen, met \VljTTENGACH deed. VeriCheidene openbare maatfi::happijen van wecC!ufchappell en fmaije letteren benoemden hem tot haar medelid, en,
in later tijd, omving hij een nieuw bl~ik van achting, door zijile arm~
1h:lling tot ridd er der HollandCche orde van verdicnst'~n, n:,derhand
der unie, en reeds vroeger door zijne benoeming tot cw"{ifo!" der hooge
fchool te LeljdeJJ, welken pOSt hij tot aan zijnen dood, die den InCll
van Zomermaand 1811 voorviel, bekleedde, en waarin hij niets onbeproeCd gelaten heeft, om haren ouden bloei en luister te v'.'r!l1cCrdcrel~.
DE BOSCH was zachtzinnig, minzaam cn ope:.brt!g', en afkeerig
van achterhoudendheid en veinzerij; terwijl Zijll vr~àclievend karakter,
bij de minfie verkoeling van vriendCci!llP tllsrchcn 3l1deren, of tusfehen hem en zijne \'l'Î2IHlcn, hem nict deed rusten, voordat de ontlerliuge to' i,cn,:gl:!nh(;id Iierfl:eld WJS. Sleed, lwhiclti hij eenen (;ankba:en c~rbi( d voor zjjne vroeger~ bc'glllJStigcrs. lJii bezat eellc bUzo;,dere hoogac!:ung voor den geopenbaardcn Godsdier:st, inzonderheiLl VOOl' de gewigtlg!te wa~rhcd'èl1 des Cbristendon:s, welke op ons
b:lrt, in le\"en en nerven, cellen verti"oostendqn i.1Vloed hebben.
E"I1c Cchocl1c IoCrede op DE }10Sc!I werd in de Open'l?re vergaderilt, der del'de klasf'c Vàn lIet kOlJÎnkliji:c i\'L'derlm:d:che inflimm gchVlldell. door zijnen leerling en vriend, dCl! Am!tcn;amCchcll hoog-"
!i;!craar D. T. VAN LENNl::P, dil:! ook in druk verCchellen is.
DO SJ ESi\1ANNEN. ZDO noemt 111en gcwoonl~ik di:.! wi!de vol:(5fbmmen, die de woestijnen van Z/lid-/ifrika, ecne ,rijd uitgeItrekte vlakte, van het Oosten naar het \Vesten, be\\"ollen; zich tot de
noordzijde dcl' volkplamingen van de [(aop uidrl'ekkcn, 'en zich ,
noordwaarts, in het binnenl1e van het nog weinig bekende deel der
wereld verliezen. Volgens het berigt van den gewezen NederlandCchcn
gouverneur JANSSENS , zijn de Bosjesn1mJlletl een wild, onbeCchaafd.
verachtelijk volk, dat boven alle v~rb~clding ellendig is, geenc natie \1iuua:ikt, cu ondor elkander nIet eens gezellig leeft; maar Lij afCes
zon-
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zouderlijkc famlltcn rondzwerfc, dic zich allecn dan in groot er getale verecl:igcn, wanneer zij zich mOèten verdcdigen, of op roof
uitgaan. Volgens dezdfde berigten , bebouwcn zij den grond niet;
gebruiken fpr:nkbancn voor hun f:ewOOl) voedfel ; kunnen langen tijd
dca hongcr verduren; maar fl:ellen zich hiervoor ook rijkelijk fchadeloos, wanneer zij het een of ander wild kUilnen vellen, of eenen
os of een fchaap fl:elen. Hutten of huisraad bezitten zij eigenlUk
niet: de br:l11dende lucht is hun verblijf, de heete zandgrond hun
h2d. Behaive den hond hebben zij geene huisdieren. Hunne wapens
befl:aan iu kleine bogen met vergiftigde pijlen, waarmed<! zij, op eellen verren affl:lnd, hUll doel zecr juist weten te treffen. Hunn!
i:an! is hoogst gebrekkig, en beflaat in een zeker geluid met de tong
en ruwe, uit de keel gehaalde wonen, waarvoor wij geene letters
hebben. Zij zijn klein \'an gell:alte. hebben eene donker gele huid,
cn wolachtig haar, hetwelk, in kleine vlechten, verward, zamenge.
yoegd is.
BOSNIE. Sedert 1463 een Turksch l:.mdfchap, grenzende tCIl
f'J'oorden aan Sc!avonie, tcn Westen aan Croati~, ten Zuiden aan
Dé,/matie en de Adriatijè,'te zee, en tcn Oosten aan Serv ie ; liggende
f;llsfchen de Vmta, Salt en DUlJa, en bevattende ~ met de Provincie
HerzegowinCl, het Turksch Da/matie en Croatie, 730 vierkante mijlen, en 860,000 inwoners, die allen den Griek[chen godsdienst toe-·
gedaan en zeer oorlogzuchtig zijn. Het hmd is wel woest en vol
bergen; doch rijk aan ijler- en zilvern1ijuen, en heeft çene aanzienlij.
ke veeteelt: de Bowi[che wol is uitmuntend, en evenaart bijna de
Spaanièhe. De hoofdi1:ad heet Bosl1a-Serai. Zij heeft eene citadel en
uitgebreide geweerfabrijken. De refidcmie van den Pafcha is Trawnik, eel1e anllzi~nlij ke en bevestigde handeli1:ad, waarin 12,000 inwoners zijn.
BOSPORUS. Dit woord neteekent eigenlijk een~ plaats, waar~
door een os kan waden; doch werd, vervolgens, bij de Griekm g~
bruikt van twee beroe'nde zeeëngten: de eene was de Bosporus Cim.
tRedu;, die de POlItos f.UXilltlS, of Zwarte zee., met de Pa/us Moe(jtis of zee van dfof, vereenigt: de andere was de Bo.yJortfs Thradus, waardoor dezelfde PolltuS E/lxituls zich vcreenigt met Propontis, of de zee van lIfarmOi"a. De eerfl:e is de tegenwoordige ZceeJlgte ~'al1 Caffil, de andere heeft haren ouden naam behouden_
BOSQUET. Een Fransch woord, een klein boschje, tot wande.
Iing aangelegd, beteekencnde.
BOSQUILLON. (EDUARD FRAl\"ÇO!S MAR IE) Was van eene
:!deIijke familie te l1iolltpe!!ier, waar hU, in 1744, het eerfl:e daglicht zag. In zijne vroege jeugd onderfcheidde hij zich reeds dOlr
;zijne ongewone vorderhlgcll in de Griekfche taal, waarin hij de oude
gencesheeren vlijtig beoefende, me dat gevolg. dat hem in 1714, hij
het college Royal de Fmllce, de leerfl:oel in dezelve werd opgedragen. Hij omvouwde bier de beroemdfl:e klasfieke fchrijvw, doch
voor-
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vooral [I-lIPPoKRATEs en HOMERVS , over welke hU oonleelkt1ndi[~e
aanteekcningcn maakte, cn W,larvun hij eene vertnliqg vervaardigdi!o
In 1734 verfcheen van hem eene uitgave V;11l de ApilOris1l1i en Pr{jb~
1Jostic,1 van l-IIPPvKRATES, met variatien en nOlen, ter opl-Ieldering van
den tekst, eIJ, eenige jaren voor de omwen[eling, beg~m hij den
prl1k van al de werkeu dezes genees heers , vergeleken bij tien der
volledigl1e handfchriften van de koninklijke boekerij; maakte uittrekfel:; uit al hunne verCchillende lez:n~:en ; verbeterde' d P I1 teks~ op zeer
vele plaatCen, en voegde er nieu we not':ll el1 aanmerkingen bij; aan
welken arbeid hij meer dan 10 jaren te koste legde. Hij maakte
voorts de tlitgaye gerl'çd ~an de volgende GiÎeklche werken: eene
verklaring van GALENl'S ; de verlmlJeli,;g \-all HIPPOKRATES : de hu~
1tJ(}l'ibus; een_ !f.Ol't begrip_ van het G!os/lrizlllt van G.~LFNUS; een
fragment Van

POLLVX;

di! bcteekcuis df'r kill!,twooïdell in de Genas-

den tekst Vali A1Ull.\SES, de lflfjueis et 7lIac:!Înamentis, en.
eindelijk, de verIdaring val~ ApOLLOi'il.'S de exita van het boek:
(Jver de Ferrekkl!>{;en, vun 1-lrpPo!(RAn:s. Deze werken bevatten vcrfcheiden~ dcelen in Colio, rn omtrent 6;0 afbce!dingen, welke BosQUILLON, op eigel.e kOStêll , grootendee\s naar ge handCchriften bij de
boekerU, liet graveren. .lammer is het, dat hij dezen zijnen arbeid
eerst door de 0111fbndighed~1l, en naderhand door cene zware ziekte,
beeft moere-n l1aken; zijnde fiechts het begin, 12 bladen druks uit,
makende, door hem· aan het inf1in;m a8ngeboden.
Sedert .onderna111 hij werken van milJder uitgebreidheid, en hield
zich, in het laatf1:e jaar ZI'ns levcns, mct twee vertalingen van d~
./lp_1orismi-, en de Progi1Ostica van I-1rpPoKRATES , de eene in het
-Fransch met ophelderin~en en aanteekeningen, de andere in het
Griekscll en Latijn, bezlg_ Ziin naderend einde fcheen zijne zucht
tot werkzaamheid te vermeerderen: na~l1welijks zijne verzwakte en
gevoellooze handen meer kmmende he wegen , wilde hU nog zelf de
drukproeven der Griekfche en L:u~i111èhe l1itl?ave r.azien, en zeide
tegen den drukker:. "maak toch allen Cpoed, om het werk af te
" I,rijgen; ik zal nog flechts weinige dagen leven." De zucht voor
de beoefening der wetenfchappen, en derzelver uitbreiding, boeiden
hem boven al aall het leven, en de behoefte, om aan dezelve te
voldoen, deed zich bij llem, tot aan zijn laatl1e uur, g-evoelen.
Hoe diep ook verzonken in de nafporingen der oudheid, ver.
z\limde BOSQI1ILl.O:-< echter niet, de vorderingen zUner weten.
fchap, zoo wel bij zijne eigen natie, als bij vreemde volken, na te
gaan. Zijne overzetting van de Begillfelen der Cenec5ktJIIst, door Cvr.LE:'<I, met zijne geleerde aameekeningen, is, Cedert meer dan 30 ja.
ren, C2n kl:tsliek werk, hetwelk de geneesheeren, in moeijelijke ge.
val:en, met voordeel kmmcll r~adplrgen. Ook hebben wij aan
h0ffi eene vertalin~ te (laeken van de HeelkulJst van BELL, een
Engelsch fchrUver, waarbij hij de uitgebrcidlle en belangrijkfie op·
kelderingen cn ::.anmcrllingen gevoegd heeft.
kUIlde ,

ver-
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Vcr van zich op zijne lJi:çe~)r~:de gckerl1JcH, op zUnen rang
in de geneeskunde of op zijncn rc~('s:igden roem, iees re bteu
yoorf1:a:m, was hij, in rcgend.cel, hij \;itt[ek eellvol1llig, en ;,;'cmak.
1,e!ijk re naderen. Zijn inborst bcannvoordde altiid aun zijn ~;()ed.
willig voorkomen, dat zich in zijne !lCIT!. cn in ::1 zijne r;dU:lNïCkken
vertoonde; terwiJl hij bij de geringe kbs[e, welke hij altijd door wcl.
dael (! 11 vertroostee • en met de uitcrfte zorg-vuldigheid bcllami;;lde,
LC~r bemind was. Hij maakte tusrche"l armen en rijken geen oild;:>rfcheid, en gedroeg zich, omtrent b:.:idell, uaar den fl:cIregel, dat een
geneesheer de zi~kte als den viin1~d bcrçhomv~!l, e11, waar zij zich
<Jok vertuont, met geli.ike drift bcH.ij,1cn moe:. In zijne laat11<:
oog.:'!ibIi!da'n behield hU eenen bcda1nkn geest; maakte zijn eigen,
graffclirift, en verordende zorgvl1k~i:; ;\!!CS, wat voor tic hem dier.b~r~ per[onen belangrijk was, W~~11Jla hU, iJl d'èl1 l1aclI t tlIs[chen 22
en ~::; van Slagtlll n:1l1d 1814, over! :;\:.1.
130SSC tJA. (I iERMAN) Onder de geleerden van den ouden ll:cm..
pel , wnarop zich onze leeftijd mas- beroCl1!e!l, komt zeker eene der
l;crfte pl:latfè:11 toe a~n HERMAN llo;sc}L\, wiens dood, voorgevallen
op den 12den van Oogstmaand dez~s jaars 1819, nog lang zal be·
treurd worden door allen, die prijs Il:cllen op grondige geleerdheid,
gepa~rd met eenen wijsgcerlgcl1 zin 011 ()!1!:rculóare feg-tfchapellheid;
m~ar vooral door hen, welke door banden des blocds en der vriendrC:lap naae\\' aan hem WHren verbonden, en door de [chool, welker
bloei hij • gedllrenl~c derticn ,iarcn, op eene uitllekende wijzc, hielp
bevorderen. Uit een oud, fcilOOil Ilict :18!1zienlijk, Vriesch geflacht.
werd hU den 18 van Lelllemannd 175.5 gd)or~i1 te LcemrardeJI, alwnar zijn v~der, PIETER BOSSCH.\, de waardigheid bekleedde vangraphier , bij het 110f van Vrii'si.'11Jd. OiJt!(:r de leiding van den geleerden VALENTWS SLOTHOl1WErt, legde hij de eerièe gronden der oude talen, en werd in 177°, dus met zijn vijftiende jaar, met veel
lof tot de akadcmi!chc leskn bevorderd, na het reclti:'ren van een,
door hem' zelven ven'aardi;id, Latijusch dichtHuk , de vo/uptale et
"irlate l/e:'ctilcm allicientiulIs. Wegens itjne jongheid, echter, begaf hij zich nie~ dadelijk naar de VricfcÎ1e akademie, maar naar het
DevE-lltersch athel1'lcmn, nlw~ar hij, aan de bijzondere leidillg van
den geleerden JO,',N Rl1AKDI wt:rd toevertrouwd, die t\len nldaar
het comectoraat bekleedde, en g~.'noot cr, ei:nigen tijd, het onderwijs
v:m dCl! hoog!ceraar Ev. \V,\SSEJ:\ni:RG!l. Toen deze echter naaf Fr".
'JUker bcroepen, en door RUARDI opgevoIg-d werd, hkef hij het
opcn1,aar el1 bijzonder onderwijs vqn dezen la>ltltcil gen idell. Daarenboven woonde hij de lcslen van RumERsFELDEH, over de Oostojèhi!
talm, en die van BrlJNEREN, over d;; Logica, bij. Na aldlls, voor~
al door den kundigen RU,1Rlll , rot dei) eclncn nmak voor het Ichoo!IC en goede te zjjn opgeleid, 11e:~af 11Ïj zich naar de Vrielch e hooî!e :cl1001, en mo~t zich aldaar verblUden in de bijzonder e vriend~
fchnp van Wl\SSENBERGH, met wicn hij, naderhand, eeue fchoone
ver-
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\'crt:l.ling der LC!'CIIS !'tlIl PI.UTARCHUS levcrdc, cn van den onvcrgcteJijkelJ SCHfUID~~\, door wicns vOOlbceld el! aanmoediging, voclral, hij zUnen na;~~è; CD !mt tet de L:ltijn[cl:e p00zij Ill.:'er en mcel'
voelde onl wikke:i"ll, en in dadelijke oelcnÎng lJïC:l1gcll. Voons voegde hij, hij de beoefening der m:de lt:ttelkUl~de, cte regtsgclecrdbeid.
en hoorde dnarovcl' llc Icsfen van I!El"'J. C1NNEGjETi'J~ en EUAS
WIGUU; terwijl hij tevens niet verzuimde, (1ie van d~il beroemden
V'IN SWli'lTlEN, OH:r de wijsbcge~r[e, bij te wonen. Aldns, !!;cdmende viif :aren, zich md dcn meCS,èn ijve.' op de vcrkrlj[ing V:111
&~ kU;ldighedcn hebbende tocgck;;d, w(,\ke den w~rell bcoc!C'na:r
deer letteren ollmi.,b:l.~' z,iIll, kon het wd niN ~l1t1crS gebeuren, of
111ell mocst op hem, dien een SCJIR,IDLR en \VAS3J:i"DEl:G!1 met
bmiIJe bijzondere gunst vi:reerdell, al i].'oedi); het oog lat'~ll v~llcn.
hU de vervlllli 1l;; \'~,11 cellen letterknlldi,~el1 post. En inderdcwd, nog
11:l.Ull wé'lij ks zjjn een en twimigfle j :l.~r illgetreden z~jl1de, \"eïd hij
wc cpvoiger van den geleerden GEt~Mm CU'ERl'S, recto!' der LatijnlC;Jc le1101en te F],{fIICkcl', bcno~ind, en ~iaO';a:l.rdde, in Hooimaand
i776, dicn post, m:;t het houden c('ner l'odé'voering, de Ct71lsis praeeipuis, qllae histol'iaiÏ/ 1'cto'eill illartam rl'Jdid<!rint ct o6j~·/I"iÏi1I.
Niet lang hierna, boden de bezOl'gers dcr [chool te Couda hem,
op zeer voordcelige \oorwn~rde~l, het c,;;[rectoraat in die Had aan;
doch hij begreep, om meer dan een:; reden, hren'oor te lllo('[ell b(.danK..:n. Anders dacht hij 0\'('1' het :1~llbod, hem in 17~o g~daall~
door ct1r:l.torell der [cholen te DCJ'Cl!tCI', alwaar, door de beroeping
Yal! RV,\RDl naal' CrCl1illgCIJ, en de u1nfl:dlillg ván den geli:erdeu
TERPSTI~\ in diens plaats, het rccror;;at was opengevallen, en nu aan
hem werd opgedragen. In het volgende jaar aanvaardde hij deze!}
nÎcl1wel1 po,t, met eene doorwrochte rcèevo trÏng, de Immeris fc!~
lastict' digllitatc, ct p:-imariis, q/:as idem postIllat ,'irtutibm.
Zeven j~rcn had hij, met den lof\\'aardigll:en ij ver, in dezen werk..'
hing gcarbci(j, en bij allen den lof van mcer dan gewone kunde,
re;t[c:l~penheid en beminl1clijke zedi~hcid, verdiend, toen het noodlottige jaar van 1787 hem, die uit o\'crtni,dng de toen onderlig_
gende parLV aaJlk1eè[d,~, zUn post en bell:a~,il kosae, wamvan hij, tegen den zin van V<è'<: brnvell, Ol1tZ'èt \\'crd. Dan, gelijk in zoo vele andere omll:allllip;;,edcll, zoo was onk d,~z~ noodlotti~heid de weg;
tot ruimer werkkring, ei1 grootc:r roem, wa,lt naallwelUks warell twee
jClren verloojlen, o[ h',; werd a:\1l het CJ;;:;ra/iul:l Félalliculll tc Ilar(/O'wijl" onder dcn tircl van Pro]'(ctol', aangel1cld, en, offeh oon die
po:;t van minder aanzien was, dan de verlorene, legde hij echter den
grond tot zijn~ verc~;,e be\'ordering. Nu aan de letteren wedergeg2\iCIl, bleek het mecr en meer, hoe men de verdiensten van Bo,-'
SClT:\, ook elders, op prijs leerde /tellen; immers niet lang hierna ontving hij ecne bcroepi:l;': a!s r,~ctor en hooglce;:raar :1:1l1 het gymnafimn.
te Liilgm; lJi~,V,)(}l' echter bècl~lllkc:!dc, werd hem. ten bewijze ~
Ilo.:ze~r :Jlkn o',~r dit zijn bcflui: verheugd waren, van wege de, cuf'· ...
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ratoren , eenE! vermeerdering van bezoldi,dng toe,;-elcgd, en ontving
hij van den Akacleml!(:hell Senaat de zddzame eer, dat hem het cl 'ctora at in de beide reglcil, e~rs!lal,e, met de 1110este plegtigheid, werd
opgedragen; terwijl nader!!and, toen in 1 94 de hov;Ieeraar DE
RrLJER, welke tot àlis verre de gcü::jeder.is, oudi,cdell, wcIii1rejrendheid en GrieHche lc([(:!ren aan de hoo,;eC:hool aldaar had onderwezen, den regtsr.;elcerden PAGENSTECIIER opïolgde, "ct door deze
fchikking opengevallen v,ik der letterkunde, a~n lJèlll W2~~ to;;ver.;.
trouwd. In Zom::rm~alld 175'5 derilalve, terwijl illLtloCcnen lte van
Deventer vcrg':efs hadlien getrac!Jt hem terug te r";epen, 1~:,pard
de BOSSCHA deze zijne niel!\vc waardig11eid mct eel~~ ple,':.îge r",devoering, d! Gra::C:l,'ïIJlt ROIl1/ltl:lj'{lmql:c lit::ra:ï:.'1l ilZid:> , li/;ci',:;e
1"(:ip. cil'ibus inpriillis commr"d<llJdo, en bcldcc>',L: hij t,J, i 8°4,
dezelve, onaCgebroken, en 111('[ zUnen m"er dall g"v ~': 'en i,i ver, in
lIet vormen \'~n jonge geicerd~n en in de bevordering van al:;cme('~
llen finaak en befe lJavillg.
,
In dien tnslèhelJtijd echter had het heIn niet a~h gelegen!:' id
ontbroken, om zijne tegenwoordige loopbaan, tegen eene 110g luis'>
terrijker , te verwisCelcn; W:lllt, tO':11 men, in 1793, bezig was met
het organifcre11 van het openbaar onderwijs, en men daartoe een
bijzonder niinisterie oprigcte, kreeg BOSSCHA , in Zomermaand van
dat jaar, een beOllit \'all het intermediair uitvoerend bewind, waar;
bij hij aangel1eId werd tot chef van het eerl1e büreau van age1lt;
fchap van na:i(m~le opvoeding; doch den llillen werkkring eens ge~
1eerden verkieÎi:ndè, boven het woelige en wisCelvaIlige leven van eenen !l:aatsm~!1, JC:lOon dan ook in vei-band gebragt met de beoefening der lett'.:rell, wees hij, bij eenc misfivc aan het toenmalig beo.
wind, de eer dezer verkiezing van de hand; Des niettegenl1aande
werd hem, in het jaar 1800, van goilvernementsWege de redattié
opgedragen van een tijdfchnft, on:ler den titel van: BljdrageTt
tot den flaat eIJ vedetering de;- gc!:crde [cho/en, in de Bataaf/che Republiek, aan welk werk hij wel gearbeid heeft, doch het;
welk, door de nootlottige tijden, niet ten uitvaer gebragt is.
Zich aldus geheel el: al aan de wetenfchappell toewijdende ~ vcr~
fierde hij de GelderCche akadcmie, tot het jaar 1804; doch vond
zich gedrongen, het hem aomgeboden profesCoraat te Groningen, in
de historiell en oudhed Cl;, UJn te nemen; volgende, in die waardiglJeid, den grijzen DE RHOER op, \wlke emeritus werd, en wordencle hij dlis opvolger en ambtgenoot van den vader, gelijk hij het
te voren van den zoon ge\veest was. Dezen post aanvaard hebben~
de, met eene fchoone redevoering! /Je Batal'orullt ilIgcnÎo, Cttllt
(IJ morüm hlfmanitatem, tUIJl ad doctri1l/!:? e!egm:tiil11Z, et mafure
~t eximie cOlilpofitó, wist hij ook aldaar fpoedig zich de achting cri
vriendCchap van ~lIen te verwerven; maar vond zich, n3 verloop
van lIaauweIiiks twee jaren, ['p eens tot geheeIe andere werkzaamlledenj geroepen. Door den dood lltunelUk V'an den vcrdicIJstelijkell
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HANA ~ het rectoraat der Latijnfche fcholen te AlIIjferdam openge~
vallen zijnde, werden curatoren te rade, om, ter vervulling van dezen post, waarmede de roem en bloei dezer aanzienlijke i'chool zoo
naauw verbonden is, !laaf eenen man om te zien, die dezen roem
krachtdadig kon handhaven, en lieten zij het oog vallen op lloSSCHI\,
wien zij wisten, dat het olld~rwijs der jeugd fl:eeds zoo ter har,e
genomen had, en nog nam. Deze nu, (ofTchoon eenen post bekleeGende , welke', op zich z~lven, in wa:1rdigheid boven het rectoraat
verheven was), altoos een groot behagen gefchept hebbende, om
vooral jonge kweekelillgen, in den tempel der zanggodinnen in te
leiden, alle váliche eerzucht, als of Lij eene mindere waardigheid
boven eene hoogere verkoos, ter zijde Ztltelldc; en alleen gedach.
tig aan het nut, dat hij meende te lnmllcn f1:icht~n, gaf geheor aan
de infpraak van zijn hart, en aanvaardde, in Hooimannd 1 So6 , het b<2~
fluur der Latijnfche fcholen te Amfterdam; houdende, bij de ee:'stvolgende promodc, eene redevoering, de Jl.fercatul'tl hlfllzanitatis maIre. Had hij IlU, door deze zijne keus, de w8u:'digheid van hoogleeraar opgeoffl'rd, dezelve werd nog in hetzelfde jaar hergeven.
door den zoo ongezochren, als edelmoedigen !Intand van een gedeelte zijner profcsfie, door den hoogleeraar Vi\N LEJlIl\'':P. als eene
lmlde der verdiçnsten, aatl dcn waardigen man toc;.;ebmgt. Dit g~_
deel te betrof de gefchiedenis der zûogenoemde middelceüwen, en de~
vaderlands, in welke vakken hij aizoo het profestüraat met eenc
plegtige rede aanvaardde, di {tt/dlo historiae medii aevi commenda::!J.
do. Thans in zijn gdiefkoosd vak, op de vereerendf1:e wijze geplaatst. midden in deb kring van geleerde en boogst geachte vrien··
den, eeniglijk ijverende voor den bloei der echte beoefening van de Ollden, en den luister der he111 toevertrouwde fchool, genoot Bos~
SCHA de achting van aTlçn, die op ware verdiensten weten prijs te'
flellen, en wist hU, ook in de 1:renardf1:e tijden onter onderdrukking".
die alle grondig onderwijs den ondergang dreigden, den roem der
fIollundfche vastheid, zoo in karakter als in wetenfehappen, op ee..;
De edele wijze te handlluven, en vvas hem geen last te zwaar, geelt
werk te moeijelijk, dat tot nut der menschheid firekkcn kon, hetwelk
hij niet volvaardig op zich nam, en ijverig ten uitvoer bragt. Dat
iemand, met Zoo groote verdiensten, door verfchilIende maarfchappijen
tot lid werd aangenomen, behoeft naauwelijks eenige melding, en
kan wel zijnen roem, maar niet zijne waarde vergroot en , dat hij
lid was van het koninklijk Nederlandsch inftitnnt, van de Haarlem·
fche, Lcijdfche, Utrechtfche, Zeenwfche en andere maacfehappijen
in ons vaderland.
Wat het karakter van BOSSCHA betreft, hij was nederig, d'e ver~
diensten van anderen f1:eeds regt latende wedervaren; een getrouw
beminnaar van zijn vaderlai1d, een vurig aanklever van godsdienst en
deugd; fheng vasthoudende aan de gevo~lens, die hij uit overtuiging
omhelsde, z.onder de vrijheid van a1ttleren te bepalen t het oude
tliet
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Iliet ligt verwerpende, alvorens het nieuwe de proef van 1l1cerdere
vooi'treireiijkheid had doorgef1:nan; vriendelijk jeg<.'ns elk; dankbaar
voor genotellC, verg-eteiUk omtrent door hem bewezene weldaden; huis,.
felUk, zonder de gen()cg~ns der gezelligheid klein tc achten; een teeder edltgciloot, eB cen bovenal zorgel:d huisvader. lHet zulke dê!ugd.:n begaa!d, kon het nict wel anders, of hij moest de achting van
eCil ieder wegdragen, 0ITc110011 hJ, b0 COllll1lige betweters onzer dagen, wel eCI)S voor ('el1 Wjt'hootd werd uitgekreten, oiildat hij, in
vdc oflzigtel1 niet tr~d':!l bhl noch wilde in zoodallig-c vcnmderingen va,) liet olKlerwüs d~r geleerde talen, welke, zUns oordccls, gehcd at\n.:!:cn V:1n den \oilinklijken weg, die alleen tot grondige kenris en ware verliclw:lg leidt; hoe gaarne hij ook anders erk:ndc, dat
er v~el te verbeteren viel, aan welke verbeteïing hij a!tUd trachtte te arbeiden, en welke hij zek?r in vcl~ opzig:en daargefleld heelt.
Het is hier de plaats niet, om hierover uit te weiden; ailcellI~ik willen wij ilO?; korrd;jk opgCVC:l de VOOr11;lamfle werken, wcl!;e hij, op
verfchiliellde tUden, in vcrfchillende vakken, heeft l1itge:;evcn; Wdllt
llÎet te vrcd.cn , ziincn post met de grootHe ilipthcid waar te nemen,
w~rkte hij, met eene vOJrbeeldelooze vlugheid, nog ,barcnboyen voor
het algemeen en voor cl::: ma~tfch~lppUel1, wam".'an hij lid was. Wij
zuIlen ons cchecr tot de \'oor;~aamne bepalen, zonder al dat gene te
vermelden, hetwelk afzonderlijk, met of zonder zijnen na~m, iu de
verrchil1elide t:~dfchriflcn, van trd tot tijd, het licht heeft gezien.
I n I 7~6, V('r~checn zijne 111ufrt Dm'clitl'iaca; eene verzameling
val! Latijnfche g"di<:h,ell, welke hem den roem, van onder de b,oste
Latijnfche d~chters van zijnen tijd te hchooren, bezorgde. In dit
vak gaf hij n0 6 vcrfchillendc blUke!l van zijne bckwaam 11cid, vooral in 1802, door zijne Pax nmbitl!!clI[is; een uitgebreid gedicht,
waarin hij, op ecne voortreffelijke w;jze, den helaas! zoo konftomligen vrede van nmiens bezong, welk !'f'dicht hij opcnlUk en pleg-;
tig in de akademifchc ;,;elloorzrral te Ilrtl'derwijk reciteerde, en dat
tbarna in Parijs bij DIDOT werd herdrukt. Eene yolledige uitgave
zijner gedichten heeft men binnen kort tc wachten.
In I ïS8 en vervolgens, gaf hij, uit het Engelsch vertaald, in het
licht, het nooit genoeg geprezen werk van BLAIR, L!'sfen over de
Redekl:1JSt m fraaije Letteren, waarvan in 18°5, eene tweede uitgave is gege\'cn.
In 1789, verfcheen het eedle deel der LCl'eJls ~'al1 Prx]'.\RcHuS;
een werk, met medehulp van den hoogleer~ar \VASSENJlERGII ondernomen, en, in 1809, gelukkig en met lof volwoid.
In 1794, bezorgde hij de Bibliot/tcca Clas(ica; ecn uitmuntend
handboek voor de jeu~d, tot re,'it verlbnd van het mytllologifche,
histori[clle en geogrnphifche gedeelte van de fchriftcl1 der Ouden;
des te IJntti~:er, dnr er, tot dien tiirl roe, iets del':;diiks ontbl ak.
Buiten de \'ertaltngen van verfch; llende werken, als die va;1 DENON'S Reize in Egypte, val! SCHILLER'S Afval der Nederlan.
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den en van eenige andere, fchreef hij nog in de laatfie jaren, ond~r
koninklijke goedkeuring en befcberming. de ook in het DuitsclI vertaalde: Ge{t/liedenis der laatfle omwenteling in Neder/md; een werk,
hetwelk g~wis volkomener zoude zijn, had men in den beginne daarin meer belang getoond, en den fchrijver, op zijn verzoek, in fiaar
ge!1:eld, 0111 zich vun authentieker fl:l1kken te kunnen bedien~n.
BOSSE, OF RONDEBOSSE , noemt UIen, in tegenoveril:elling van
rle tîgnren, die op een relicf vertoond worden, de volkomen wijc
uitvoering elerzelve: zoo als modellen vun ftandbeelden in pleister of
gebrande aarde; of HandbecIden Vlln metaal of il:een.
TIOSSUET. (J. TI.) Werd in Herfstmaand 1627 te Dion geboren.
Hij was 6 jorcn oud, toen zijn vader naar 111etz vertrok, om als
Raadsheer in het aldaar opgcrigte parleinent zitting te nemen, en hem
11iet zijneri broeder, in het collegie der Jezuiten achter liet. lIier
kreeg hij toevallig een en Latijnfchen bijbel in hunden , wiens lezing
óp hem eenen die!)en indruk maakte. Vijftien jaren oud zijnde,
zonden hem zijne ouders naar Parijs, waar hij het co!lcgie van Na,,-arre bezocht, cn zich onder den tocnmaligen grootmeester NICOLAS
CORr\EIt, met eenen rusteloozen ijver, in het Grid;.sch en de HeilIge
Schrift oefende, de beste fchr ij vers der ouden las; en zich tevens op
de Cai'tefiaanfche wijsbegeerte toelegdc. Reeds in zjjn 16dc jaar gaf
hij de fchittcrendfl:e proeven zijner welfprckendhei'd, en verwÏcrf hierdoor eenen uitgebreiden roeni. Vervolgens in 1652 tot doktor in de
godgeleerdheid bevorderd, en tot kanunnik te lJfetz aangefleId zijnde,
begrtf hij zich de:waarts; fticIme hier door leer en wandel, en nam;
op aanzoek van den bisfchop, de wederlegging des Catechismus van
den protestantfchen leeraar , PAUL fERRY, op zich, welke taak hij
op eene wijze volvoerde, dat zelfs zijne partij hem moest hoogachten. De koningin moeder, ANNJ van OOltelJrijk, droeg hem llll de
hekeering der protestanten in het kerspel van Jl1ctz op, uit welken
hoofde hij dikwijls naar Parijs moest, waar zijne leerredenen de "l~
gemeene wensch deden geboren worden, dat hij die fiae! tot zijn
duurzaam verblijf moge kiezen; gelijk hU dan ook in den jare ) 662,
dooJ genoemde vorl1in derwaarts beroepen, en tot hofprediker benoemd werd. De koning, die dikwijls olJder zijn gehoor kwam,
vond zoo veel welgevallen in zijne redevoeringen, dat hij den vader,
toenmaals intendant van Soifons, met eenen zoon geluk wenschte,
llie zijnen naam zoude vereeuwigen. BOSSUETS illwijdings~ede vall de:I
maarfchalk TURENNE , die tot de katholijke kerk overging; bezorgde
hem het bisdom van COl/dol/l, en in 1670 droeg hem de koning de op·
voeding van den Dat/p!ziJl op, waarop hij in het volgende jaar zijn
l:>isfchoppelijk ambt, uit hoofde zijner geil:adige :lfwczendheid van
zijne gemeente, nederlegde.
Omftreeks dezen tijd hield POSSUET eene lijkrede op de hertogin
van Or/eans, in welke, zoo als in alle zijne lijkredenen, eene verhe·
vene welfprekendheid do Olftraalt. Zijne laatl1e redevoel1ng van dien
ALGE~I. WOORDENB. I.
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op den grooren CONDE. en \vorde voor een meestertlul:; vau
loort van !tij! gehouden. De mannelijke krac11t z~j\ler voordragt wi.,t hU gelukkig over te bren;:en in zijne Discours filr I' ltis,
tlJire uIIÎl'e;/;/le; een werk, hetwelk tC:'r onderrigting van zij.
nen kOJ;Ïnl;IUkell kwe~kclin:; bertemd was, en wJarin hij de
opkomst en den onderD:~llg der hor:ingrijl:en, de oorzaken van bc~
den, de oogl11cr;;en der Vool'zieni;;hcid, cn de middelen, die
dezelve ter bereiking van ha:lr doei bezigt, bij :1fwisldillg voor
de oo';el1 zUner lezers lchi!dert. Het i:; h<?t fcboonf1:e, verhevcn!] (:, cn ondcrfcheilkndl1l! tal,_'r('el, hctwe!k ooit de wclfprekendheid vrrn d:'n goris(Hen,t en de wijsbe;.;"cn~ grif, waardoor tevens de :l:1ndacht op het fler!{\1e gebueid \\'oïdt. De zorg, waarmede hU de opvo~dji1g van d~n j ollgell prin'1 behartj;;de, bleef niet
onbeloolld. In 1680 werd hij ccrae ~afr.loezel1icr der Dll//pltille ,en
in het volgende jaar bisfchop vnu 111eol/,\', W,13,ila hij in 1697 tot
de waardigheicl v~n aaatsr~~t!, en een jaar do~rn~ tor die vnn eerlle
A~:m()(z~,~,ier der hertogin van Bom:çrglle, verheven werd. DOSSUET
r.as zeer l1a~.pwg2zet in z~jn zedelijk gedrag, en een gcl1reng V001Ibl1dcr ;ij .r ;,:()dsdic113tig,~ b"Eicicnis. Hij verdeelde al zijnen tijd tus!C;,Cll Z;:l1C f1l1clien en de uitoefening zijner ambtspligten, en "eroor~coft1e 7:(:h zelden, en dan nog flcchts voor weinige oogcnblikken ..
een:" C llitf[laIi1Ii:;;. De laati1:e jaren zijns levens bmgt hij onder zijne
p:cr:~,ec1ltc door, in welker [choot hij in 1704 zijne dagen eindigd~.
Zijne werken zijn herhaalde malen gedrukt, en de geleerde Bmedic(".':1l'lI van dc hroederlèhap V8n St. l1JcrJl!x hebben, in later tijd, eene
volledige nitg3ve derzelve beleverd. Ziin i1:ijl is yol kracht en nadruk;
doch nicr zonder vlel;k"!l. Zijne m~nicr van uitdrukking in het Latijn
is 1md. De Franfchc Akademie telde hem onder hare bcroemdlle
fed,~n•
.BOSTANSCnr. Ecne tlIinw:-.dlt (van het woord bostfin , dat ee~
nen tuin betc~kent). Zoo noemt men de wacht in het fcrail van den
fnlmn, ",elker bevelhebber den naam van Bostrmfc!zi-Palè/li draagt,
en die h<.:t toezi!';t over het nitwendig'(~, den tuin van net ferail, het
bnaal en de keizerlijl;e lus:huizen heeft. Hij vergezelt den lultan op
::1 zijne wandelingen, en heeft het v(\orrrgt , viln eenen baard te 1110IScn ~rr~!,:en. Voor het overige zijn de J?o,tanfc!ti re gelijk roeijers,
en - de geheime lchcrprcgters van d<:'n la!t111.
IlOSTO~. De hoofdl.hd van J)!Jr:s{ac1::(ctsbaa!, eene der grootlIe en bloeljendfle f1:cdell van NoorrT-AJ),cl'i!w, aan de Bos/oll-baai,
op het Scl:ier-( Hand, dn dQor de land rong L',?St'iIJ-Na.k met het vaste
fund zamc~:',(ngt. Men vilidt er eene Uitlllu;o,t!èllde haven, welker ing:mg door het fort TPiïfiom, een del' G::hoon'1:e w.::rkc:l van t,rijgs1)nnwl:nlJde in dat werelddeel, be[chcrL ' d wordt; zeventi':il kerken,
rwe(: L~,ciJnf.::hC' fcholen, ce::e Amerika~nlche a1mdcmie van weteni~;;~'I'P('n, een !.re"oo,[chap van his'nrie-, geneeskunde, cn tot red4
,:ht[.; ,-:1'1 vcrongeluiiten, zes bod;drukkerijeI:, een nsrnailtic-kalltoor,
ce.
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cene bank, flJiker-rnfimdcrijen, fllbrijkcn van zeildoek, touwwerk, ka·
[Oene;1, linnens, ho.'d~ll, rum en potJsch, als:n~de CC:le ge[chut- en
klok;;ieter~j, twee fèhollW':"urgen en eene cOlJcemual e;lZ. De h~ndcl
is zeer aan!l1crk'~Iij:,. De ltad telde, in 1818, 40,000 inwoners,
en was cl~ e~rrtc, ,nar zich de Noord-Am :rikaanfche omwcmcliJig
opel1ln;mie.
BDSTON.' Ecne n:iddelll!:ltf,;e fLad, liggende aan d~n rr.o!ld van
de rivier IF/iwml, :" !Jct gr1;1nçbnp Lillealrl, in ElIgeirwd. ZU heeft
eenc goede havcn, cene der fLlai[~e t,Jrens V~:J !Jet gciJeele rijk, en
levert uitn1l1iltC'l1de wol "p. BUotoli befrnat eigemlijk uit drie de:~lelJ ~
namelUk het NViJ:'r!-, Z!,'icl. eil ff/i:st-eind<! , of het nieuwe Bo,·t!lll.
Tw~e houten bruggen vcreenigclI dezelve met de , aan de ovel'z.ijde
de\' rivier liggeude; kJ ~i:1C plaatfel1 C;wzuridge en C'lariestOil. De
brng, welke naar de hatftc plar.ts leidt, is 1503 voet lang en 40
br~ed; terw:jl de andere, aan het wcsteinèe dcr fcad, e::nc lengte
van 3,455 voet, en felle gelijke breedte als de vorige heeft, doch
ongelijk fraaijer is. De praciJtige beurs van Bus/on, "30 veer lang
en van 300 vertrekken voorzien l is iu het Ir.mst van 18 I 8 afge·
brnnd.
BOTANIe. ZIe! KRUID· of PLANTKUNDE.
BOTANIJ-13AA I. Eeu landfcbap, aan de oostkUst v~n Ni,~tIlj!·
llo/land, waar de luchrftreek zeer ~~n!ienaam is, en eene veilige
fiandplaats voor fchepen gevonden wordt. De EngeljèleJl zonden, in
1787 een aantal misdadigers en ligte vromvsp:!rfonen derwaarts, om
er eene volkplan:ing van te maken.
BOTERBOOM , 1:1 de taal des lands Shr(l tau/olt, letterlijk be.
te~kenellde Boomboto'. ])I!Z:! boom groeit, vol,.;e:15 het berige van
den beroemden Engelldcn rcizi,;cr, lVIUNGO PJlIt1[ , in de binllenl:m.
den van Afrika van ielven , en zonder door de inboorlingen des lands
gekw:!ckt te worden. Volgens zUne, wel is w~ar gebrekkige, befchrijvin[, fchijm deze boom te behoorcn tot het geflacht der Ad·
ras, waarvan drie (oorten , zeer hooge, fraaije en llléllmchtig vocht
in zich bevattende, boomc!1 in Zuid.Amerika bekend zijn. Deze
Afrikaanfche boom groeit hoog op; gelijkt, in ibm en L1aden, veel
naar den zwarten eik van Carolil1i1 (querlus l1igra), en geeft eene
vrucht, welke eenigzins de gedaante heeft van eene Spaanfche olijf.
De pit van deze Vnlc!;t, welke gewikkeld ligt in eene zoete, vleezige zelfllandigheid, ondcr eene dunne, groene fchjl, wordt, door de
inboorlingen, in de zon gedroogd. Dit genoegzaam gefchied zijnde ~
gieten zij kokend water op dezelve; brengen ze hierdoor in eenen
naat van ontbinding en verkrijgen aldus. uit deze pit eeile foort van
"rl/er, welke het voorkomen en tIe flcvigheid heefc van de onze; en
van daar de benaming des booms. Deze boomboter Vervangt in een
lal1d, waar men het lîuttige rundvee niet kent, voorwaar, op eene
zeldzame wijze, de plaats van de boter, welke deszelfs melk ons
verfchaft. Zij is, volgens PARK, zoo lekker vall finaak , al5 ,!e beste
bo·
D cl 2

4'20 BOnI. (JAN en ANDRIÉS) -- BOTHNISCHE-ZEEBOEZEM.

boter van koe-melk, en heeft daarbij het voordeel, van zonder zotJt
een geheel jaar goed te kunnen blijven: inderdaad, een zeer gruot
voorregt in eenc lllchtfireel., zoo heet als die van Afrika. Zij
maakt onder het voedfel der inboorlingen een zeer belangrijk artikel
uit, en dient tevens in de huishoudingen tOt al die einden, waartoe
men zich anders van olie bedient. De navraag van dezelve is vall
rlaar ook zeer groot. Zij wordt uitgevoerd naar de inwoners der aan
zee gelegene oorden, en het bereidoen deze!' uitmuntende geriefelijkheid fehijm te bellOOfen onder die werkzaamheden, waarmede de
Afrikannfche nijverheid, in dit gedeelte des lands, hetwelk den naam
van Bamóarra draagt, cn in des zelfs naburige 1heken, zich beüg
boudt: ook maakt dezelve ei:n zeer voornaam artikel van hunnen inlandfehen handel uit.
BOTI-I. (JAN en ANDRIES) Beiden knl1stfchilders, te Utrecht
geboren. Zij leerden de beginfelell hunner kunst eerst bij hunnen va·
der, die een glasfchilder was, en vervolgens bij AnR. BLOEl\IMRT.
JAN bepaalde zich tot het fchilderen van landfèhappen, en boot[}e
daarin CLAUDE LORRAJN na, het\velk hem bijzonder wet gelukte;
terwij I zij n broeder, die een zeer goed beesten- en beelden-fchilder was, de manier van BAMBOOCCIO volgde. MBn ommoet vele
van hunne fl:ukkell, zoo te Rome, als Vene/ie, waar beide broeders zich eenigen tijd ophielden, bij kunstkenners en handelaars,
De meeste derzelve zijn grooE en in vele ziet men door de boomen, boven de bergen, de opgaande zon, fl:ralende over velden, die
met eenen natuurliJkcll morgendauw rchijtlell overdekt te wezen; wordende alles; wat op eenen affl::1nd ligt; in de fchemering vertoond.
De verdeelingen van den dag kan men in hunne fehilder!lnkken duidelijk onderrcheid~,n. Men ziet den morgenllond; de velden met eellhlaauw floers bedekkende; den middag, de voorwerpen in het helderfie licht fiellende, en tIen avondfl:ond, velden en boom en , door zijllCn fafraankleurigen gloed, tanende. Dit broederpaar leefde vele' jaren zamen in !talie, in de volmaaktfie eend ragt , en had, in het
fchilrleren, veel dienst van elkander, toen ANDRJES, in 165°, op het
onverwachts fiierf; terwijl zijn broeder, troosteloos over dit verlies ~
Haar Utrec.'1t terug keerde en aldaar eerlang hem volgde. Twee fiukken, door ANDR!ES BOTH vervaardigd, verbeeldende het eene vechImde boeren en het andere kaartfpelers, werden in 1740, bij openbare veiling, voor f 70 -; en in 174+ te Amflerdam, een ander
fiuk, ~CI/CI1 marketenter venoonende , voor f ~45 • verkocht; terwijl
op de vcrkooping van G. BRi\Al\1KAl\1P, in 1771, een f<!hoon fehi!.
derIluk \'an JAN BOTH, een lanclfchap met eene drift beladene ezds
verbeeldende, cie fom van 1450 -; en nog twee andere fiukken van
rlenzelfden kunstenaar, de morgen- en avondflolld, f 1,100 - ~ ., opbragten.
130THNISCHE-ZEEBOEZElVf. Zoo noemt men het noordelijke
,Jeel van de Oostzee t\l~[chen Zweden en Finkm;/, naar BQlhlJie,
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groot land- en fiad houderfch:tp, in het Zweedfche Norilana
liggende.
13ÖTTCHER. (JOH.~NN FRIEDRICH) Werd, in de helft der I7de
eeuw, te Scltleiz, in het Póigtl(/Ild geboren. In zijne jeugd was hij
knecht bij eenen apotheker te Berlijn; doch werd verdacht gehou<len, dat hij de kunst van goudmaken verflond. Hij week hierop
naar Sakfcn; maar werd door den toel1maligen keurvorst, en koning
van Polen, FREDRIK AUGUSTUS H, naar Dresden ontboden, om zich
te verantwoorden. Hij ontkende !1andv:lsrig de hem aangetijgde bL'>fcllUldiging; doch~lc koning, hierin weinig vemouwen llellcnde, liet
hem op de ve'3ting Kö)u'gjleill brengen, met last, om den gevange.,.
nen nader te onderzoeken; en hier was het, dat BÖTTCHER, om.
fireeks het jaar I7b3, na vl'rfcheidene genomene proeven, de vervaarèiging van het porcelein ontdekte, dat aanSakJèll eene milde bron
van rijkdom opleverde. In het eerst werd dit pûrcelein te Dresdm
gemaakt; doch in 1710 'werd er te j}Ieisfen eene fabrijk van opge.
rigt, waarin BÖTTCHER, tot aan zijnen dood, die in IÎI9 voorviel ~
zich aanhoudend op deszelfs volmaking toelegde.'
BAUCHARDON. (EDi\'lUND) Tc Cltaz:lIIont, in BllsfiglJi, in
1698 geboren, en Îl~ 1762 te Pqrijs gefiorven, was een uitmuntend.
teekenaar , en een der beroemd!l:e beeldhouwers van zijnen tijd, die
op kosten des konings naar Rome gezonden werd. Onder zijn~
meest beroemde kunstl1ukken verdienen de fontein, in de llraat
Crcndle, te Parijs, benevens het fiandheold van LODE\VIJK XV, te
worden gerungrchikt. In het flot des konings van Pruisfeil , te Sam[ol/ei, bevindt zich van hem een borstbeeld van KAREL XII; koning
van Zweden, van gebronsd metaal, en in den tuin een' fchaapherder,
die eene jonge geit op zijne fchouders draagt, en onder den naam
van la Caprette bekend is, benevens eenen fiuitfpeler, welke beide
fillkken van Kararisch marmer zijn. Zijn karakter wordt overal ge~
roemd, en de graaf van CAIJLUS heeft zijue levensgefchicdenis iu
het licht gegeven.
nOUFFON. In het Italillansch buffo, beteekent : I. een menselt •
die er zijn werk van maakt, om door daden, gefprekken en gezegden lagehen te verwekken. 2. Iemand, die in den fchouwburg, in
een zangiluk, eene komieke rol fpeelt, inzonderheid, in Italie. , eeu
t'nter-mezzo zaliger. En 3. een hofnar •.
BOUGAINVILLE. (Lm.n:i ANTOINE DB) Rijksgraaf en [enateur,
te Parijs geboren, bezat al vroeg eene zeldzame vatbaarheid, waatdoor hij in de talen en wetenfchnppen de gelukkigfl:e vorderingell
maakte. Uit infchikkcIijliheid voor zijne familie, wijdde hij zich der
regtsgeleerdheid ; doch verloor zijne oorfpronkelijke neiging daarbij
nimmer lIit bet oog. Hij liet zich in den krijgsdienst opfchrijven;
gaf veertien dagen daarn:t een werk over de integraal.- rekening
in het licht, cn vestigde dus reeds zUnen roem ais geleerde, nog
voor dflt hij zijne krijg~Jmlidige loopbaan begon, die hij met luis..
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Ook rijs zee:ral1 nuntte hij uit, en kan onder de
beroc1l1dfie zeeIi~(~cn V:1I1 Fral/krijk geteld word0D. In 1766 liep !lIJ
met ecn fregat e,] (~n flU:t'C:lip vau St. 1/1.1/0 iu zee, en deed ecn, r,i, I'Glldom de ;vcrcld, doo,' wc:lw h;j de ~ardrijk,kllilde, 111et ce
l1e menigte IlieUN€ olltdekkingen, v(::rijkte. In den ïioord-:\meribanîehen oDrlog voerde bij het bevel over verîchcidc'nc liniefchepen;
werd, in 1779, chef van een flllalded, en, in het volgende jaar, veldJJ1~~,rrehalk van de landtroepen , waarop hij, in 1760. naar Brejl gezonden werd, om :;ldaar den opfiand onder het volk te fiiVen. Hij
motst echter van daar onverrigcer zake terug keercn, en verlier
llll, na 40 ja;cn zijn vaderland met roem gediend te hebben, her
openbare fchouwtooneel, om zijne overige dagen aan de wotel1fchap~
pen toe te wijden. In 1796 tot lid van het inlhtuut, en naderhand
ook van het bureau der lengtemetingen, b~noemd word~nde, nam hij
[eden deel aan de werkzaamheden dezer beide geleerde genootîchap~
pen; \\'~rd, op het laatst zijns levens, nog fen~tcur, en fiierf in
Herfstmaand 18 I I, in het 87fie jaar zijns ouderdoms. Hij was eeu
man VRn beminnenswaardige zeden, die, in alle opzigten, de hoogftc
nChd!lg verdiende.
BOULAIN. (ANNA) De dcclHcr van eenen Engelîehen edelman, die met M.1RIA, gemalin van LODEW1:K XII, naar I)'ankrijk
ging. en van daar met eene il:erke zucht voor de verm?Lken, en
eenen zeer aangenamen omgang, terugkeerde. Zij was flim en
eergierig. HENDRIK IV, koning van Enge/mld, zag haar, en
verklaarde haar zijne liefde, waardoor ANh i\ z;ch in het ecrst meer
gehoond rekel:de, d,m dat dit haar îcliCen te vleUen. De bartstogt des konings, door dae hare houding flcchts aangevuurd wordende, beOoot hij, om zijne gemalin te vcrfiooten, cn J1NNA te
huWen, welk plan hij dan ook, in w{>èrwi! v:m alle i1:ruik,.:lblokkC'n,
hem door het Roomfche hof in den weg ge:l~gd, ten uitvL1~r br2gt,
De koketterij , welke zij aan het Frailfche hof geleerd h~d, bleef
haar, als jWllingin, bUo De liefde had bar op den troon gebï:lg"
en dezelfde harrstogt fiiet er l1::ar weder af. HE~iDP,lK, om haar dca
Hots te b::l1cmen, V:ln als kOl]itJ:~'in te nCrV"ll, liet zich vcoraf v~n
haar fcheiden, onder voorwendfd, dat zij reeds te voren m;:>t lord
PElteI) was gehuwd geweest. "Gij hebt mU al:j;d trapswijze vCl'" heven," fchreef zij aan HE.NIHIK, voor dat zij het fch:wot beklom; "yan i ollge juffer ma~kte gij mij tot cene marquifin (de Pelll" broek), van eene marquifin verhieft gij IlliJ tot d"n rang van l:onir.
" gin, en heden zult gij mij tot den fi .. at der heiligcll opvoeren:' ZU
llierf zeer gcl:;ten, den J9den van Bloeimaand 1530. Zeer verfchillcnde
is her gevoelen der btholijke en protemmfche fchrijvers over deze
ó'iOllW, terwijl de cenc partij haar verdedigt ;en roemt, rehetsr de ande_
re Imar als een monfèer, even, als of de ecnc of andere godsdienst,
bij het goed of flcchr gedrag vall A:\'NA f iets winnen of verliezen
t.;o:lde.
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nOULEVARDS, (De) of wallen, behoorcn o:lclcr de bervcl11d.ite wandclpla~tCca nn PltI'ijs. Zijloopen bijna rondom de geheele
Had; ZUIl zeer bl<2Cc1, en in het l1lidd~n voor rijciwigcn, r.~n beide
zijden voor voetga:lgeÏi;, gefi:hikt. Ilet krielt bier Y81J lllenièilcn, CH
men vindt cr vcle fi'laijc gebouwen. [~bol1wfpélcl1 enz.
BO:JLLt. ZiC LODEWIjK XVI.
nOULOGNi~. El:llC kGojJitad, mct een~ zeer gocde h:tven, in
het voormalige Picardie, thans de hoofdpl:;~ts nn een arrondisreillent
in het dcpanCllleEt 1'./$ de Cal/i" met 13,000 inwoners. I iier is
de gerchiktHc ovcn'aart mm Eilgdr!1id, om welke reden ón ook
N,\POJ.EON deze p:a:l:s tot de vcrz;tmelpla~ts der troepen bc;tCim~~,
waarmede hij iu Engdallr! wilde landen. De haven werd lJÏl:,';u::cpt.
en, met de Had, fierk bevestigd; terwij I cr een v-:rbr.zend aalit'!l
platboomde vu:'.ftuigen. tot het overvoeren der troepen, gebouwd.
en alle middelen van verdediging wowet getroflèl1 werd~il, GaI de
por;ingen der Eligcljè!z.:iJ niet in !laat waren, 0:11, door bombarderen, en het berçhietcn met congrevifche raketten, deze toerustingen
te verhinderen. Onderms[chen weet men, dat van deze landing;, over
welker uitvoerbaarheid ver[chillend gedacht werd, nicts geworden is.
B~/ogne heeft een bisdom, zes kerken, een hospitaal, eene be.urs,
eene fchool voor de zeevaartkunde. zeebaden, en onderrcheidene fabrijkell. De artikelen vall uitvoer, bell:aan in 'haring-, makrelen.
Cham,pagne en Bourrondic·wijnen, ficenkolen, gràncn, boter, linnen
en wolle f1offen.
nOULTON. (MATTHEW) Een man, die, met de l1itftekendlle ta·
tenten. den onvennoeidite:n ijver en de zl1iverf1:e vaderlandslicfde veceenigde. Hij werd tC Birlllillgfzam, in Engeland, in 1728, geboren.
Na den dood zijns vaders, die dooi' de uitvinding eener nieuwe manier, om ibml in te legen, was beroemd geworden, volgde hij zijn
voetrpoor, en bel1eedde eene fom van 9,000 ponden Hl:rlillg tot bet
aanleggen van uitgebreide gebouwen voor faLrijken, waartoe hij te
,\'olzo aanzicrlijke nukken gronds aankocht. ZUil \vcrkz,cme geest
voerde hem tot vele l1l1tcige, rchoone en groote ondernemingen. l1<;t
tielukte hem, de goudkalk na te maken; en LU leed hcc niet lang,
of men zag, uit de f8brijk van 5'0110, de fï:l;;iae kamcrvcrficrièls (C
voorrchijn komen. die binnen- en buiten 's lands verkocht werden.;
terwijl in zijne fabrijk, van de fchoonl1e fchilderltukken in oliererw,
de meest gelijkende kopUen werden genomen, waann hij de manier
van zekeren EGGINSTON volgde, die zich nuderhand, door het glasfchilderl.'n, beroemd gemaakt heeft. BOULTON rigtte, in vereedging
met JAl\1ES WATT, van Glasgow, die in Ii69 een patent voor ecne
fioommachine verkreeg, eene fabrijk voor f1:oommachilJcs op, waarvan Iyea zich, nog te~ellwoordig, in de voornaamfIe bergwcrkcn en
fioffenrederijen van Groot-Brittalife bedient. In li88 mm. hij de
eerf1:e proef met eenen muntmolen , die volkomen gelukte, zoo (lat
d~ze molen ç)l:t11lJ :l!:la w~lnuigell in beweging breng~, Waarl'~ll i~der

D d '\-

t'!cchrs

424

BOURBON. (lIet Eiland) -

BOURDALOUE. CL.)

flechts door éénen jongen behandeld wordt, en waardoor, in ééllC
minuut, van 70 tot 90 nukken k'Üperen munt genempeld worden. De
Compagnie van Siei'i'a Leona laát er vele zilvcr-, en de Oost-Indifche
Compagnie vele koper-munten vervaardigen. Na het overlijden der
Rusfifche keizerin KATHARINA, zond BOur,TON, aan PAUL. I, eenige
der zeldzaamne nukken zijner fabrijk, en ontving daarvoor eenelI minzamen brief van dankbetuiging; eene uitllluntende verzameling van
medailles en delfl10lfcn uit Siberie, bellevens al de nieuwe Rusfifche
muntfpecien, tot een wederkeerig getchenk. BOULTON en WATT,
benevens hunne zonen, hebbeti obk te Swetel'ik, Iliet vCr van
Soho, eene gieterij aangelegd" waardoor zij de Hoommaehines tot
'Zulk een en trap' van volkomellheid geb ragt hebben, dat men; met een
fchepel NeU'castlel' ileenkolen, 6,000 okshoofden wneer tien voet kan
Qmhoog drijven, en daardoor juist hetzelfde werk verrigt, hetwelk
tien paarden, naauwelijks in een uur, kunnen volbrengen. (Vergelijk
hiêl'mede - STOOM1WACHlNES). Deze verdienstelijke man, die.
door zijne onvermoeide vlijt, en voorbeeldelooze -behartiging -derkunst,
in zijn vak, een zoo blijkbaar nut ge(Hcht, en aan duizenden, door
zijn:\! ondernemingen, jaarlijks, een ruim befta!lll verfchaft heeft, iÜerf
in Oogstmaand 1809. Zoowel binnen als buiten 'slands heeft men
zijne groote verdiensten erkend. Hij was lid van de koninklijke gellootfchappen tc, Londen en Wióttrg, van het oekonomisch genoot:'
fchap te Pctenbu1'g, en van meer andere geleerde inrigtingen. Zes
110nderd werklieden, die, bij deze gelegenheid, ieder eene geflagene
zilveren niedaillekregen, vergezelden zijn lijk naar het graf. IIij had
wel eenen hoogen, mam' lliet verz w!(lnen, ouderdom bereikt, en liet
eenen zoon en eene dochter na.
'
BOURBON. (Het Eiland) Sedert de Franfèhe omwenteling Reu'11Ï011 genoemd, ligt in Afrika, in de Ethiopifche zee; bevat eene oppervlakte van 100 vierkante Ihijlen, en wordt bewoond door blm1ken, van Creolen afkomstig, vrije negers en naven. De eerfte be·
droegen, in 1818, een getal van 14,790, de negers 4342, en de !la,..
ven 49,752. Eene eeuw vroeger telde men I1echts 900 blanken, en
1100 naven. Men vindt op het eiland eenen berg, die vuur uitwerpt; doch, voor het O\'erige is er de lucht~gefi:e1dheid uitmuntend, en de grond, Waar die bearbeid kan worden, zeer vruchtba~r.
In 1776 telde men, op dit eiland, meer dan 8 millioetl koffijcboo~
men, welk getal echter feJert verminderd is. Men "indt er veel witte
peper, aloë, ebben- en ander hout, alsmede land- en zeefchildpadden.
BOURBONSCIm MOGENDHEDEN. Zijn die, welke uit het
huis van BOURBON, en wel van LODEWIJK XlV, koning van Frankrijk, amammen. Onder deze mogendheden behooren nog tegenwoordig Frallkrijk, Spanje, en cie beide Sicilicl1.
BOURD ALO UE. (LOUIS) Een der beroemdfte kanfel-redenaars
van Frallkrijk, in 1632 te Bourges geboren, Reeds vro('g werd hem
de leerrtoel der hU11It1l1ioJ'(J, welrprer,clldheid, wijsl':geerte cn 7ede_
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kunde toewertrouwd, cn vervolgens beklom hij, in J669. in het
lulsterrijk!1e tijdvak van LODEWIJK XIV, den knnfel, op welken hij
met eencvoorbecldelooze, echt god~dicl1stige, welfprekendheid dé
hartstogten, zwakheden en dwalingen der menfchen· fchetl1e en be!t r.e ed. Na de herroeping van he~ edict van· Nrmtu werd hij nuar
Languedoc gezonden, om de protestanten van de waarheid van het
katholijke geloof te overmigèn, waarbij hij echter de waarde van zijne priesterlijke bediening, met de regten der mc:nrchen, volkomen
wist te yereenigen. In de laatil:è jaren zijns levens deed BOURDALOUE
nf!1and van den predikIloei , en befiecdde zijnen tijd aan de zorg voor
hospitalen, gevangenhuizen en godsdicnstige gdl:ichtcn. Hij ftierf
onder de getrouwe waarneming zijner pligten, in het jaàr 17°4, en
kan als de hervormer van den knnrel, en de grondlegger van echte
godsdienstige welCprekendheill, in Frankrijk, worden aangemerkt.
Zelfs buiten 's lands zijn zijne leerredenen vertaald, en met verdien.
de goedkeuring ontvangen geworden.'
, nOURDEAUX. Zie BORDEAUX.
BOURGES EN BERRIJ. Ecne ft~d in Frtmkrzjk, van ouds B;..
tanges, de hoofdplaats val1 het voormalige gouvernement Berrij,
thans van het departement de Chel'. Zij ligt aan de rivier Et/re, e14
is de zetel van een aartsbisdom. Het is een·e zeer oude flad, waar·
van reeds door PUNI.US en STRABO melding gemaakt wordt. Er is
eene akademie, reeds door LODEWI)K IX gefticht, en in ]464 zeer
uitgebreid. Zij was, in de I6de eeuw, eene der beroemdfle van gebeel Europa, en de namen van ALCIATES, BALDUINUS, HOTTOJIANNUS, CU)ACIUS en a~derel1, zullen idezelve nimmer doen
vergeten.
EOURGOING. (JEAN FRANÇOIS DE) Was een voortreffelijk geleerde, die, uit hoofde van zijn uitmuntend karakter en uitgebreide
kundigheden, algemecn geacht werd. H~i werd te Nevers geboren,
en ftierf in. 1811, te Car!sbad, als Fransch keizerlijk gezant aan het
bof van Dresdcn, in den ouderdom van 75 jaren. De krijgskundige
loopbaan, in vroeger leeftijd begonnen, door hem' zijnde vaarwel gezegd, wijdde hij zich aan de ftaatkunde, en werd tot legatie-fecretaris van het gczantfchap bij het Spaanfche hof aangefield. Hij bekleedde dien post negen jaren, en verwierf, in dien tijd, eene zeer
naauwkeurige kennis van Spanje ,waarvan zijne uitmuntende reis door
dat rijk het fprekendfte bew'ijs' opleverr. Vervolgens werd· hij door
LODEWIJKXVI, als gevolmagtigd minister hij de vorsten en fl:enden
van den N eder-Saknfchen kreits, naar Hamburg gezonden, en floon
aldaar, in 1789, met die ftad een verdrag van handel en zeevaart.
In I? 92 ging hij, al s Fransch gezant, naar Spanje, van waar hij , bij
het uitbarsten van den oorlog met dat rijk, werd terug geroepen, en
na~r Pa1'ljs wederkeerde. Thnns, zonder eenig openbaav·karakter le.
venoe, be!1cedde hij zijnen t~id nan de wetenfchappen, tot dat hij ,
in het laatst vau1ï99, als gezant naar [{oppenhage, en, in 1801,
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als zood:mig naaf Sto!óo!m gezonden werd. Ook hier, gelijk ter
eef5tgemeide plaatfe, verwierf hij, door ;r;öjnc deugden en groote
kundigheden, eene aigemee!le ac1Jting, en werd, door de almdc.
mie der fchildcr- en beelcihonwkullst, tot honorair lid benoemd.
Bij de ontl1ane gefchil!en in J 804-, tusfd,cn Zweden eu Frankrijk,
werd hij terug geroepen; leefde nu wederom ecnige jaren, te Pm:ijs.
alleen voor de wetenfchappen, en \vcrd ebde lij Ic [Ot l;2zant bij het
llOf van Dresden benoemd. De fmnfche keizer verhief hem tot de
waardigheid van rijksbaron ; naè.at hij hem, in 18°4, reeds tot bevel·
llebher van het legioea van eer had aangefleid. Behalve zijn voor.
treifelijk werk over Sjlfwje, gaf Bo URGQJNG ook nog de reis van den
bertog van CHATELEJ' llanf Portugal in het licht; benevens vcrfchei·
dene overzettingen uit de Dmtfche 'aal, waaronder die van BA rSCH •
]Jofanik für Frauenzimmcr, en ARCII.l'.NHOLZ, Gl'j~·ltichte der Flibus.
tier j niet de minl1e zijn.
B0URIGNON. (ANTOJNETTE) Deze beruchte dIVeepftcr werd, in
l1et j~ar 1616, te Rijsfcl in Frankrijk, geboren, en wel zeer mis~
'Vormd; doch zij bezat eenen zeer lèvendlgen en dweepziek en geest,
welke zich reedi in haren vroegCten leeftijd ontwikkelde. Zij vlo'Jd,
els een kluizenaar gekleed, naar eene woestijn, W<lnneer de aartsbis{chop van Kamerijk haar eeue afgezonderde plMts aanwees, waar
zij, zonder zich aan ceui,se geloïte of regd, dan alleen aan de lieftie tot God en het Evangelie te binden, eene gemeente oprigtte, Die
lmu gedrag veroorzaakte, dat zij weggezonden werd, waarop zij
zich te RijsJe! in eene Immer opnoOt, en 4 jaren lang. afgefchdden van de menfchcn, h:efde. Zij verbeeldde zich, dat G0d h'13r be,
ftemd had. om het Christendom te hervormen, en deed, 0111 die
redm, vele reistogten. Haar dood viel te Frondel' voor in 11580.
Er zijn van hnar verfcheiden fchrifcen voorhanden.
BOUSSOLE. De magneetnaald met hare kast; het kompas: ook
verüaat men er door een wiskunstig werktuig, hetwelk bij opmetingen gebruikt wordt.
BOUTADE. Door dit woord verfiond men eertijds eene [001'1
van klein hallet, h.;twelk men als een ~mp."omptu verwonde; doch
het beteekent ook in de mnzijk eene frthta/ij.
, BOUWKUNST., l\1cn 'heeft me{?nl1~len de v;a1g geopperd. of
(Ie Bouwkunde on:1cr de fraaije, dan wel onder r:e wcrktuigelUkc.
kuust(:n moet g:2rangfchikt word':I1? M<':11 bn h~ar Cider de laatf'tc
plaatCen, in zoo ver de fchoonh:.'id in de werken der Bouwkunde
!I:lIl deze ku:~st d:t cig::n, 1111:1r van de beeldende hu:' sten ontleend
is, en or.der de eerrle, oDder de frmüje kl'IlRten namelijk, rangfcbik~
ken, voor zoover ieder bouwmeester te gelijk genie vo~r de beeldende kunst, welke onder de fra1Ue kunsten behoort. bezitten moet.
Men verdeelt de Bouwkunde volgc!l1s de vcrfchl1Iende voorwerpen.
die zij behandelt, in drie foorren : de bllJ:~'(/"liikt-, ,'esting- en
/dceps ·Bouwkunde; befcaande de eerfie, wáarvan wij hier alleen fpre.
ken,
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in de kunst, om alierlei gehouwen zodanig te vervaardigen,
dat zij m~t de bl:docling, waartoe zij gefiicht würdcn, niet alleen,
zoo v~el mo~clijk, ovcf<~ellkomcn, Ilwar ook frer!;, dULJr4l\alll en
behagf:!\ik voor hel oog zijn.
BÜUWORiJE. Is de eigcna3rdige fillaak in het regelen en vertieren van de in- el; t:llwel,digc deden d2\' gebouwen, welke bU
verichililmde mtien zee,' omkrkbclden is. De EgyptiJèhe Bouworde
vertoont e('ne buÎrcllgtW0ne v?sth,jd cn f1:erkte, die echter in rU',\-·
heid ontaarde. De Grici.fclte is vol [cilOonbeid en [maak, en word.
in drie hoofdtakken, de j)QrifcJli~, .lunifèhe en Co1't'l!tijèhe verdeeld.
De eerlle ollderlCheHt zich inzonderheid doOl' edele eenvoudigheid
en verhevene grootheid; de tweede door een bevalliger vertoon, en
cie batfte door al de pracht, welke de voorname cigenfchap der Co.
rintiCche gebouwen uitmaakt. De Romci1iJèhc Bouworde, eene llabootfing del" Griekfche, we.:k van deze dIkwijls af door hare overbodige pr:1cht. Te gelijk met de Got/tifche heerschte de Arabiji:.'te
Bouworde, welke n:t~r de Criekfche, alsmede de l'vJoorjè!ze, die naaf
de overblijffels van Ro:neinfche gebouwen in Spa/lje gevormd was,
cn ten [,\3l1zien van welke la8tfie de kenner, in weerwil van al hare gebreken, echter de overblijfCcls der MoorCche gebouwen te Gre1wda, Sn'il/a, en Cordol'tJ niet zOl1è!el' bewondering kan be[chollwen. De /1rab:jèllc Bouworde ondertchcidt zich inzol'derheid door
aardigheirl cn pracht, en de Go:'~!fc!le (llamelijk de Nimw-Goth:jèize,
die, na de verwoesting van het GotlHrchc rijk, bij de 1I100re11 en
Arahiei'CIl in zwang geraakte) door grootheid; doch alles is vol van
l1iets beduidende, kit:clerachtige trekken: zij is pracht;g en rijk; 11lr.ar
zonder orde of evenredigheid, en bezit doorgar.nslets tuevalligs.
De Italia.1ll/clze Bouworde, naar Romcinfche voorbeelden, inzonderhcid v~n die van latere tiJdC:ll, geyormd, \"crecnigt grootheid en
pracht met eenvoudigheid; alleenlijk Hr2~lt er fomt~ids wat onachtz:: m:~cid in door. De Eligci/c.'1e Douworde hecft zich naar de Itali:1anCche gevormd; doch komt, in lia:l\1\\ b.êmigheid, met de Grick[che
o\'ercen. De Frm;jè/ie is ligt, los en beh~geI0k. De DOliword~ der
Dz;itjÎ;!;rrs was eerst Gothisch, en kwam der oude, zoo wel D:S (ler
Nieuw - GorhiCche eVCil zeer nabij, welke laatflc de Dilitfdcrs buiten
twijfel van de Ft'(lI1fclten hebbcn overgenomcn; doch hter volgdcll
zij nu eens de Itali~aI1Cche, dan cens de Franfclle Ilollwordc, I1D::r
gelang de grootcn, die lieten bouwen, met de eene of 31xlere dezer
natie waren ingenomen. De bO!!wmccsters. aan welke wij den thans
hecrièhenden Cmaak in de Bouwkunst te danken hC])!)Cll, zijn de Ita.
li,1/Ien PASLADlO, VmcENT, SCA:vrOZZI, SLlO,lO en 1-'\con BAROZZIO
(onder den naam van VIG:\'OLA bekecd) , aan welke mannen PHILIP'PO BRI:NELESCJ!f, LWN BAPTISTA ALl.lERTTI, doch inzonderheid BRAl\1.\NTE en GIOCONDO, op h~t eil~de der 15dc en in het b"~gin der
16de eeuw. den weg tot deze kunst hebben a"1llgewczen. - Oole
onder OllZ\! Nederlanders YIndt men voorn~ll1e bouwkundigen, on.
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BOV E N NAT U U R KUN D E.

tier anderen H. DE KEIJZI::1, die de Graftombe van WILLEM I. en val!
ELIZAIJETH lVIARNl x VAN ST. ALDEGONDE, jn de oude kerk te Delft.
en de zuider-, wester- cn lloorderkerk , bencvens de bC14rs te Ámflcrdam; V!N!{EBOO)!, di~ d~ zoogenoemde TaIPs-huizen aldaar bouw:~
de, en de heroemde JACOB VAN K.UIPEN, wiens kUllst door hee
overheerlijlF gebouw, thans het koninklijk paleis, in die 11:ad, voor
altOQ~ der vergetelheid ontwkt is.
, BOVENNATUURKUNDE , (Metaph)!sica). De hefpigelende
wijsQcgeene ver;:!ech.1en de Griekm in drie" deden, in de natuurkun~~ (phyfica) , in de zcclekunde (ethica), en in de redeneerkund~
(dialecticC{), lu de natuurkunde werd gehandeld over de natuur der
wereld, el] alle natu~Jrlijke verhorgepe zaken; in pe zedekunde over
.het leven el1 de plig~en der menfchen, en, in de redeneerkunde overd~
waarhej.d en çlwalin,g. Maar, in het begiu der zeventiende eeuw, Doeg
WOf.-FF, een beroemd Duitsçh wijsgeer, eene andere verdeeling voor~
te weten: eelle verd(>eIing der befpiegelende wijsbegeerte, in een the,r:eti,ch pf befc,';ouwcnd, en praktikaat of beoefenend gedeelte. "Het
befchouwend of theoretisch gedecl~e bevllt, volgens W OLFF, twee
llOofdwe~elJfçhap'pep , de logica en metaphysica, de redeneer: e.\l
hovenr.a\uurkund~. Tot de praktiki\le deelen brengt hij de algemecne werkd:;dige wijsbegeerte, de zedc!:tlllde, het nntuurregt, de
fiaat- t;ll huishoudkunde. Tot de declen der bovellnatuurkunde rekent hij 'de olltologia, of de redeleer aangaande de natuur en krach~
ten der dingen in het algemeen; de zielkunde (PD'cholQgia); d~
cosllI%gia, of de leer der rede aangaande de eenheid en noodzake!ijkheid van alle zelmandighedcn, als deelen der wereld, en de natuurlijke godgeleerdheid (theologia nllturalis) , of de redeleer , uit dç
befchouwing der wereld en van haar zelve, aanga;lnde bet be~ailn el]
de eigenfehappen van het volmaaktfle wezen.
Toen, in de laat11:e helft del' 18de eeuw, de beroemde Koningsber~
ger wijsgeer, KJ).NT, verfcheen, ontving ook de befpiegelende wijsbegeerte. overeenkomstig het Jbndpunt van dezen diepzinnigen de~
keI', eene nienwe verdcelillg en grensfcheiding van haar gebied. Uit.
gaande van de onderi1ellil)g, àqt 11Ct mogelijk is, bij de berchol1~
wing (flor), en de betrekking (vorm) der l11enfchel~ike kennis,
naauwkcurig "van elk;ln!1er te fcheiden het zuiver aandeel des denk,
vermogens van het aandeel en de werking del' zinnen" en menfchell~
wereld op hetzelve, ondernam hij deze oordeelkuudige ontleding der
zinnelijke, veri1andelijke en redelijke vermogens van delll11ensch, in
~ijne l{ri/ieK der zuÎl'('re R.ede. Aldus werd KANT, door den gang
zUner wijsgeerige befchomvingen, als van zelf geleid tot de verdeeling der befpiegcknde wijsbegeerte in zuivere en toegepaste. De
ecri1e heefe betrekking tot hetgeen, wat de mcnscll op zich zelven vermag, naar den nard zijner vermogens, als denkend en h~:lde!end wezen. De coegepastc onderzoekt de algemeene en 1100dzakelijke
~itkomsten vfl.n de toepasling der zuiveze mcnfchelijke @clsvemiogcns ,
op
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en der fraaije kunsten. Daar nu bij iedere l1eiling, gelijk bij al
onze kennis, twee hoofdzaken in overweging komen, de flof of
inltoud, de zaa,l;, die in de l1eliint;, en de w~i"~~ of het verband
(de vorm) der deel~n tot elkander, verdeelde 1(.~NT zeer natuurlijk
de zuiver beCJiicgclende wijsbc~eerte in een wijsgeerig onderzoek van
den vorm en de flof (;J]zer kenl1:s; Tot het ecrile reke'1t h;j twee
wctcnfchap?en, de zuiver algemeene redeneerkunde (lo:;'ica pura 1/liiye/falis) en de zuivere aesthetica, of de lee·' van den aard e'1 de wetten des zuiveren gevoels voor het fchoone en \'erhevene.
Naar d~n eigeniijl<ell inhoud der beîpiegcle1!de wij.begeerte, ve~~
deelde hij deze, de ftot}'clijke wijs~)egecrte, (phi/ofrj>!tia lIlateriaiis)
in voorbereide/l{le en op~oltwende of l'oltooijo:de deden. Tot dc
cern.: bra;;t !,ij de zieikllnde, en de oorl!c;t:~llndigc betchonwing va;}
de kracht, het gebied en de grenzen onzer ziels'{epllogens;
Door zulk een hoogst noodzakelijk voorai);aand onderzoek kan.
naar KANT, eerst b"pa:1ltl \vordcn, of, en ilJ /lL'e yerre, cene wa;'e en
grondige B01'CI:lJtlt/l1,lï!:/lI!de l'oor den mem::'l mogelijk zij. Dez3
zou dan, als Cell l'cltonid gdJOUW van alle mogelijke menfcheEjke
]wllnis, alles moeten bevatten, wat de mensch kan wetm, moet geloove1l en hopm aangaande de natuur, krachten, wetgeving en betrek-,
king' der zillnel~jkc, der zedclUke en bovenzinllelUke wercld.
,Wi!!ckcl1l'ig mogen fi)1l1l1ligi>11 deze en dergelijke verdeelingen der
novennn:uurkunde \,'oCf,kl,men; de wijsgeçr erkcm in dezelve l1echts
eel1e natuurlijke takverrprciding uit den algemeenen fta-m van het eigenlijk mcnrehelijk gevoel en leven, in onderfchcidin3' van dat der
die~en: uit de wcrk:ng van dat gevoel voor w:nrhcld ziet hij (i!
redeneerkunde voorrrprnitcn; uit die van het gevoel voor fchoon.
heicl de wijsgeerige theorie der fraaije kunsten: uit het gevoel voor het
4{eddijk go~de de zedd:l1ude, en üit het gevoel voor het onein.
dige , volmr.akte en verhevene, of uit het godsdienstig gevoel, de Bo.
vennatul1rkunde. Over de natuur, bedoeling, en waardij van ieder
hoofddeel der bovellllammkunde, vergelijke men de artikels WEZEN.
KUNDE, WERELDKUNDE, ZIELKUNDE en GODGELEERD.
HEID. (Natltllrlzjke)
BOXEN. Met de vuist vechten: eene Engelfche gewoonte, om
een gefchil op ftaanden voet te bel1echten; doch die thans van lang.
zamerhand in onbruik geraakt. De vechtets ontdoen zich gewoonlijk
van hunne opperkleederen , en l1:\an elkander met de ,'uist, tenviiI
zij door eenen kring van menfchen omringd worden. Die op den grond
valt, wordt door de aanfchouwcrs wederom op de been geholpen_
die dan zijn zweet afdroogen, en hem tot eenen nieuwen fir:jd aanvuren. Op die wijze duurt het gevecht een half trur, en fomtijd~
langer, tot dat een van beiden verklaart, h ctzelve te willen eindigen.
die dan als overwonnen befchouwd wordt. De kunst van Boxen
beif, hare r{'geJs, die naullwkcurig worden in acht &,enomen. Bij
\'oor·
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voorbeeld: zoo 13ng de een op de:l grond ligt, mag de ander niet
fl~ao enz.
BRAAKLAND. Hierdoor ver[bat men CCl! fl:uk land, hetwelk
men, om de 3. of 4 j:\rcn, of geheel onhebouwd laat H;gen, of
wam'op alleen klaver, of, wanllcer het op nieuws en ilerk gemest is,
kool, a~rchppe!eil en andere zomervmciHcn gebouwd 'vorde!l. Men
meent, dat h::t land op deze wijz~, door het rotten der klaver.
wort eren enz. nieuwe kraCÎ1ten verkrijgt, en èan met minder, of volfirel:t geé'n:2, me,( voor del! gr~tallbo\lw bete: geichikt is. Wat er
ook, imusfcben, van dit gevoelen zij, kOlllt het ons voor, dat ccne
cibnder geregeld opVOI'~èllde bebouwing V:1I1 eeilcn akker met zol11crvn;,-=htèn, rogge, tarwc, gerst of haver, in dier voege , dat die
vructJt, welke de meeste mest bellOC'fc, het eerst fjcznaid wordt, een
meerder voordeel voor l:"'!1 landman oplevert.
13RABAND. Vuorbeen eClI hertogdom en een v:m de zeventien
gewe,ren der Nakrla:u/m. net behoorde gedeeltcltk :13l1 het huis
van Oostenrijk, ell ged'2eltelijk aan de Yereenigde Nedcrlandeil, om
welke reden h~t in Ostmrii+:clz (voorheen Spam.' sc':) en iIottatulsch
of Bataaf5d-lJrahmu! vcnledd werd. km Oast:"nrij/.: behoorden de
fieden Lmven, Bn.','jèl ('11 Antwerpen, met h~re o:,derfcheldene kwar.
tieren, benevens de heerlij ldwid ,l/cc,zelen, welke eeI1e en andere het
zuidelijke deel van BmhmJ uitmaakten, dat niet :tUcen grooter d:m
het noordelijke, maar ook o!1gelijk veel vrudltl'aarder en IJleer bebomvd is. Vlas, haver, rogge, ooft en gevo!elte vindt men in
Er,7bam! in overvloed, en de wol- ril lillnen-mmmfaktllren, bijzonder
de kant-fabri5ken, ziin cr v~n veel [,C;:Ulg. De Sddde en l1faas zijn
(1e hoofdriviercll. Volgens d~ t2!lin;~ v:w 1803, bevattede Brt/band
Sz vierbnte mijlen, en 239,629 illwoner~. In lï9+ werd het door
de FrtilJfc!zclZ veroverd, en, bij den vrede van Compo Formio en Lu·
ne)'ille, in 180 I, door Oostenrijir: aan hen n~6eflaan; doch in 18:4,
ten gevolge van den Puriisfchen vrede, met de voormalige zeven Nedr:rlundfehe gewesten verecnigd ,met welke het thans het konÎl.lgrijk
der Nederlanden uit11lMlm
B rtACHqGRAPHlE. De kunst, om bij verkorting, of met kaîaktel's, te Cchrijven.
BIU\CIIIJLÓCIE. Die gebrekkige fchrij fwijze, wanneer mén,
door gedrongen kortheid, duister wordt.
BRACTEATI. Oude Duitfche gouden of zilveren munten, zoc)
dp!] ~ls eene loovcr, die in de middeleeuwen veel getlagen werden.
BRACR'TANEN; BRAMANEN. lil' 13RAJVIINEN.
13RADLEIJ. (JM1ES) Deze beroemde I1crrelmndipre werd in
1692, te Shirnbo/"IJ, in Enge/md, gebaren. O!Tchoon tot den pre.
dikdienst opgeleid, dien hij ook ecnigen tijd waar::am, dced l:ij ech.
ter van dcnze;,re!l afnand, toen hij, in 1721, tot hoogleeraar in de
Herrelmnde, b:.i het collc:~ie van Sm'iile, Ie O:rfort, werd aangel1e:d. Scd::t't wijdde hij zich gi!heel aan dit zijn geliefkoosde vak ~
CD
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~11 ma:tkte, in 1727, zijne fchoone ontdekking over de afwijking de!
lichts bekend. Dan, hoezeer ook de naauwkeurigheid in de fierre-

kundige waarnemingen hierdoor bevorderd, en de afwijkingen, in de
verfchilIende bepalingen, vermü:derd werden, bleef er echter altijd
een verfchil over, dat hem, nclmien jaren lang, met eene verwonder·
Iijke volharding, z:jne waarncmingen deed voortzetten, tot dat hij
eindelijk de oorzaak VJn dit verfchijnfel opfpoorde. Hij toonde aan,
dat inen hetzelve volkomen kon verklaren, wanneer men aan de as
der aarde ce ne geringe, l1iJ~gc,cnde, beweging toekende, en deelde
zijne ontdekking, in 1747, in eene:1 brief aan lord MASCLESFIELD
mede. D'ALE~IBERT Ilrei"t , naderhand, de natuurlijke oorzaak van dit
flingeren, volgens de theorie der algemccne nntrekkings-kracht, ver~
klaard. Beide ontdekkingen ht:bben den grootl1:en invloed op de fierrekunde geh~d, en het mogelijk gemaakt, de tafelen, aanga:ll1de de bew('gingen der hemel-Iigchamen t met ceue behoorlijke naauwkcurigheid,
te kUlJnen opmaken. BRA;:JLE1l werd in 1741, na den dood van HAL~
LIèIJ, to~ den aanzie:l1;jken post eens koninklijken fl:en-ekllndigen bevorderd, en beklom de Iterrenwacht te Grccllwid. Hier l]cet hij hee
overige zijner dagen in volkomene af30nderi l;g, en verzamelde ver~
fcheidene folianten z~iner eió"ene waarnell1ingen, welke een uitgebreid
nut gefl:icht hebben. Uit deze rijke bron fcheptc de beroemde l1errekundige MEIJER de gl'Ondfl:ol'Ten voor zUne maan-tafe!~, waartoe
1200, door BRADLEIJ gem11kte en berekende, waarilemingen hem alle noodige bepalingen ople\"erdcn. Het is eene eer voor de wetenfchappen, bij dit :tlles te kuunelJ voegen. dat een man. die zoo veel
voor haar deed, te geH)ken tijd befcheideIl, welwillend, menschlievend, grootmoedig, en ol1'Jamzuchtig was. Hij fl:ierf in 1762, in
den ouderdom van 70 jaren. De verzameling zijner waarnemingen
werd, na zijnen dood, door zijne familie, aan de univerlheit te
flJrt ter hand gefl:eld, welke dezen kostbaren fchat langen tijd ongedrukt bewaarde, doch dien eind"clijk in het licht gaf.
BRAGA, BRAGE, BRAGAR. Was eenc van de 13 manueliJ.
ke godheden der oude NoordCche volken, welke als de god der wijsheid, welfprekendheid, dicht- en toonkunst vereerd werd. Hij werd
:tls zeer fcllOon afgebeeld, met eene harp, tdijn genoemd, en heeft
vele overeenkomst met den ApOLLO der Grieken en RCJmei/Jm.
BRAHÉ. Zie TIJCH0 VAN nRAHE.
BRAHMA, BRAMA, BIRAMA. Eene van de drie voornaam.
fle godheden der Indirmel1, de fchepper van alle dingen, die aan
WISTNOE Cde tweede godbeid) de zorg voor alle levende fchepfels,
en aan MADEO , (de derde), die voor de zielen der afgeflorvencn,
opdroeg. Indifche kooplieden hebben echter N:Em.;HR verzekerd.
dat de verfl:andigen onder hen Ilechrs één opperst wezen vereerden;
doch dat de !Jrmuinen, alleen om des volks wil, onder-goden hebben uitgedacht.
nRtll\1ANTE D'URBINO. Was van eene behoeftige, maar bril.
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ve familie. Hij werd in f 444 gl'boren, el1 door zijnen vader tot de
fchilderkunst opgeleid; doch, meer neiging tot de bouwkunde bezitrende, bragt hij het daarin zoo ver, dat hij in dit vak eenen grooten
lJaam verwierf; Een zijner beste meesterflukken is de Pieters-kerk
te Rome, waartoe, volgens het plai] , hetwelk hij aan paus JULlLTS
1I overhandigd had, in 1513 de grondOag gdeg:! werd; doch zijn
dood, die in het volgende jaflr voorviel, verhinderde hem dit gebouw
te voltooijen , hetwelk nu aan MrcH.1EL Ar-;GELO werd toevertrouwd.
I-Itl was ook, eenen tijd lang, officier bij de vestingbouwkunde;
Zijne in 1756, in' handCchrift gevondene werkcn zijn deels in proza;
deels in verzen, en in hetzelfde jaar t0 lllillan uitgegeven.
BRAMINEN. Dus noemen zich teg~nwoordig de voormalige
Braómanen, (priesters van BRMl.\) der Indianell. Zij maken den
eeriten aanzienlijkf1en f1am in Illdosti1n uit (zie KA STE); zijn pries(ers en geleerden; die te gcl~jk bedieningen van fl: at bekleeden , en
belastingen uitfchrijven, en hebben hunner Kaste; of hunnen Ham,
behalve den hoogrlen rang, de gewigtigtte voordeelen weten te
bezorgen. Volgens het oude wetboek moeten dc BraminelJ de heiligè boeken beoefencn; iich aan een godsdienstig gedrag toewijden,
en zich; dobr het onderwijs van jonge lieden voor geld, en door
het verrigten vnn godvruchtige daden voor anderen, onderhoud ver..
fchaff.:n: dan zij hebben deze voorfchriften reeds lang o\'ertreden,;
en houdcn zich thans zoo wel met wereldlijke als geestelijke zaken
bezig: l':elfs zijn er vele onder hen, die als veldheercn hebben uitgemunt. ZU leven. gelijk de IndimJe/J, over het algemeen, bij uitf1ek
mntig en zijn zeer talrijk;
BR AMSTENG. Is, in ~e zeev:lrirtkundc, een kleine, fpits toeloopende mast, die boven op den fokkemast f1aat. Een bramzeil is
dus dat bovcnrle zeil aan den mastkorf. hetwelk aan de bramf1en~
wordt vastgemaakt.
BRAND. (EW,\LD, graaf \'an) Zie STRUENZEE.
13RAND-' of ONTVLAMBARE LUCHT, (waterftofgas). Eene
foort van lucht, welker eigenfchappen daarin gdegen zijn, dat zij
door ecn licht kan wordcn aange[1:oken i wanneer tij doorgaans eene
blaauwc vhim vertoont; dat zij, met de lucht van den dampkring
vermengd, en, omHoken wordende; eenen zwaren flag- veroorzaakt,
en, eindelijk, wannecr men haar alleen inademt, doodelijk is. Men
vi!ldt deze lucht niet alleen in de Natuur, maàr zij kan ook door de
kunst worden voortgcbragt, en warde in de berggroeven , ondcr dell
naam van /è,'zw,1de1J (dampcn), veel gcvonden. Wanneer men in eèn
moeras, of iu een ÎtWta:md water, met cencn ftok roert, dan klimmen
er blaasjes omhoog, die met brandbare lucht gevuld zijn, welke men
kan aanCteken. Men kan dezelvc, op velerl~i wijzen, door de kunst
verkriip:cn; doch zij wordt gewoonlUk uit de metalen, gcdurende hunne
oplosfing in vitrioolwur, ontwikkeld. Men heeft een bijzonder werktuignoodig, om haar op te vangen; welks bCÎchtijving hier te bread.
voc-
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\roerig zou zijn; nUlar men kan zich ook deze lucht op de vo1genc'e
wijze verfchalTen. :Men fchudt, in e::ne gemecne groene flesch, 3 lood
\'ijlCel van ijzer; giet er een mCl;gfcl van I lood vitriool-o:ic en 6
lood water op,- en houdt de opening eene minuut met den duim gefloten, wanneer, zoo men, bij het wegtrekken V:ln den duim, een
Jicht tegen den mond der flcsch hondt, zich daarna eene blaamve
vlam zal vertoonen, die, terwijl zij in de flesch trekt, eenen zwaren
Dag veroorzaakt. Men kan deze proef verfcheidene malen achter el·
],ander herh~len. Wil nvn dezc lucht bewaren, dan 11cme men eenc
blaas van een zwijn of kalf; mn!{c die vochtig en luchtledig; voorzie
derzelver mond van een ricren pijpje of pennen-fchacht, en fieke die
door cene kurk, waarmede men dan de llesch taeOnie. Zeod:-a zich
nu de brandbare lucht in dezelve, uit de opgegevene fioffen, omwikkelt, klimt zij in de blaas, die zich van langzamerhand uitzet, op,
waarna men den mond derzelve digt toebindt. en de blaas van de
flesch neemt. De Brandbare lucht is ligter dan die des damp\{rings, waarom dezelve gebruil:t wordt tot het vullen vftn luchthol.
le;1, die uit hoofde \"::m hUllne ligtheid, door de dampkringslucht opnijgen. Daar echter de f1:olTaadje, waarvan de luchtbollen gemaakt
worden, en waarin de I3randbare lucht beflotcn is , zlV~arder i3, dall
de lucht des dmnpkrings , zoo moeten de luchtbollen 2('(r groot zijn,
teil einde de menigte der daarin opgeOotcne Drandbnre lucht dc Z\i'aar~
te vnn den bolovertreffe.
BRAKDENBURG. (Het nmkgraafichap) Ligt in den Oppcr-Sakfi~
fch'~n kreits, en is d" ho()Cdp~ovincie ,'an ~l1e I:llldfchappen van het huis
VRn llrrmdc'iIll/!i'g, omd:lt daarop de keurrorltelijke waardight:id rust.
De,zeJfs oppervlai;te bedraagt 4H geographiCche \'Ïerkante mijlen;
bevattende, ill ailes. olUtrent 7,500,:)00 bewoners. Door zijne kaualen en rivieren, alsmede door de daarbij liggende neden, is hetzelve
zeer gerchikt \'oor den hal:dd. Het grootfie gedeelte des lands is ef.
fen, en beHaat uit zandige vl~ktcn, die door cel1e menigte moern,[:n,
p~in- cn d~n::ebosfchen word':'l1 a~t;clVisrcld.
De regering 'heeft zC'cr
,"cel ter bcyorderillg nl1 den landbouw cn aanmoediging der mamJf:lkturen ~'errigt. De keurm:lrk BraiJdl'lIbrlrg belhat 11it ') hoofd-Iandlchnppen, te weten: Ait;i,',i;'/r, de PO"'gllitz, JJlittdmark, Uck~r
mark, en de heerlijkheden Brrs.Z:ow en Storkow; zijnde ieder dezer
1:ll1dlèhappen wederom in kreitfen verdeeld. De markgraven van Emudenburg zijn, federe 1769, in twee hoofdlinien onderfcheiden: in
de koninklijke Pruisfifche, of de keurvorstelijke linie, aan welke de
geheele mark toebehoort, en die den Hervormden godsdienst is tocgedaan, en in de Onoltbachfche, of Anfpach-Baijrcurfche, waar de
Lmherfche godsdienst de heerfchende is. - Over de gezamenlijke landen van het huis van Brandellhurg, zie 111en op het WDord PRUIS SEN.
BRANDER. (Een) Is een fchip, met brandb:;re fl:offen gevulcJ.,
om daarmede andere fchepen in brand te !leken.
I3RANDES. (CHARLoTn Wn.lIEUllNt\ FRANCIiKA) Eerfl:e ZIlI1Ar.GE3I. WOORDENIl. J.
E e
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gercs op het Irambnrgfche toon cel , werd in 1765, te Ber!~.n, ~c
horen, en was mcde als ecne vooraelfclijke fchouwfpeelfler bekend.
Zij fpeelde het ldnvier meesterlijk, en bezat te\'cns vcle theoretifche
kennis in de Illuzijk. Zij ftierf reeds, te vroeg voor dC! toonkunst
en liet fchollWfpel, re Hamburg in 1788, in het ~3!le jaar haars outlcrdoms. Na haren dood kW"ïll ecne verzameling harer eigen vcrv:lar(:,i.4de 11111Zijknukkell in het iicht, die bij de beminnaren der teonhum in groote waarde gehouden worden. Hare moeder h'ècft
zich insgelijks, inzonderheid door hare ARL'lDl'\E, op het Duitfche
tool1eel beroemd gem;wkc.
DRANDES. (E.) Werd in I73;~ in Hm:owr geboren. Een!!
zorgvuldige opvocding, zijn verkeer in de groote wereld, ûjl;e reizen in vreemde landen, ecnc veeljarige naauwe vrienc1fchap met de
uitftekendll:e mannen van DI/itsc!z!allrl - dit alles, gepaard met CCl~ell
llÎtlllllntenden llanleg van geest en ongemeen gunstige omtbndighcdell,
droeg niet W(~illig bij, om hem ecne graote mate van kundigheden
tt verfch~(fl'n. Gedurende eene reis door Duitschlalld en Frankrijk,
wijdde hij aan he, tooneel te Parijs en lPèenCH zijne bijzondere
o:'lUcrking; doch voornamelijk vond hij, in den wÎ::ter vat] 17S+
tot J785 , in E17gdrllJd gelegenheid, om, niet alleen, in zeer belangr\;k(' letter- én fl28tkundige betrekkingen te geraken, maar ook, om
met de Britrche fb~tsgct1cldheid ten naauwfie bekend te worden. Hij
b,~kJçcdde van tijd tot tijd aanzienlijke posten, en werd in 1803,
tocn d~ Frrw!dm in llal10ver vielen, tot een der afgevaardigden
henoemd, die met den Franfchen veldheer het verdr~g Wt overgave
!loten. 13RANDr::S t1ierf in Bloeimaand 1810, en zijn verlies werd
door zijne medeburgers diep betreurd. Hij bezat een zeldzaam talcm \'an waarneming, een gelukkig g,"heugen, en eene uitgebreide
wercld- en meJl(chenkennis, die in al zijne werken doort1ralen. De
belungrijldle van .leze zijn: AlIlllCïkulIgt'lJ iibcr die Londt'lI:r, Perfjer z:Jul lYimer Theatfi"; Politiji:he Betradtl/IJgen ;ïbcr die frt71izii·
fiji:he RCl'o!lItÎón; Betrachtlwgel1 fiber das IFeiblichc Grfch!ccht; j}ctrachtullgcu iibcr dC11 Zeitgcist iu Delltschlolld en anderen. noveJ~
den heeft hij, in de C?ittil1ger gele!Jrtcl2 ,,111zdgC1l, Schl?i5fers politiji·!Jcs .Tourlla!, de ll{/I!i/~·he n!!gemcinc Literatur-zeitrmg elJz. vcrli;li eiele;J llitl11l'll:tcnJ e bijd~agen geleverd.
BRANDEWIJN. Is ecn geestrijke drank, die uit verfchillcnde,
tot \Vijngisti'~g ?:cbr:lg&e, meelhcv8ltende pbl1tgewasfer;, als: granen,
üanbppelen" ooft, bicr- en wijnmoer, uitgeperste druiven enz., ook
uit wijn, doch m?est,lJ uit koren, door overbaling, of fioking, getrokken wordt. Over her :1lgemcen bevat d'e Brandewijn een mill of
meer fterk mengfel van :1lkohu 1 el1 water, en bereide men dien op
de volgende wijze: het koren, tot het br:mdcn beflcmd, wordt, nadat het of gebro);en of gemout is, in eene kuip met bauw water
geroerd, en, wan!l(:~r het een vierde gedeelte van een uur gefiaan
heeft, hervat men deze bewerking in warmer, maar geen kokend,
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wnter zoo lang, tot d~t het mengfel laauw is , waarna de moer, om
de gisting te bevorderen, cr bij fevocgd, de kuip of het vat digt
gefloten w-mlt, en h~t mengfel fl:aan blijft, tot dat het aan het gisten geraakt. Hierop doet men hetzelve in den disteleerketcl, wanneer de geest zich in dampen ontwikkeld, en in vlociftof overgaat.
Dit eerfte aftrekfel is nog nict brllikbnar; doch het tweede geeft den
ei:;cnlijkcn, eenvoudigen Drm:delVijn; het derde een dllbbel~n; het
vicrde den wijngeest (fpi:,·tIIS ,'/ui rfct/[icattts), en eindelijk het vijfd~
d(:n zuiver.en, van alle "laterdcclcn bevrijdden, wijngeest C/piritli;
}·illi rect1ficatisjilllus) , of alkohol, welke laatf1:e men echter zelden
Rnde!"s dan bij fcheikul1digcn, of aFotlIekers, kan te koop krijgen.
In Oost-IlJdie bereidt men den arak uit kokosfap, rijst, enz.; (zit!
1'frdtr ARAK;) in fFest-Illdic de rnm en taffia, uit het ihp van fuike~riet, en in Frallkïijk trekt men uit wijn, wijnmoer, en het over..
rchot der uitgeperfl:c drlliw:l, den Franrchen Brandewijn, die, naar
de plaats, waar men dien vervaardigd, Cognac, Or/uws, Bordeaux,
Roc'zdle, /Vantes el17.. gen()(~i1ld wordt. In de fuiker-raffinaderijen
warde ook wel, van den afval der Îlliker , ruiker-brandewijn gedistellccrd.
De kOJ'w-Bra/ldewijn, bij ons algemeen onder den naanl \"un .Tenever bekend, wordt van rog, weit, gerst en haver, of afzonderlijk of .'~emengd, met bijvoeging van jenever-kerfen, gef1:ookt. Ook
aardappelen, gele en mangelwortelen, leveren dezen Brandewijn op.
Viarmee!" men, bij de tweede overhaling van den koren-Brandewijn,
nog îpcccrij en, bloemen, wortelen Cll kruiden voegt, dan verkrijgt men
aqua vitae, hetwelk dan, \laar de bef1:anddeden, wanruit het bef1:aat,
kOillÎil7-, finijs. , lIagel- of dtl'oen-Brandeu'ijll genoemd wordt. Deze
wordt, met de noodige fuiker, om dien finakelijk te maken, toebereid,
en geeft de ro[oglio of rofoli, welke op ontelbnre wijze verfchiIt,
en dnarna ,dikwijls zeer willekeurig, naardat de mode het verkies:,
genoemd wordt. - De Tartaren trekken hunnen Brandewijn uit melk.
In ons vaderland vindt men vele jenever-f1:okerijen; doch inzonderheid te Schiedam, welker koren-Brandewijn voor de beste wordt
gehouden. Derzelver getal, dat in de 17de eeuw nog ma~r 10 of
12 beliep, was in 1775 tot 120, en, in J798, tot meer dan 200
opgeklommen. Sommigen zijn, door de onheilen der laatHe jr.ren ,
te niet gegaan; doch de overgeblevene hebben, bij den herlevenden handel, wederom eene !l:erke verzending naar buiten 's lnnds.
Voor de omwenteling verf1:ookte men flechts 30; doch thans weder
80 lasten granen daags.
BRANDGLAS. Is een bolrond geOepen glas, waardoor cie àaardoor vallende fl:rnlen der zon zoo naanw \'ereenigd worden, dat zij
een brandbaar ligch~am, waarop z~j vallen, even als vuur, aanfteken.
GewoonlUk gebruikt men voor Brandglazen zllike Iinz('lI, die 3111
beide zijden verheven zijn, omdat deze, uit hoofde van haar korter
brandpunt, de firnlen het ftcrkst in é';ll punt vcree1ligen. De wcrE C2
king

BRANDING. nrtANDPUNT.
king van een Brnndglas is zooveel te i1erker, hoe grootcr deszells oppervlakte, en hoc korter zUn brandpunt is, terwijl de zonneflralen
er IUnregt op vallen moeten, indien het zUne behoorlijke werking doen
zal. let men, tllsfchen het Brandglas en des zelfs brandpunt, nog ecn
tweede linzen-glas van cen korter brandpunt, parallel met het eerne,
dan vercenigt men daardoor de zonncflralen op een nog yeel I;ol"t cr
punt, wa,1[(1007 de wel king veel Herker worde. Deze tweet! e lins
noemt men het col/ectkfglas. De Criekm en Romeinen fi:hUncll
reeds Brandglazen, of daaraan gelijke, helder doorfchijnende, fiec!1cn
gekend te hebben. Op bet einde der 13de eeuw, werd mcn cr ecbrer beter mede bekend, eIl, op het Jn~tst der 16de, had men ze
reeds tot zekeren trap van volkome-nheid gebragt ; doch; op het eintic der I7d~ eeulV, liet ('en Sakfisch edelman, VON TSClflRNIIAVSEN,
de groodle, {lit t'~il fini< bc!1:aande, Brandglazen, welke tor dus vcr
bd{<:l1d zijn, met CC)le ongclool"clijke moci[e, Dijpcn. Twee derzelve , die zich nog in Parijs bevinden, houden 33 duim in diameter ~
en een cr v"n weegt J 60 ponden. Beide werken zoo fierk, als het
h(~\'igf1e vrwr. Zij om,lckell zclf3 nat en hard hout in een oogenolik;
brengen koud ,,'at er , in kleine potte:-: of ketels. aanllands aa;} het
koken; doen metalen iin elt en , enz. Daar imusfchen deze glazen nier
volkomen zuiver zijn, zoo ondernamen BRISSON en LflVOISIER, twee
hoiie linzen-glazen, llaar dic van een horologie gelUkcnde, tot ééne
1il15 zamen te voegen, en de binllcnffc ruimte met eene doorlèhUnellde
vioeif1of te vullen. Op deze wijze, waardoor men, met ongelijk minder kosten, gemal{kelijlwr blazen en aders kan vermijden, bragten zij
een Brandglas van 4 voet diameter tot !tand, dat in deszelfs middcn 3
duim dik was, en recds op zich zei veil "'cel fierker werkte, dan de
Tsçhirnhallfcnc nrandglazcn; terwijl het vcreelligd met een collecticfglas,
de meest buitengewone werkingen tel! voorrcilijn bragr. Voor de fcheiCl! natuurkunde zijn de proevel! mct groote Brandglazen van veel belang.
BRANDI]\;G. Zoo noemt men, op zee, zulke plaarfen, waar de
firoom m·et !';cwdd ref(en fIcHe lnlstcn of eenen rotsaclitigcn oever
!1;1at, C11 de r,;oIvell fcl111imeil cn woeden. Ook wordt het fc1mimen
(n b::uifèn der zee zeive fOll1tijds door dit woord aangeduid. In de
icheikumle bete('kcllt !JmyulilJg (ustio, coldlltJtis) de verjaging van de
vl"gli'~e bcfhnc1declcn, uit een ligch:lam door een hevig vuur.
Bl1.i\NDPTJ0JT. Zoo nocmt mcn, in bolronde glazen C11 holroll~
rie fijiegels , dat pl1i1t, waarin zich de Iichtl1mlen, die bij den doorg~llg door het glas gchroken, of dOOi' den fpiegcI terug gekaatst worden, verzamelcn. Hetzelve is geplaatst op zekeren amand van het
glas of den fpiegel, welke bepaald wordt door de middellijn van den
kogel, waarvan de rondte der glnzC11 een gedeelte uitmaakt. In holronde fi1iegcls is die amand gelijk :lan een vierde gedeelte der gezcgrle. middellijn; bij glnzell, welke aan beide zijden gelijke rondheid
bebJen , ten maste bij aan de halve middellijn, en bij die; welke aan
ee!1e ~ijd(l pInt cn aan dc andere rond zijn, llall de geheele middd-
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iijn. Heczcl\'c wordt Dr~llldpulJt genoemd, omdat, in br~Ildfpiegel,;
en brandglazen, de Jhalen der zon aldaar, door hare ycrceniging, de
gwot[te brandcl,de kr::cllt uitoefenen. Ook wordt aan befteJ11(Je plu1tfeil, bU krolllme lijm:n, tot de hoogere wisklmde behoorende , de
mam van Brandpu!lC gegeven.
BRANDSP1EGEL. Js een fpiegel, welks oppervl~l;te zoodanig
gerJepen is, dnt, door dezelve, de daarop vallende firalen der zon in
een naauw punt kluggekaatst worden, waarin die f1:ralcn, door hare
vcreeniging , kradts genoeg hebben, om bralldhnre ligchamen te 011tileken. Zulk een fpICgcl is gçwüonlijk kogelhol ; ofTchocn pambolisch gellepene d.: voorkeur zouden nrdielJcn, indien deze laatfte !lijping niet zeer mocijelijk ware. Tot de vereischten van eenen goeden
TIraildfpicgel behoort, behalve llaauwkeurige rondheid en eene goede
polUfiing, dat de amand tlls[chen den fpiegd en deszclfs brandpunt
vooral niet groot(:r zij, dan. de breedte van den fpiegel zelvell. - De
tlrnndende !n'acbt der holle fpiegels was bij de ouden reeds bekend;
fc!J(lon het gewGne venelfel, dat ARcHmIEDEs, bij de belegering van
~:Vrrt!"';;t, de ichepcll van MARCELLUS , door eenen Brandfpiegel,
zoude in br:1nd genoken hebben, moet veniacht gehonden worden,
vermits POLYfiWS, LJVlUs en andere van dit geval zwijgen. (Vergelijk het artikel ARCHIMEDES.) In 1747 beeft de graaf DUFFON
reeds proL:ven met Drandfpiegels genomen: ook in Ita/ie heeft men,
in de vorige ecuw, verfeheidene groote Brandfpiegels gemaakt, en
thans vervaardigt men er van glas, metaal, hout enz. Een kunstenaar
te Lj'on, VILETTE, heert Drandfpiegels geleverd van onderfcheidene uit"
werkingen; doch die, welke door VON TSClIIRNHAUSEN in 1687 vervaardigd werd, is ongelijk beter. Dezelve berust thuns in het wiskundig kabinet te Dresden; bevat in zijnen diameter 3, en in zUn brandpunt 2
J~eipziger ellen; is niet, zoo als die van VI LETTE , van metaal, lUaar
Y:ln gcllagcn koper, en dus zeer ligt, en ongemeen glad gepolijst.
BRANDT. (GERAIW) Geboren te Ámf/crdam, was Remonilralltsch
lecrnr:r te NiCltwkoojJ, Hoor:) en .imf/crdant, en :tI daar overleden in het
jaar 1635. HU is bc!:end door de Ge{chiedcnis ,'mi de Reformatie, en
"all dm Oorlog tegen Spoaje, 4 deckn, in 4to, ~!ls ook door het Le"('IJ "all den adliliïfw/ DE RUITER, in folio, Ámf/c'J'dam 16S7. De lier·
ji:ll1!!C1Jdc predikatim zijn vnn zijnen zoon, mede, GERARD geheeten,
predikant te Rotterda:ft; en /Ict Lel'CI) van PAmxs, 's Hage 1695,
in 4to, van zijnen jongfl:c:n zoon, JOHM,NES, predikant in 's IIagc.
BRANTOi\IE.. (De abt van) Wiens eigenlijke naam was PIERE
DE I30CRDELLES, is geboren in het jaar 1527, en gel10rven in 1614.
Hij was een van de aangenaamfle en n:migfl:e gefchiedfchrijvers vaa
latere tijden. Zijne verhalen fchildcl'en ûns, op het levendigfl:e, de zeden van zijne eeuw, en zUne gedenkfèhriftcn zijn ol1olltbeeriijk voor
diegenen, die de gcfchiedcnis van K:,REL IX, van HEl\'DRIK lIl, en
van HENDR1K IV, uit den grond wenfehen te kennen, vennLs hij
den mens,eh meer in dezelve kenrehetst, dau den vorst. Zijlle werken
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zUn gedrukt in 10 deelen in nmo; de lnatllc druk is in ',Hage J74I,
15 ciçclen in IZ!llO, uitgegevcn; zij nd0 het bijvoegfd 5 d.:eIen.
IlRASSES. Eene lt~liaanCche maat, houdende e(;ue el, en wordt
te L(lcca, fÎ.'iJttie, JlologlJtI, filodelJ(J en lIJtllittlfl gebruikt.
BRA UNAU. Eene fraai gebouwde, voormaals bevestigde fiad,
aan de rivier de Inn, met 6,000 inwoners en goede laken-fabrijkcn.
In vroeger tUd behoorde zij anll Beijcrm; in 1779 werd zij, bij den
vrede van TCS[c!Jeil, aan Oostenrijk; in 1809, bij dien van JJ7eeliClZ ,
aan FU:lii~rijk, en naderhand weder aan Bcijere/l afgefiaau, wa~raall
zij tha1;5 behoort.
nRA VO'S. Dus noemen de Italiallell dezulken, die zieh bten gebruiken, om ielllaIid van kant te helpen, of llechts te beleedigen.
l\1en vergelijke hiermede Bandieten.
BRAZILlE. Dit land, waarvan Rio -Janeiro de hoofd- en reudentie-f1:ad is, grenst ten Noordcn aan de rivier der AmazolleJI, en tell
Zuiden aan den P/afa-jlroolJt. Het is voor Portugal ongetwijfeld van
11et grootile gewigt. lIet brengt faffraan, boom wol , kristal, amber,
balfem, brazilie- of fernambuk-hour, cochenille, tabak, fuiker, kof:'
lij, indigo, gember, peper, koren enz. in over'.'loed voort; doch de
gewigtigfl:e voortbrengCcls zijn goud en diamanten. De inkomsten
der kroon beloopen jaarlijks ~! millioen daalders, en het goud, het\vclk ieder jaar naar Europa gevoerd wordt, fchat men op j ~ millioel1 gelijke n11111t. De uitgef1:rektheid des lands wordt op 100,OCO
vierkante mijlen, en het getal der inwoners op J ~ millioen getchat.Brazilie werd in 1509 door dc Portll!§l'ezcn ontdekt, die hier aanflonds een heilig kruis plantten, en het van daar Sal1ta Crtlce noem·
(kn. Men zond, in het eerst, alleen mis(bdigers derwaarts. die wel.
dra met de voonbrengCcls des lands handel begonnen te drijven; doch
ook daardoor eerlang den naijver der oorl1)fonkelijke bewoncrs opwekten, waaruit de hevit;"!:c oorlogen ontllonden. Op aanmaning-en
en toezeggingen van den koning van PortlIgal, begaven zich vele
menfchen derwaarts; namen ccnige lundflrcken weL~, en zoo werd
Brazilie verdeeld in verfcheidclle provincÎeu. In 1540 zond de IwlIing eenen gouverneur-generaal naar dit land, met oogmerk, om alè8ar een nieuw betIuur in te voeren, en cr rcveI:S eene f1:ad, Sall
Sr::J':::hr, tC bouwcn; doch nu beproef;'l!:ll ook ;1lldere l'aticn, zi;;h
hl::r neder te zetten, b. v. de Frmz(chel! in J 556, cn de l1o!it1i:det"s
in 1624, welke laatf1:c Zi;;ll, met afwisfclcnè geluk, tot 1654, hier
bl'dhr;nfdcn, wanneer Por/ligll! het gehcfle land voor zich zelf vero\ccrde, en ook behield; behalve St. StJt:rrI1lJC1lt, ddt in 1777 :1:111
.\prilije kwam. Bij de iongf1:e tijdsge~'t'urtenisfen, waarbij de krOOlIprins-regent van Porti/gr:!, in den oorlog ms[c hen Frankrijk cn ElIg<'I,md gtwikkekl w~rd, (Zie: PORTUGAL), nam hij, in Slagt111aalld
18°7, met zijlle geheele f:mliJic, de wijk n~ar Brazilie , waar hij met
1; ,000 uitgewekene l'oI1l!geezm, 15,oco man troepen, en de gehetIe vloot, in ~prokkdmaalld d-:s volgenden jaars, onder Engelsch ge-
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1c:(1e, g-c!nHig n~ilbrml1. Dc tegenwoordigheid der reg-crÎng heeft
op dit land eenen v00rde~]:gei1 invlocd geh~d. In hoe vcr tlezrlve
zal voonciuren, daar het Portugecfche hof zijnen zetel thans wederom te Lhjàbol! gevcstil~d heef(, kall men niet bepalen.
BRE 1).\. ECIJC Had in Noord-Brabanr!, met 8250 inwoners, aan
de riviertjes 1J!c;-k en .1a, die, brc-eder wordendé', den naam vall
nreede-Aa ontvangt ,war.maar de 1l:ad genoemd is. Zij bezit zeer
goede vestingwerken, ',vl?lke, in 1813 vee! verbeterd zijn; 5 hoofdkrllidmngazijnen , wa~rvan z op de wallen liggen; een fraai tuighuis;
cloelmati;.;e baral;1;cll voor voct-, el eene 1l:alling voor fY.'ardenvolk:
ook kan de l1ad tot eene aanmcrkelijke hoogte onder wawr 'gezet
worden. Onder de openbare gtbollwen verdienen opmerl;ing het
kasteel, voormaals het ycrblij f van het vorstelijk hof, als het zich
[cr dezer !l:cde be\'ond, beroemd door deszelfs veroverÎng in 1590,
(100r middel van eell wrfTchip, door den moedigen Ki\RET. van Hermp;iere, onder het beftuur van prins lVI AURlTS ; doch hetzelve is na 1795
deerFjk gefchonden , en naderhand in een hospitar.l veranderd; behoo.rC:1(lc bij hetzelve de fraaije tuin f/a/kcnburg, die midden in de il:ad
ligt, en met het Jllmt- en Liesbosclz, even buiten dezelve, voor de
inwoners aangename wandelingen oplevert: voorts het met finaak •
in 1790 ge1l:ichtte, gouvernemems-gebouw; het raadhuis op de uitmuntende, groote markt; de bij uitil:ek frGuij e , groote kerk,
waarin onder anderen. het heerlijk pr~algraf van El\'GELnEItT II van
NasfrlU, en zijne gemalin LnIl3VRG van Bode:l, waarvan de beelden levensgrootte, van doorfchijnend Oostersch marmer, en de zerk
<?Il tafel van toef!l:een. door MICIli\Ef. ANGELO gebeiteld zijn:
wijders het St. Joris-hof; 4 Roomfche, eene franfche en eene Lutherfche kerk; benevens z weeshuizen, waarvan een voor de btholijken, en meer andere liefdadige ge1l:ichten. Er zijn in Breda
nog ecnige laken- en tap~i(-fabrijken: ook brouwt men er goed bier,
en vindt men er eenc goede haven; doch de handel is er van weinig belang, zooclat de inwoners meestal van de krijgsbezetting be{ban moeten. De fiat! is door vroc;;ere en latere gebeurtenisfcll in
de gefchiedenis beroemd. Onder de latcn.~ bchooort de beroemde
inLOgt der FrallfdzCII, in J 793 , onder ])v~Ion:lEl , die haar echter.
weinig tijds daarna, weder l;lOCSten ruimen. tOt dat zij in den herf.~t
van 179+ cr weder bezÏ\: van nnmen. en IJ:!:!!" tot in het lanst V:ln
Wintermaand 1813, behielden, wanneer zij haar ewdelijk weder nrlaten moesten.
BREDER ODE. Een o11d adelijk Hollandsch gel1acht, welks oor(f"-011g zich in de middeleeuwen I'c'rlil'st. Uit hetzelve hebben zich
"cle m~l1nen in de vaderlandfchc gc(chieden!s beroemd gemaal;r, ouder welke, boven :1I1en , uitlllG:lt HEl'iDRJK V.\!'I IkE])ERODE., die
een der eeril:c grOljdleggcrs van de N"derlandfche nijheid is gewcC'st;
zich met WILLEM I, Prinsv:ln OraNje, verbond; aan het hoofd del'
edelen het fmeekfdlfift :aan de landvoogdes overhandigde. en ycrl'ol.
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gens de gOCt' e zaak met raad C11 daad krachtdadig hielp onderfieunelJ.
Hij fiierf in 1568. Het Oot van Erederode lag nabij de fiad Haarlem,
waar ook nu I,og aanzienlijke overblijffclcn van hetzelve te zicn z~jn.
BREEDTE. (Aardr~jkskulldige) Is de affiand eener plaats, op den
aardbol, van den aequator of de evcn:1cheslijn, gemetcn door den
boog des middagscir~els, welke tusfchen die plaats en de evenachtslijn
denkbeeldig gcrrokken wordt. Daar het doorfnijdend viai;: van den
aequator den aardbol in twee halfronden deelt, onderfci1e;dt men de
breedte in noordelijke en zuidelijke breedte, naar dat de plaats op het
noordelijk of zuidelijk halfrond ligt. Aldus b. v. is A11I/ferdaw op
520 22' 5" 11oorder- en, Batavia op 60 12' zuid er breedte gelegen.
De breedce echter, alleen genomen, bepaalt wel den afl1:md eener
plaats van den aequator ; maar laat hare liggÎilg op den a,lrdbol zei ven
nog onbepaald ; wunt verbeeldt men zich, op de oppervlakte der aardglobe, door AmflerJmn of Batavlfl eenen cirkel getrokken, die even·
wijdig met den evemar loopt, dan Jean men zich zoo vele plaatfen
voorlleJlen, die dezelfde noordelijke of zuidelijke breedte, met /111,flerdam of Batavia zullen hebben, als er punten in d2n o:mrck dier
cirkels gedacht kunnen worden; dat heet oneindi:; vele pla~tfen kun·
nen dezelfde breedte hebben. Er dient dus eene tweede bepnJing bij
te komen, om de juiste ligging eener plaats op te geven. Deze twecde bepaling is de lengte of de boog op den aequator , dil' Gevat is
tllsfchcn het punt. alwaar de middag-cirkel eener plaats den eYCI;anr
filijdt, en tllsfchen een ander, willel:eurig genomen, punt op den c:venaar, van waar men de lengte begint te rekenen. Tot dit pUilt verkiest men eene merkwaardige plaats, b. v. de pic de Tmcri;la of de
westelijke kust van het eiland Ferro. De Meridiaan, door dit pUnt getrokken, heet de cClfJe middagcirkel, terwijl d~ lengre·grndell van
dit punt afgerekend worden, in de rigting van. het W<:s,ell na:lr het
OOSte11. (Zie: LENGTE.) Daar de geographifche breedte gelijk is
aan de poolshoogcc een er plaats: (Zie: POOLSHOOGTE.) wordt
dezelve door l1erreknlldige waarnemingen bepaald. De kermis van beiden, van lengte en breedte is noodznkelijk, om de lj:-;gjl1!~ ecner piaats
te weten, en dus voor den :1'lfl:rijkskundigell, m~,lr inzouderheid vcor
den zeeman van het hoo~'11e belang. Zal echeer de aardrijbbnóge
plaatshcrnling naauwkcl'rig zijn; d.1I1 is het niet genoeg, dcs;,eH~
lengte en breedte op tc !':<'Yl'll, en daar ]laar algel11ccnc of b~izondc!"(~
kannen te ontwerpen, l1l:îar dan behoort men ook de hoogte der
plaatfen boven de oppcrvl,lkte der zee in ~al]l1ler];jlJg te J~elllen. r ('ne proe\'e 1'an zooc'nlii;.:e ka~rterjl1g leverde in 1803 F!!lfDRJCll
SCHUL'!'?, door zijne fr::aije Geographifche knare van Europ!!, ontworpen met het oogmerk, om eene algemeene vocrl1elling te gevell
"tm den znmenhang en anneenfchakeling der onGerfcheidene hoogtens van Eu rop,,!. Deze kaart, te Berlijn uitgegeven, is door den
frhrijver nader verklaard, in een gelijktijdig uitgekomen werkje: Uebet'
Jrn a/gemeillCll ZtJfammenht/ng der Höhm enz. (Zie: HOOGTE.)
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BREEDTE-Cm KEL. Is in de fierrekunde een hc\Vecgb~re cir.
keI, welke door de polen der ecliptica en het middelpunt der nel'
getrokken wordt, en dus de breedte aanwijst. In de aardrUkskunde is het een cirkel, welke door eene plaats, evenwUdig :Jan de
evellacht~lijn, ge,rokken wordr, en niet alleen de breedte (11er plaats
op den meridiaan aantool1t, maar ook alle de plaatfen , welke 111et de
gcnocmde plaat fen gelijke breedte IJc:lbcl1, aanwijst.
D REE DTE. (Meetkundige) Is zoo wel eene afmeting van een
vlak als van een ligcIJaam. Het laaene heeft lengte, breedte en hoogte: het vlak heeft alleen lepgte en breedte.
BREEDTE. (Sterrekundige) Is de amand eener fier van d~
eclirtica 0 f den zOllneweg, gemeten door den boog eens grOtlten cirkel~, die denkbeeldig door de fier en de polen der ecliptica gen'okken wordt, en dus regthoekig op de ecliptica fiaat. Deze breedte
is noordelijk of zuidelijk, naar dat de [cel', van de ecliptica afgerekend, naar de zijde van haren noord· of zuidpool Haat. De boog der
ecliptica tusfehen het punt der lentefnede, en het punt waar de breedte cirkel, door de fter getrokken, de ecliptica fnijdt, heet de le/lgtl!
der fier. Beide, breedte en lengte bepalen haren fiand, met betrekking
tot den zonneweg, even zoo als de regte opklimmi!1g en afwijking ha-ren fiand tót den evenaar aanwijzen. Daar de laatilen gemakkelijker
kunnen worden waargenomen dan de eerlten , berekent men de lengte
en breedte eener fier uit hare waargenomen:: regte opklimming en af.
wijking. Als namelijk van de vijf !tukken, lengte, breedte, regte
opklimming, afwijking en helling der ecliptica, drie gegeven zUn,
leert de Idootfche driehoeksrekening de overige te berekenen.
BREITINGER. (JoH<mN JACOB) Hoogleeraar in de GriekCche
en Hebreeuwfche talen te Zurich, waar hij in 1776 gefiorven is. Na
vooraf de oude fchoolfche geleerden beoefend te hebben, legde hij
zich op d~ w~jsbegeerte en letterkunde toe, en geraakte in naauwe
ver!tandhouding met BODMER , waaruit de verfchilIende fchriften tegen de zoogenoemde Leipziger fchool, dat is tegen GODSCHED •
ScmVABE , TRILLER enz. zijn voortgevlo('id. In h(;:( jaar 1730 gaf
hij zijnen Bijbel der zeventigen in 4 qt1an~jnel1, en welllaar de uit[~:we van GRA TlS, in 11
licht, welke hij door een Alexandrijnsch en
V<1tika~lIsch handfcIJrift verbeterde, en waarvan hij de varianten, in b~
gel'oegde aanteekeningen, mededeelde. In het volgende jaar, toen
I:em te Zurich het hoogleeraarambt werd opgedragen, begon hij aan
<ie hervorming van 11e( fèhool-onclerwijs, waarmede bij zijn doel beo
reikte. Ook was hij de fiichter van het ascetisch genoarfchap, dat
thans nog in wezen is. De voornaamfle door hem uitgegevene werken zijn: Artis cogitaudi principia; de antifJuisjlll10 TuriceIJ!is bib/i.
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ef!istola ad cardinalem Q{liriIl1l1ll;

Kritiek der Dichtlamst , benevens verfcheidene fchriften over de
ZwitrerCche oudheden, en Oratiol1cs folemlJl:s, die in 1776, na des
fchrijvers dood, zijn uitgegeven.
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BREITKOPF. (JOH.\NN GOTTLOB bm.\NVEL) Werd te Lei!JZUn vader, een arbeidzaam en kundig man,
eene lettergietcrU , boekdrukker~j, en boekbandel , met eell goed gevolg, hebbende opgerigt, had ten oogmerk, om zijnen zoon in dit zijn
beroep op te brengen; doch deze meer neiging rot de wetenCcbappcn
bezittende, zond hij hem naar de abdelrje, waar hU, onder CrlP-lsT.
l\IAsKoP en GODSCHED, z.Vne Hudicn eenige jnren voonzcncdc, cn
vervolgens beO oot , om 001;: nog de wisknnde te beoefenen, zonder
op dat oogenblik te begriJpen, van hoev.eel belang dezelve voor de
drukkunst worden konde. Tha:ls kreeg hU de werken van ALBRECIIT
DURER in handen, die de figuren der letters wisl:llnstig bçrekcnd had,
(Jm aan dezelve eene fraaije gedaante te geven. Sedert belèllOl:wde
BREITKOPF de boekdrukkunst uit een gehed ander oogpunt, terwijl hare volmaking, van nu af, de hoofdbezigheid zijns levens werd.
Hij begon aanflouds met eene hervorming d<:r verfchilIende letterioor·
ten, en teekende negen onderfclleidene, verbeterde letterfiguren , die
hij liet gieten en drukken. Vervolgens heeft hij veel bijgedragen.
om de DuitfclJe letters te verfraaijen, en de kunst, om nooten met
beweegbare figuren te drukken, tot dien trap van volkomenheid ge~
bragt, waarop zij zich thans bevindt. Naderhand beproefde hij,
zelfs landkaarten met bewegelijke letters te drukken, en gaf, in 1777.
daarvan drie proeven in het licht, die, ten bewijze der Il1ogelUklJeid.
in de gefchiedellis der boekdrukkumt needs zullen vermeld worden.
Een janr voor zijnen dood nam bij nog gelukkige proeven, Ol11 het
Chineesch met bewcc"bare karakters te drukken, hetwelk auders 6C.
woonlijk op houten tafels gefneden werd, zond daarvan een afdruk~
fel aan den paus, en, op haar verzoek, een ander aan de akademie
te Parijs. Behalve al deze uitvindingen, bragt hij ook aanmcrkclUke
verbeteringen in de compositie, waarvan de letters gegoten word"n,
alsmede iu de drukperfeIl , te weeg. BREITIWPF was, buitcn twijfel,
in alles, wat tot de gefchiedenis van der: oorfprong en voortgang Mr
lIoekdrukkunst betrekking heeft, de kundigfte man zijner eeuw, waarvan deszelfs nagelatenc fchriften over de boekdrukkunst, vereenigd
met zijn~ opgegevene, en meer andere door hem genomcne, proe.
ven, ten bewijze vcrfrrekken.
BREKING DER LICHTSTRALEN. Wanneer wij een lichtge.
vend of verlicht voorwerp zien, zonder dat zich, tllsfchen ons en
lIet voorwerp, meer dan eene middé.'lflof bevindt, b. v. alleenlijk
bche, dan firnalt het licht van zulk een voorwerp, in regte lijnen,
mar ons toe; maar als zich, tllsfchrn beide, meer dan ee:1C middelflof bevindt, en de Iichtltraien van het voorwerp fchuins op de oppervlakte van deze middclflojf~n vallen, d;lIl wordt door dl!zclve
de rigting van de lichtHralcn veranderd, hetwelk men Brekiilg di!l"
Lic!ltr1rnlen noemt. Deze brèl;i;,:~, die vl.lroorz~al(t wordt door de
verfe1lillende aalltrekkillp);racht, welke de ondcrCcheiè-enc middelfioffcn op het licht uitoefenen, is aan den volgenden regel onderworpen:
:dg in 17 J9, geboren.
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wanneer een lichtl1raal, in eelle fc1minfche rigting, uit de eene middelHof in eene andere overgaat, dan wordt zjj in dier voege gebroken,
dat, nis men zich eene lijn voorltelt , die loodregt op de oppervlakte valt der middelll:of, welke de lichtll:raal breekt, als dan de
lichtihaal tot die lijn zal naderen, indien de middel!1of, waarin zij
valt, digtcr is, dan die, waaruit zij komt, en, in het omgekeerde
geval, zich van dezelve zal venvUdereJ:. Op deze eigenfcbap der
ligchamen rust de zamen!1elling van verrekijkers, vergrootglazen en
andere doorzigtkundige werktuigen. Dezelve is ook de reden, waar0111 men, in het water iets Ziende, hetzelve f1:eeds hooger ziet, dan
het wezenlijk is; waarom men de zon reeds zien kan, voordat dezel·
ve boven den horizon is, en van meer andere verfchijnfelen.
BREMEN. Voorheen een aartSbisdom, in Neder-Sakfell , tnsfchen de Eh'e en de fJ7czer, aan de Noordzee gelegen, hetwelk door
den Westfao!fchm vrede in een hertogdom veranderd werd; feden
1iJ8 aan het keurvorstelijk huis van Bl1mswijk toebehoorde, en 94vierkante mijlen en 190,000 inwoners bevat. Het is zeer vruchtbaar
in koren, vlas en ooft; heeft eene uitmuntende veeteelt, en onderfcheidt zich, offchoon. in de middel.landfireken, van dorre heigronden
voorzien, echter door andere voordeden, inzonderheid door eene goede
fchapen- en bijemeelt, tmAanden, houtgewas enz. Ook zijn er de
lillncnfabrijken van groot belang. - Sedert Herfstmaand 1807 f1:ond
Bremen, met meer andere Duirfche landen, bijzonderlijk, die aan
dea konlllg van Et;gelol7d ([(etll'. Brzmswijk) toebehoorden, onder
het opper-wezigt der Frcm[chen, die het, door eene cOllllni~fie van
adminillratie, bel1uurden; doch, ol" het einde van 1813, kwam het
hcrtog(lom Bremen wederom onder zijne oude regering terug.
13REi\lEN. (lloofdfiad) van het hertogdom van dien \:aam, aan
de Treur, 10 mijlen van de Nuordzee liggende. Zij is bevestigd,
en heeft een gY1l1nufimn, met eene aanzienlijke boekerU, en een pedalifogiltllJ, V00r het wetenrchappelijk onderwijs gefchikt; is van eene
goede haven voorzicn, Cll drijft fierken handel. Men vindt er ook
onderfcheidene fabrijken. De inwoners, wier getal men op 4°,000
fcbt, belijden gedeeltelijk den Lmherkhen, gedeeltelijk den Gifeformeerden godsdienst.
BREI\'NUS. Veldheer dier Cal/et!, die, in Italie vallende, de
Romeillen, bij de rivier Allia, deerlijk floegen; vervolgens Ramt:
zelve il;I:mnel1 en verbrandden; en CÎndelijk zich door de RomCÎliel1
lieren afkoopen. Doch, toen BRE[';Nl'S, bij het wegen des gonGS, be·
(hiegclijk te werk ging, en zijn zwaard in de andere fehaal I~gde,
1~\V<lm CA~lILLLIS met de zijnen voor den dag. en noodzaakLe den
Ga/!ijè1ren veldheer, met zijne troepen, om Rome te verlaten. Het
is echter waarichijlllijk, dat dit laatHe bijvoegfel door de Romeiuetl
verzonnen is, om hUllne fchandc te bedekken, en dat BRENi'WS de
beloofl!e fom wel degelijk heeft mede genomen. - Nog fpreekt de
gc[chie ..1cnis van eClJen l1ndcrCIl JJF,E:\NI.'S, die ook aan het hoofd zijner
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ner Ga/liers JIJ Cr{ckc':;!,md viel; doch, toen hij den D~lphifehcn te.lU,
pel wilde berouvcn, Illet al de zijnen omkwam.
BRES. Is ecne opening in een van de werken eener 1l:ad,
door het p:ei~ehut, of de mijnen der belegeraars, gemaakt, om
daarduor dezelve te beilonn.:n. Men houdt eene bres voor bruikbanr, WalJlleer zij zoo grpot is, dat men van eenelJ !form een gelukkig gevolg kan hopen, dat is, wanneer cr 14 man in de linie
door kal1.
BRESLA U. De hoofdfiad van Silezie, liggende aan de rivier de
Oder, waar de lPóh!mt in dezelve valt. Zij is in de Alt- en NClIflarJt, en vij f voor1l:edcn, verdeeld, bevat 60,000 inwoners 1 o:ldcr
welke 3,000 .T oden, en heeft ecne K:uhcdraalkerk mee eellen b;sfehop,
die de eenigfle in Silezie is. Men vindt er voorts 28 Katholijke en
l3 Llltherfehe kerken, benevens cene voor de Gereformeerden, eeuc
voor de Roomfchen, en, federc 181I, eene Protestantfche univerfiteit; çen aalltal feholen voor de onder[eheidcne gezindheden, als ook
voor de heel- en verloskunde, voor de bouwkunst enz, Wijders Zijll
er 14 boekerijen, 5 munt-kabinetten, even zoo vele kunst-, als ook
natuurkundige verzamelingen, en andere. - Men heeft er katoen-druk.
kerijen, fabrijken van wollen- en zijden-1l:offen, echte Turkfche garens, naainaalden, linnens, Ieder, kanten, aardewerk, fpiegels , en verlakt goed; alsmede van loodwit, Ihiker enz. De handel is er v~n veel
belang; wordende de invoer jaarlijks op 16, en de uitvoer op 17 millioen daalders begroot. In 1806 werd de l1ad door de 13eij crfehe en
:mdere troepen \':111 het Rijnverbond belegerd, en gaf zich, in ;let
volgende jaar, n:1 ee:;en d:lppcren tegcnll:and, bij verdrat;' over. Bij
den vrede van Ti/fit werd zij aan PI'UÎSfoll terug gegeven; doch
hieldt, [eden dielJ tijd, op eene vesting te zijn.
nREST. Eene we1bcvcsti~d:: koopftad in !'rmlk,.iik, in het dèpnrtement Filliji'errr, aan den mund der Lï/;o;"l1e, bcva~tcl1de ~5,S65 inwoners. Zij heeft de fehoon1l:e oorlogshaven in Frankrijk, en ecne
re~de, op welke 500 oorlogsfchepen volkomen veilig kunnen liggen; ,'oons zee-magazijnen, fcheeps-timlllCfI\'en'cn. een tuighuis, en
eelle hooge Il:hool voor het zeelVezen , welke in 175!:!. is opge:"igr.
BRETEUIL. (G:\RRIELLE: EMIUE VAN) Marqllifin van Clutelet. (Zie: CHATELET.)
BREUGEL. (PETER) Een Inlilstfehilder in het dorp Bt"Clfge!,
(waan'an hij zijnen naam ontI.::cnde) in de mcijcrij van 's H(rtog~/i
f,OiC:' gehoren, oefende zich bij PJETER KOEK VAN A,\LST, en JEROND/CS KOEK, en reisde ven·olgens Ilaal" Fra;;,b·ij!.:, en van danr
naar lta!ie. Hij h:ld de behandeling" van het pl'nfeel V:111 }C!WNeIl,,;
Bos geleerd, en fcl1iiderde vele van zijne fpohrUcn en potlen, zoo
dat hij, hij velen, den naam van PIER DSN DRM. verkreeg. In ï,'i'S 1
kwam hij in de fchilderb:ncr te Aatwcrpen, waar hij in gezellellap
van cenen koopman, flAN;; rRANKFORT geheeten, in boerellg"ewaad,
Je boeren-kermisfen, bruiloften enz. bezocht, en die vervolgens, zoo
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in wnter- als olieverw, kluchtig wist na te bootfen. Men vindt wei4
nige !lukken van BREUGEL, die zonder lagchen kunnen gezien worden, en het is ni ct mogelUk , al de fpokel'Uen, helfche verrooningcn,
boeren - gezelfchnppen, bruiloüen, kermisfen , enz. op te nOemCI19
welke hij geCchilderd heeft. Onder anderen heeft hij de verzoeking
'Yirl 01lZCJl Zal;g';lakcr dusdanig afgebeeld, dm men van boven, als
van de /lIpelI j op fommige plrrat[en, door drijvende wolken, op
neden en landen nederziet : voorts eClle boou GRIET, die eenen roof
,'oor de hel u'cgllr7(Jlt, er zeer verwilderd uitziet, en vreemd opge4
tooid is; alsmede de volgende nukken, die alle zeer fclwon gefchil 4
derd zjjn: I. Een jirzjd t/ts[..:,1m de l'tis/en e/l l'aJ tm(J vond. 2. Hef
gebruik ~'all midddm tcgell dm dood. 3. Kil/der/pelen. En 4. verjZ-heidene boeren-kennisfen ('f) b;'f!ilcftclI; 111l111wnde, ond er de laatfte,
inzonderheid eenc uit, waarin de bmid begiftigd wordt, en een oude
boer, met eenen buidel aan dcn hals, nrwonderlijk natuurlijk, op
den voorgroed geplaatst is. BRT:UGEr. fticrf te Bru.ifi:l in J5ïO, en
liet tlV~e zonen ua, .PIETER en J,m, die l1Je,le goede fchildcJ's ge.
weest zijn. De eerfte volgde den fll1:1ak zijns Y~ders; doch de laatne eenen geheel anderen, zoo als uit het volg-ende artikel blijken bn.
nREUGEL. (JAN of JOHAN) De ZOOl! v~n den vorigcn. Hij
leerde de fchilderknnst onder het opzigt van zijnen vader, en had
vervolgens tot meester PIETER GOEKIND. In het eerst bepaalde hij
zich tot het fchildcrel1 vai1 bloemen en vruchte:l; doeh naderhand
vi@\ zijn flll~ak op watt!'- eil l::ndgezigten, en bediende hU zich van
de eer(!e, en \':111 ~lles, v::tt rot veld- en min-gewasfcn behoort, alleen
0111 daarmede zijne làndkbpi1en, op eeue kunstige wijze, te flofferen. IlonmuIKr:'" getuigt van hem, dat hij, in 17J3, een fruk van
hem gezien he"ft van 3 voet hoog en 4 voet breed, waarop hij, en
alle kunstkenners, uren lang Honden te turen, zonder zich te kunnen
verzadigen, en waarin vooral een vijgenboom, in ecnen tllinpot geplant, uitmuntte. Hetul\re werd, in Zomernwand van hetzelfde jaar,
te .dmJlerdalll voor ~S25 p;nJdell verkocht. De [wee beelden, die
op den voorgrond fronrlé!ll, verbeeldden Pn.\WNA en VERTU3INUS, door
RUBBENS gefchilderd. De weerg3, met een flnpend vrouwtje en fa[er, gold 1875 gnlcle!l. Het allernit1l1untendfre fchilderlluk, ec11[er ~
van hem voorhanden, is het zoogenoemde Paradijs; een pronkllllk:
van het fchoone kabinet van wijlen den Heer LE COUItT VAN DER
VOORT te Leijdetl, dat zich thans in het mufeul11 te Parijs bevindt.
Ten bewijze van de waarde, die liefhebbers aan des mans [childertluk1{en hechten, kunnen dc' volgende prijzen i1rekken, welke zil,
op onderfcheiden openbare verkoopingen, zoo in ' s lIage, Rottcr.,.
dam en /lmjierdmn , als BrusJèl, opbragten , als : in 1734, em
landfchap met beestelI , beelrlm enz., f 15°0 - ; in 173'), BAccHu:;~Il CERES, met VENUS en Ct!/Jidootjes, f 815 -, l\hItI.\'s ,1eme!"aart f 285, cm molentje arm tie SC'!c!r!c f 45°, rle vier jaargetijtien f 75°; voons in I73~, t:m; !m,d/:.'zajJpell, zijnde ril'iergnigti'u,
r 2°45,
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een ander laJldjèlwp met bccstCJl en karrCJl f 760 -, dl! tlon#
bidding dcr WijzCl1 uit het oosten f 800 -, ceiJ landjè,1op met ccm:
"jyier, wagens enz., f 800 -; in 1739 em zomer en winter f 5°5,
eene markt yol gewoel f 600 -, de arke NO.1ClIS f 300; in 1742'CURISTl'S prerld'ende iIJ het jÏ:/lip f 55°, het hOllt!tokkcr~ie f 375 ;
in 1756 twee lanrlfè'tappm, een dorp- en landgezigt, met wagms,
karren, ba!dm enz. f JOel5, em dito ri)'ier;;f'ûgt I I 160, de vat
vcm Ft/cIOIl f '5 (0, de JJms((!(óe vaa;·t f 3 10, tW2C !tukjes met
Rowifi:'ze kerkeil, "uI baldjes f 587, en eilld'~)Uk, in li7l, ('m rijk
ge(!ofjt'crd
lrllldjè/;ap in Flaolldcl"cu f 305. Hij fikrf ia het
jaar 1612.

BREVE. Een p:,usfelijke brief aan eenen kOl1ing", re!;ering of
overheid over zaken, het gem~ene welzijn be:rcfrcIJ(!~. Dezulke,
die door de dataria of [eentarii worden uitgevaardi,:'d, worden op
pcrkamellt gefchrcven, en met den visfclJersrin[!:, in rood was, verze:;e!d. D~ herderlijke brieven aan vorsten en bisfchoppen ziJn zon·
der zegel. Zij beginnen, zonder eenige voorafg~ande inleiding", met
d~n mam v~11 'den paus, en de woorden; ditecto [ilio [al/ltcllt et
apostolicam b"lIedictione1ll.

BR E VB T. Een openlijke keizerlijke brief, een patent, waarhij
bevorderd, of hem een penfioen toegelegd wordt. In Frallkri/~
is BïC1'Ct d'jm'e;;tioJz hetzelfde, als in Engelalld patent, namelijk:
een previlegie voor den uitvinder eener zaak, om dezelve, gedurende
een r,antal jaren, alken, en met uitfluiting van anderen, te zijnen
voordcclc te bczögc!l.
BREVIARIUM. Het zakboek der RoomCche geestelijkheid, dnt
zekere plantflèn uit den hiîbel, \'oor ieder dag, benevens gebedel}
en gezangen bev:lt, welke elk geestelijke veïpligc is, dagelijks te
lezen.
BIUAREGS. Een rens, die gezegd well'de de ZOOI1 van eOEr.US
en PERRA geweest. te zijn, ('iI honderd ha:1(lel1 en viifrig- hoofden gehad
te hebben, tenvijl hij vuur uit den mond hl 'cs. Eerst Hond hij JUPITER
bij, wen de ovrriç;e !;OdCIl te~;cl1 dC?z('l] vmenfpand(,ll; doch, mderhand zich met de overige rCölzen tcg.:'n Jl'PITER hebbende vcreenigd,
werd hij, door deszeI fs blikfcil1, onder den Aetlla g"worpen, en
br:lakt nu, zoo ctklVijls hij zich omk?crc, vuur uit dezen berg.
BRIEL. (De) Eelle trad op het cil:1l1d P'OOrllC, met cene gOI!_
de ha\'en aan den mond van de 11:1am, en ruim 3000 inwoners. Zij
is de geboorteplaats van den onllcrfelijke:1 zeeheld l\LHP.TEN HARPERTSZ, TRO:\IP, en ,ven! den I April Isn., door de zoogenoemde
watergeuzen, welker hoofd LDIEI, graaf van &,. lr/ark, was, 011verwachts ingcnomen; welke dand men als den g-eboortedn~~ van de
rrijheid der lYcdcr!mldm mag befchollwen. Het moedig gedrag der
Eric1mare1J in 1813. W:l:lrdoor zU zich zelve aan de heerfchnppij
d:~r FrailfdeJl onttrokken. is bekend.
13RIENNE. (Zie: NECKER.)
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BRIGADE. Is, in het krijgswezen, een gedeelte van een leger,
uit verfc!Jeidellc b~tt:lillons voet- en esq\ladrons paardenvolk bellaande.
Een Brigadier is derhalve een officier, die ovcr zulk eene brigade
het bevel voert.
BRIGANTIN. Een îchip, dat een laag boord, en 10, I!! en
meer riemen heeft. Zulk een îchip kan 100 man bevatten, en de
weU cr, verrip;ten tevens fol(lrrten dienst.
J3lULLANT. Js een geOepene diamant, die van boven en onder
van el~nige rij'2n gebrokenc vlakten (fasfelten) voorzien is. Van
hier Bri/lanteren, eenen diamant op deze manier nijpen.
BRISEr:;. Deze uit de lliadc bekende vrou\v \Vas de dochrer
V,Ul ll,HSES, HIPPODA~IIA geheeten. Zij hnwde aan den kODin,; MINes V:1n Lyrne,ji!s; doch viel, bij de verovering dier aad, in h?nden
van A;:lIILLI::S. Voor Troje olltl1:un AGf,1I10,NON h~nr met gev,reld aall
ACHlLLES, tot ver;;oeding voor het verlies van ClIRYSEÏ;, welke hij
had moeten ~:rraan ter werin~ der pest in het leger. Dit geweld nam
ACIIJLLES zoo euvel, dat hij, met zijne krijgsmagt, geen verder 2:111.
deel aan den oorlog wilde nemen, en niet eel'cter de wapens weder
amlgordde. dan na dat zijn vriend P:\.TROCLUS gefheuveld was.
BRISSOl DE. WARWILLE. (JEAN PIEIlRE) Deze, in de Fran·
fclle geîchiedcllis zoo beruchte, man, werd in 1754, te Beau ce , bU
C/iartrcs, geboren, wa1r z;jn vader logementhouder was. Na dat
hij eerst 5 îar.~11 bij ~·;né'll procureur gêweeSt was, wijdde hij zich
geheel am de letterkunde, inzonderheid a~n de Engeifche, en fchreef
naderhmld verrcheidel;c uitmuntende werken over de lijffhaffelijke wet.
geving. Eerzllc!lt en HrI:wis:ing waren de heerîchende nei~ingen van
zijn karakter, en ve:kregcn rindelUk bij hem de overhand over het
goede, hetwelk hij buiten twijfel bezat. Zijn werk de la nrité bezor-:;dl! hem eene zekere foort van dweepers tot vrienden, en, dool'
dezen onderfleund, deed hij ee:1e .reis ll~ar Engeland, om daar, in ge.
1l1eenlèhap mer hel;, eene correspondentie uit te geven over dat·
geen, wat het geluk der mCllîchen en der mnrttfchappij betrof, die
hij dnn ook in L11ldell, neven" :1ndere fchriftcn, uitgaf. Te gelijker
tijd waren zijne geldmiddelen in wanorde, en, geene llerkte van
geest gcnoeg bezittende, om zich te bezuinigen, nam hij de toe.
vlugt tot bedriegerij. In het jaar 1784, mi den dood zijns vaders.
keerde hij na~r Parijs t('ru~, w<lar hij in de Bastille geraakre; docb
waarnit hij îpoedig ontflagen werd. In 1787 fchreef hij, met CLAVIE...
RE., het uitmuntende werk over de handelbetrekkingen van Frankrijk
met de Noord-Amerikaal1fc!ze flatm, en geraakte in dienst van den
hertog van Or/cans, in welken tijd hij een nukje fchreef, den titel
voerC'nde: gcellc hallkbrwk, waarover hem llRIEi'lNE. in de Bastille wilde
laten zetten. Hij week echter naar Holland, en beO oot zijn leven
in Amo'ika te eindigen. In het jaar 1789 keerde hij echter n~,:rr
Fral/krijk tefllg, en dong, bij het uitbarsten der omwenteling, naar
,len cenen of anderen post; gelijk bet hem dan ook. na, veel moeite.
gO':
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gelukte, even als lVhNUEL, die zUn bijzondere vriend was, om vnn
wege de fiad Parijs als afgevaardigde ter tweede lJationale vergadering verKozen te worden. Zijnc bedriegclUkc wcllprc];cndhcÏli nam
velen voor zijn zedelijk hrakter in, die alles, wat hij zeide, be[chouwden, als uit ecn zuiver hart te komen. D~ .Ta,!nbijIlCII Hel.
den in hem het grootfte vertromven , om dat hij zich teten' de partij
der Fl'uillantfil verklaardc; doch het leed !'liet lang, of hij werd een
der hoofdC'n 'l~n de Girolidistl'll, waardoor hij zich, met zijne a:111hangers, inv.onderhein ten tUde van het pleitgeding des kO!lings,
waarbij hij voor het appel of b~ro('p aan het volk Hemde, den haat
'Van de Bergparttj op den hals haalde, en door deze van geheime
()ogmerken teg211 het be;011~ d~r natie befclJuldigd werd. In de daad,
men kan hem niet w~I van baatzuchtige oogmerken, in dit opzigt,
vrijpleiten, en alleen, ter zij !ler vcromfclmldiging aanvoeren, dat
hij ten minfte niet geheel tcgcn zijne eigelle overtuiging handelde.
Eindelijk viel de partij der Cir01JrIistl"/1 door de omwentelinJ van 3 I
van Fllocimaaud 1793, en met haar BRJSSOT, die, wegens verftand.
houding met dl' regell IItJlJtrijk verbondene mogendheden, en eene
nog gev:Y.lrlijkere met l\'fit"lUEL, ,'.'erd a~ngeklaagd. Hij nam de vlugt;
doch wc:rd a chtcrbnald, en nierf, den 31 fie:J van Wijnma:1nd, onder
de gllillotine.
BRISSOTINISMUS. De grondnellingen van DRISSOT ca zijnen
:1anhang, die ook Girondistcil en Foederalisten genoemd werden.
Deze partij was tegen de één- en onverdeelbaarheid der Franfche
republiek, had hare voorftanders in de nationale vergadering zelve,
en in alle groote koopfteden van het zuidelijke Frankrijk. In LyOTl
was haar middelpunt. Bris[otage en Bris[otcren zijn woorden van
DRISSOTS karakter ontleend, en beteekenen zoo veel als loos bedrog,
of iemand listig bedriegen.
DRISTOL. Eene aanzienl\jke koopftad in El1gdand, in het
Graaflèhap Sommerfet, aan een en diepen zeeboezem, en den mond der
.--Iyon liggende. Zij is de zetel \'an crnen bisfchop; heeft eene boekerij en verfcheidene wetcnr~hJppelijke inri,;tingen; eene prachtige beurs;
eCll groot aant~1 kerken en hospitalen, en bevat ruim 71,000 inwoners.
lVI~l1 vindt er uitmUnteil'Je fahrijken van glas. metaal, tapijten, gewast linnen, wollenftoff::!n , ijzer, k')perwerk , porfelein, kalJt:~n,
hoeden, barf"i1 enz., alsmede 1 8 fuikcr-rafinaderijen, 20 glasblaze.
rijen, bierbrouwcrijen, loodmijnen ellz. De overvloed aan fteenkolen, in de nabiiheid der fhld, is oorzaak, dat hier vele waren mmmerkelijk goed kDoper. dan op andere pla:ltfen, kunnen geleverd wor.
den. Met den vloed kunnen de fchcpen tot aan de kade van l1ristol naderen; doch, bij laag water, ligg-en zij op eenen mocrasfigen
?:wnd. Dan, hoc belangrijk ook de handel zij, heeft zij echter, ill
de laatf1e i~r('n , door Lii'crpool veel geleden.
I3!UTTANIE,. (Zie: ALI3ION en ook GROOT - BRIT-
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IHUTTANNICUS CESAlt. Of eigedijk TllmulJs CUllDlUS
GGIUli\[~ICUi, was de zoon van keizer CL\llDlUS en l\;GSS,\Llt:.~, die
hem, kon I:a eb, Lur gcm.1"1 de f'ègering ~anvaardde, tcr wereld bï<lgr.
De J"enilat gaf aan den jOl:Gcn vorst, gelijk ~:ail zijnen v~der, dl:l1
bijnnmn v;tn BrlIfT,G:;rcL;s, toen (J.:~ batlte, als on:rwinnaar, van zUnen to~t ll:~ar Britttliwie tenJJ keerde. Alhoewel hij de ondne
zoon was, nam echter CL.'.UDIl'S, na zijn huwclijk mct AGRIPPIN.\,
den zoon zijller lli~llWe g:ldc, DOWTll's, die drie jaren jonger da'i
BIUTT,\NNICUS was, als d,~r:ll kind aan, en V~l'k:aarde hC:111! voor ,kil
oudl1en, Waara1!l de fi:llaat ziiilc weîlew;]Ïng gat:
BIUZOM ANCI E. De gewaande kunst, 0111, uit droom en , toe-.
komende of vcrborge1i~ dingen te \'oor[pc!len.
DROCARD. Is eene kunstig gcow"rkte Hof, met verheven bloemwerk, hebbende fomtijd.> cel1<:lI g'Juden of z,j!veren grond.
BROCATELLES. lijn f1:offcJl met gOlld en zilver doorwerkt,
hoeda'.igc in Frc?lihijk V~lI~ driederl~i breedte, vnn lr; een half cl,
en f~ gemr,nkt wordcil.
BROeKEN. (DI':) (Zie: DLOCKSIlERG.)
BROCKi\TAN. (FIU~,S Clf..L) Een UiclDlIlIU:lld fchouwfpeler,
te Griitz in Stiermark , iJl 1745 geboren. Na eelJi:;en tijd op onderfche:dclle toollcelen gdiwcld te hebben, werd hij, in 177I, naar
H(::i:';;lr~' beroepen, W,12r hij zijn gelukkig [alem \"()l'mde, en een en
roem Vcc,v;(rf, dil: hC'1Jl o!1!.icr d,~ cerfl:c {Chollwlpeler:; van iJUitSc!Ilr/lid p!;'atftc. In 1 778 bctr~d hU, als liefhebber. hEt wUlleel te BerNjll, en voerde de rol v~n 1L\ 3'1 LET zoo meestulijk uit, dat men op
bem eenen c':"licnkpcnnillg liet fj,lfüJ, Illet dit vereerend opfchrift:
P:""ll"Jt Ir,{/11fti,'/,! p~t"jt(lS, quod viok/lta lief/I!it. Keizer JOSEPH
II b,:;'lep hem in 1777, op voordeclige voorW~:lrdeil, naar IYeeJietl.
W:1~.r hi,i gelijken roem bC1l:1aldc, en zjjne I00l'ba:ln eindigde. Het
is l':O('ÎI'èlUJ.:, zijne voornaamlle rollen op re geven; want hij be.
z,~t, C'jC;1 ai:; G AR1UK, het zeldzame talent, 0111 alle rollen, zoowet in het blij- als tremfp"l, voortrefli:lijk Dit te ,'oeren.
.
BRODiJ. Sene Had in (;'J!!icie, aan de Rusilièhc grenzen,
met ollltrcm 1[;00:) l:livnncrs, W:l11'V,1I1 de meeste Joden zijn. De
expeditie-b 'ldcl is !;ier V,:11 veel bc18ng, vermits de lbc!, voor de
verzencli!J~ der Poo!!Che prodl1etcn aan de onderdanen der Turkfche
lai1den, alsmede voor die van tljzll"."jijf, dm Krim enz., Zeer gelegen ligt.
BROEDER-GE;\lEENTE. (Evl1lJgc!ifç,Je) Is de naam, waarhij
het godsdiell5ri~ genoot[ch:lp, onder diell van Ilcrn/1lIttèrs bekend,
het liefst genoemd wordt. Zij bellond allereerst uit nakomelingen
(ler Boheemfche of l\loravifche broeders, die, nit ilOofde V~11 ver,'olgillg om den godsdienst, hun vaderland hadden moeten verJatcn, en ]]a~r de Opper-Lat/fit:::. geweken warell.
Zij wcrdcl)
hier, in 17:::2, door den graaf NICOLAAS LUDWIG VON ZII':ZENDORF,
op zijn ridderlijk goed Bcthelsdolf, ol1t\'~ngen) ~Içerkrcgcn Vllll
ALGE~l. WOORPI::N!l. I.
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hem ~rijhcid, om, in de nabijheid van den Hutberg , zieh te l1l ogen
1Jedcrzcaen. l\Iel1 bouwde nu hier, van tUd tot tUd, huizen, elJ ledert ontving de nieuwe \'oikplanting den 11::,,111 van [{i'rn,illt, om dam'.
door a:111 te wonen, d:lt zij O1~der de /li.'t (dat is ,Jolde of befi:her~71iiig) de3 Hecren fba:l zo\:d~. D~ gr:lal" , van zijne vroeg!l:e jel1gd
:tf zeer veel lina~k iJl de f1:ille !,:ods\'l'ucht (:11 broederlijke vefeenigillg,
ll1f,T de wijze der eerne Christenen, a8!l den d~g gelegd hebbende.
en in de dCllkwi5 ze dezer Ecden zecr \'eel overeenkomst lll(:t de zijne \';11l1cnde, bef100t g.:11cel veor h~I1 te ien~n, en zich dn' werr:1d
te p!J(uckkca. In Iï~7 br:lgt hij., lnet cC'llige lUnet." vrienden, een~
gd,diènstige vcrbin,~ten;s tot 1t:\Ild, ea ontwierp t~VC1:S eene kerkvero~d>2;;;:~~, ,r~ar~,ij de oude l\'Iornviïehe, ,r:;~r;lleèl:; d<èze broeders veel
(l~) h8ddcn, illZ0nderhc'id \Vc~d in lJc~ oog s";lOul!cn. Bij de ecr!l:e l1~m
rllCl1 ~.llccn de groii(hv.~~~rhcd::n d::::~ Christendollls VGC;f p;cIoofslecringcn,
zond5 zich m(~t l~e ondeilchci(J cne begrippen der Prote!bllten op te
iJOl1dcn ; tCl'Iviii zich de Jaltite tot kC'l'kclijkc inrigtingen enz. bepaal.
tie, Dc;(1e i1ci~ken werden, onder den na~m van yrijwilli{;e over·
('mkollJot, (loor de ~'em2el;te aangenomen, en feden poogdcn ZINz-r."nOP,F, W i\TTFViLLA, SP'\7')GLNBERG CB aJ~clcre oweders ook in
vreemde landL'!l gClllcelltcn te Hichten, wat inzonderheid door zende.
lil1;;en gcfCrÎec1dc. Op deze wijze ontll:omien de Broeder-gemeentCl1
in 17Z~ op St. TI'~'1:,J:;, i;1 17:,3 in GFon;'o;Jd, en in 1742 Ïll Pen.
(dFaI,je, waar ZIXZEI\'I'On? zelf, op eene reis dcnvaarts, twee volkpinl1t i lJgen aanic"çde. N'llkrhfl11d hebben z:c11 dezelve ook in andere
oo;'d':ll tJ;tg'::H~id, en vindt men er thJns door geheel Duitsc/J!and.
ea Z;"it}i't!,m:l, te J,'o/Jpcllhr:,:;;e, Stolniolm, Pctcrsburg , Mcskoll',
E17ge!and" de Nr:h'!rllldl'lZ enz. in welke lantHe te Zeist, bij Ut.
1W'1t eene aanzienlijke Broe(]er-gemeeme gevonden wordt. In Rus.
land werd zU in 17Ó,,!- to~gelaten ell bouwden zij de plaats Sarcj>ttl,
in het Astr:lk~nfehe gebied; doch nergens lmakte zij zoo veel op.
gnng, als in ElIgdcJlId, waar zij, in 1749, bij eene ncw van het rarl~l11en" nis eene oude bisîchoppclijkc kerk erkend werd.
Ofïchoon deze lirocder-gemecmen voor ge~ne bijzondere godsdien.
ftige p:;rt~j willen gehouden wordell, en ook geen eigen, door fym ..
boJifche boeken b~paald, leerftelfe! hebben, verklaarden zij zich ech.
ter, ",annc(~r z~j van hoo~er hand hierover gevraagd werden, uitdrukkelijk, yoor ~.a'Jhatl:~'Cl's del' Al1gsburgfche geloofsbelijdeniS', en werden
001" in verrcheide:lc f~ten , dam'voor erkend. Ondertusfchen verfchil_
fen zU :tanmerkelijk vnll de leerbegrippen der protestantrche kerken,
en is haar godsdienstig h ootëknr3ktcr daarin gelegen, dat zij den gods.
dienst m~er als e('ne za:.k van het gevoel, dan van het ver!l:and be.
fchouwen, en, yoo~ zoo ver deze eene ol1dcrwcrpel~jke overtuiging
wordt, voor een ç;e:oovi;>: ~~ng:'ijpen der evangclifche waarheid ver.
kl:'ïen; doch d~"~bij 8:1\1 (le bee'den blDl'cn hangel!, waaronder de leer
dc1' \"l~rlosfing door C!li'.J~TV', iu de fchriftcn des Niellwcn Veroonds,
. worc:t voorgedragen. Voor' ilet oY2r.ige houden zij den Bijbel voor
Gods
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Gods woord, cn het eCllib~ rigLfilOer v~m hun geloof; doeh bcfc1wuwcn dit h;:i1ige boek Ilechts :;Is den gromH1ng eener opcnb~,rin,;, welke de Ilciland in de g-em('emc gcHadig voonZN cn hcr:laalt; befèhrijvcn hct christdijk geloof als ccn inwendig gcvoel van zijlle
wcrl;ing, Cll vinden, z<::[s ;n dit ove;"dn.:\·en gevoel, cenc bron van
godsdienstige kennis; tenvijl zij de leer vall CHRISTUS fteeds voortihcrei,d belluur ztncr kC'rk zeer ver uitflrekkcn, en op ~Ilc omibndigden des L~vcns tocpas[cn. In den Beil:;nd alleen erkennen en ver.
eeren zij de Godheid; aall J lem [ch,ijvc; zij alles toc, en alles wat
zij vcrrigtcli, befluicell cn OllctClïlC:'''~ll, ge{ciJidt in den IJaaIU van
Hem. Hij het vervullen van b:r1:clijke bedieningen, bij het benoemen van zendelingen, bij het aanga:m v~n huwelijken enz. houden
zjj de beilisfing \'~111 het lot voor de verklaring \al1 zijilen wil, ZOI:è'.:r dat e::::lter het lot, noodzakelijk, den pClfoon verbindt, over
\V 1-.:'11 geloei: \vordt.
Dij deze gCI11Ccmcn hondt men voor het avo;ldl1la~l, alsmede op
fecstlijdcll , g(~boon?dap:clJ, enz., Iicf~ie.manltijdcn, en is ook nog de
voct\rasti ;~g, die zij op witt:n lhndcrcl.lg vcnigten, bij haar in ge·
bruik. De openbare godsdic]j~tocl~~ni])g(,l1, bijz~JI1dcrlijk de viering
vn:J bet nvondmàal, zijn bij dit g~:l:.JotCchap zeer aandoenlijk, cn
alles vCl'eeI<itt zich, om op het gevoel te werken, waartoe het gezang e11 de Jlll1zijk het meeste bijbrengen. Het godsdienstig gebruik,
dat zij V::il de h\1tne make,], verdient l1~volgin;;: deze edele l;uilst
verllrckt den leden der geneent-' , bij hun leven, tot bemoediging,
troost en üp'Jcming, el1 p182L;t zelCs den d00d, dien zij een J..è1JCJ:gaan noemen, in een bch~gclijk licht; wordende de arg-ellorvene, onder fbtig gcz:ll1g en llJuzUk, naar dc bcgraafp!ams gchra;t, welke de
bevallige !~Cdnallte vall eenen tuin heeft, en aldaar in een net, wit
bel'l.:is:erd graf gelegd. Op dcn morgen van eerflen Paaschdag hege",!, zich de t;,Ol]leCUe, met l:O!lI1en-opgang, van llluzijk vergezeld,
n:]ar het kerkhof, cn viert, tCflvijl zij zich verhcugt over 's Hei.
h~::ds orihndin;, de nagC"d1chtcn:s der in bet laatlle jnar gefl:orvene,
doch nu met bern levcnde, brocdçl"s. l\Jcn vindt bU dit godsdienstig
genoot[cha;l, op \'cr0:he:dent' pl.l:1tfc:J uinullmende inrigting2lJ \·oor
de opvoeding der jeugd, welke daarin, boven vele anderen, uitmunten, dat zij vroegti.idig derzel\'cr hart tot eene godsd:cnstige flemming vormen. Inderdaad, alllOewel dw::linç"cli daar onvermijdelijk zijn,
w~r.r hd ge\'oé'J de overhand heeft, verdient echter het edel doel
der n~recnigillg dezes genootCchaps, om eene gemeente van waarlijk
godsdiensti;;e, door arbeidz~mnheid algemeen lluttige, vergenoegde
en gelukkige men [eh en te vormen, die goedkeuring, welke hetzelve
hij alle weldellkendt:11 gevonden heeft.
BROEI.OVEN. De kunst, om kiekens, door middel van bijzon"
dere drtartoe gemnal;re ovens, uit te broeijen, was in EgJ'Pte, doch
inzoli,dcrhcid bij de iiiwolle,'s vfln het dorp Br1"llie en omli;;gcnde
pJ~2treo, fnkrt hll]~, ~Jekend. Tegen het befin y~,n d"<,!~ herfst bieFf~
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den zich de dorpbewoners aan tot het werk, bij het behandelen valt
den oven noodig, en brengen de boeren van wijd en zijd hUllne
eijeren der',.a:ms in ccne llland, welke zij ,gevuld met levende kie~
keus, terug ontvaogel1. Deze ovens zijn omtrent gelijk aan de glasovens, lllaar langwerpig. Het vuur, dat men echter niet zien kan,
ligt in het midden, en rondom zijn eene menigte gaten, waarin de'
eijercn ter uitbroeijing gelegd worden. De ovens zijn van verfchilIende grootte, en bevatten van +0 lOt 8o,coo eijercn. Men rekènr
hun getal op 386, en dat der ldekens, die jaar;ijksdoor het geheele
iand worden uitgebroeid, op meer dan 92,000.
Zoodanig kunstmatig kuiket'f-brocijen is ook in ffilS vaderland r,iec
ongelukkig beproefd; zijnde te AmJlel·dom, in d~ middellaan der Plan.
tngill, bijzondere ovens duartoe aangelegd geworden, waarvan men
een goed berigt vindt in de /.etteroeftnl1lgen van 18°5 No. 9 en 10.
BROEIJEN D::R VOGELEN. (Het) Terwijl de jongen Ïll
het ligchanm der zoogdieren ontwikkeld en gevormd worden, leggen de voge;~, t:,e1\jk bekend i~, eijercn, waarin zich· {let jong ont·
wikkeit, en die, dOOi de warmte van hun IigclJa~, worden uitgebróeid. Alle beken:le vo~els venigten dit werk zcive, behalve de
kQ>ckMk, die zijne eijeren in het nest van den j.wildlaart· of eenigen
:onderen yogel, legt; terwijl de firuisvogel, vereenigd met meer wijfjes, dag en nacht zit te broeUen. Bij de meeste vogels, zoo, als
cceden, hoenders, g::nzell. enz. is dit alleen de t:lak van het wUfje;
doch bij vCIe, Î1;zor:derheid bij dezulke, die, bij paren, bij elkander
blijven, b. v. duiven, musfchen, kool-meezen enz. neemt ook: het
mannetje daaraan deel, dat, doorgaans des middags, zijn wijfje eenige
uren aflost, optht het voedfel kan zp eken en zichwasfchen. Bij
~lldere vogels blijft het mannetje, gedurende den broeitijd, naast het
wijfje zitten en befchermt hetzl'ive; teï\vij.I fommige, zoo als de
kanarievogels, distelvinken, e!1 anderan, hUllne wij fjes van voed fel
verzorgen. De volharding, het gedllld, de moeite en zorg van het
broeijend wijfje verdient onze bewondering. Het neemt de moeijeHjldle houding" 2a11, om hare eij~ren niet te befchadigen, cu vergeet
hierbij gezelfchap en voedfel. (Onze ganzen. eenden en hoenders
maken hiel', door het breken en verlaten dei eijercn, eene uitzondering). Moet het wUfje, nit hoofde van honger, dorst, of ter bevrediging v:tn eenige :tlldcre behoefte, hét nest verlaten, dan bedekt
llet hare eijeren met veren, mos, of iets dergelijks.
De meeste vogels worden, gedurende den broeitijd , tammer; :tndeJe verdedigen zich met het waarfl:hijnlijkst Jeve11Sgev:mr. en de buislJen verzet zich ftotltllloedig tegen den grootfien hond. Weinige
flechts der in vrijheid levende vegels .gedoogcn, dat men hen in het
broeijCll' ftoolt, en vele ~ zelfs 'de kaoilrievogels, verlaten hunne nesten, W~llneer ieml\ncl, in hun afzijn, de c~jer~n betast heeft. WanHeer de jongen zijn uitgebroeid, blijven zij nogeenigen tijd itt het
lJest onder het wijfie". dat nu, gelijk ook het ma1)uetje, door hen te
be.
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befchermen, te voedeil en te koesteren, eene zorg en teederheid ~al1
den dag legt, welke onze hoogfte bewond~ring verdienen. De oud~i1
brengen hun behoorlijk voedfd, hetwelk het wijfïe, des l1oodig, in
zijnen krop week bat worden, en werpen den drek der jangen • zoo
lang zij nog blind zijn, buiten het nest, opdat hun groei, door
onreinigheid, nicr "erhinderd worde. Warervogels verbten, kort na
hUiJne geboorte, her nest, en Ioopen of zwemmen met het wijfje
ginds en weer, d,:, hlln, met het mannetje, leert, hun eigen voedfèl
te zoeken. Onderrusfchen houde de ouderlijKe zorg bij deze vog21s
hiermede nog niet op. lIet wijfje befchermc de jongen, neemt ze
bij ongunstig weer, or.dèr zijne vleugelen, en ontziel: beenc moeite,
om het hun gemakkelijk te maken.
BROEKHUIZEN. (.laAN VAN) Uit een niet on~anzienlijk geDacht
in de provincie Utrec!Jt, werd in 16+9, te .dmJlerdam, geboren.
Reeds vroeg verloor hij zijnen vader, die een hocdenHolfeerder vau
beroep was, gera~kte onder de voogdijfchnp van zijnen oom, en
leerde, onder het opzigt en geleide Vlm den geleerden ADil.l,lNVS JuNIUS , de Latijnfche taal, waarin hij zulke groote vord~ringen maakte.
dat hij eerlang boven al zijne medefcholieren uitmuntte. In dezen tijd
openbaarde zich zijne zucht tot de dicbtkunde, waarvan zijn leer.
meester eelle !llcrkwaardige proef ondervoud, bij g2legenheid, d:Jt
hij van zijne lee<lingen vorderde, te huis hunnen geese in te fpannen
toe het vervaardigen van een LatUnsch gedicht, met oogmerk, 0111
hetzelve aan den Heer GIl.T.r;S V,\LKi~NIER,. bij zijne verheffing tot
de burgemeesterlijke w~:.'lrdighejd, aan te biede'n. BROEEHliIZr:l'(
wachtte niet, totdat hij te huis kwam, maar .maakte, op ltaanQen voer.
binnen eén half .Ul!l', een gedicht, hetwelk den volgenden dag het
beste van allen gekeurd, en waardig geoordeeld werd. dool' deo jou.
gen dichter den b~Irgcmeester te worden aangeboden.
Onder zoo veel. naarftighcid moest zijne lagere letterbaan fpoedig
ten einde loopen. Gaarne h.ld hij zich nu geheel der geleerdheid ge.
wijd; doch zijn oom befiemde hem tot apothc!,er. Hij onderwierp
~ich; doch oefende inmiddel.s J:ijncn dichter!ijl;en geest, en bragt ee·
!lige lettervruchten VOOrt, die de goedkeuring van geoefend~ kunst
kenners wegdroegen. Na eenigel1 tijd bij cenen apotheker gewoond
te hebbeu , werd hij de werkzaamheden van dil: beroep zoo geheèf
moede, dolt hij den krijgsdienst verkoos, in welken fi:md hij echter
zijn:! geliefkoosde' let[eróefeni~gen niet verzuimde. In 1674 moesC
BROEKHUIZEN, nevens anderen, ander den beroemden vlootvoogd
}tI. DE RUITER, ziclt te ft.:heep begeven; zwierf, als vaandrig onder
de zec-foldaten, langs de Amerlkaanfd.e zeeën, en bezocht veÎfcheît!ene eilanden en volken; . terwijl hij, te midden van ftormen en onwederi, zijnen ledigen ti)d r.un de dichtkunde befteedde. Voor het
eiland Dominica. kleedde hij den 44ften harpzang vnn D,WID in eel].
Latiinsch gewaad
vervaardigde .den zeezang., CELADON, of hèf.
'J'erkW{;C11 21tJf>r hef "Bflr/dand, geheetell.
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herfst des genoemden jaars keerde hij llaar bet vaderland
vervolgde zjjnen dienst te lande; kwam te Utr.:cht in
b\.'~;ctt!lIg, en bd hier eClle gunstige gelegenheid, om met lieden
\'all letteren te vc:·!;ecrcn. Gcdureude zijn verHijf aldaar, vertaalde hij
ecnc vcrhandclinJ va:l den gdcerden Jezuir R. RA PIJN , in welk!!
HO:l;r:RUS el1 VIRGILIUS met elkander vergeleken worden, ell gaf een!!
kleine verzameling van Latijnfche gedichten in het licbt, welke door
de k!Jnstl11inn~rcn met wcjuichillg ontvangen vverdell. Naderhand
werd hel1l het hopmanÎchap o'·cr eene krijgsbende in zijne geboorte.
fiud opg,:dr~ge!l, waar hij met lust en ijver zi}ne l~neroefcningell
vervolgde, en, in het ja1f 1689, al de Latijn[che gedichten van
SAl\:NASARlUS in het licht gaf; ill 1696 eeue vernieuwde uitgave der
fchriftell van A. P M.EIIR/US bezorgde; de overg~blevel1e werken der
Latijnfche dichters, PROPERTIUS en TlBULLVS, met zijne geleerde
::al11r.~rldngen verrijkte, en vele zijner fraaije dichtftllkl;en in h;:t
licht gaf.
Offchoon de dicht kunde wel de hoofdflndie van BROEK/lUIZEN
tlitmaalac, was hij echter ook zeel' ervaren in de letterkul1Cige gefchicdenis, waarvan zijne nagelatene fchriften getuigen. Uit enkel
letterlust , en niet om het brood, werkende, blecf hij fomtijds , indien zijn krijgsberoep dit toeliet, weken, ja maanden, in huis, van
!llle gezeHèhap afgezonderd, om zich geheel aan zijnen letterarbeid
toe te wijden.
Na den Rijswijkfchen vrede, verkreeg hU, met andere hoplieden,
zijn ontllag , met behoud van e~ne behoorlijke jaanvedde, federe
welken tUd hij zich van het ibis gewoel afzonderde, en zijne dagen op het land doorbragt, waar hij echter dOc1r de gclecrdft(~ manl:en zijner €cuw niet werd vergeten. NIet het klimmen zijner jaren,
en onder al zijn Ictterblokkcn, nam zijne gezondheid van tijd toc
tijd ::f, en fiicrf lij cin,~clijl;: in \\'illtermaand van het jaar 17°7_
Zijn fioffdijk deel werd, op zi}nc uidrukkelijke begeerte, llaar Amflchwn gevoerd, en in de kerk aldaar bijgezet, alwaar een lierlijk
graftceken, in het jaar 1767, door den dijkgraaf van .-1I11jld!(/lld,
den heer ABRAHMI CALKOEN , op;;erigt, zijne nagedaciueuis vereeuwigt.
UROe LIO. (CH(\RLES FR.~NÇOlS) Een broeder van den mnarfchalk
van dien naam, onder wien hij, in 1760 en 1761, in DilitsC!:tdild
~icllde. Na het eindigen van den oorlog, ycrtrouwde LODEWIJK
XV hem het beiluur van het gc!teillle ministerie toe, hetwelk die
vorst had opgerigt, om zich door hetzelve, en buiten weten zijner
111 i nisters, o:Jmiddelijk, van den toclrand van EZ/ropa te lateu onderrigten. DROGUO w~s voor zijnen post berekend, voor de eer van
<len Franfchc:l naam geheel ingenomen, van overdaad en weelde verwijderd, voor de ingefpnllncndile wcrkzaamheid van geest gerchikt,
l;aauwgezet in zijne grondbeginfcis, en openhartig iu zUnen omgang;
doch nam Jevel1s, iu .zUllen post, fieeàs de di(!pfie geheimhou.ding
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IU :leht. D~1l1, hoe zcer door d:t all cs het volkomel1\enl'OtI\\'cll re.;
konings ycrdicnc::dc, mocst hii echtC!' rrhncde het lot van meer ancii:r\!
g.:~trouwe lhatsdi~l1::rc:l o!l(L~rvir:d<.:ll.
lIij wl~d, dOOl de k\1ipclijiè'fi
en la:;cll der min;stci"s, z,.. l~·s do()r eCIl bevel "es kOiiin,'5, gcl'a:mcll;
doch, bij ecu tweede bevel van d~llzclCdell vurst met Let vooazettC:l1
der correspondentie, zdl's i:J de ballingCchap, bebt. Nadcr:l~md vicrd
hij weder aan h;:t hof teruggeroepen, en verklaa;'de zich openii.:k
tegen CUOJSEUL, wiens vcrwijdl:fing hij poogde te bcwerkca, :\lsmede
tegen de ministeriecle partij, waarV:\1l het gevolg was, dat hij , weil;;g
tijds vour •s vorS~CI1 dO(>d, op n;cllws "all het ho; verwijderd. Wl.!h;.
HIJ llicrf in 17fl 1 , nadat llij 17 j1rcll de geheilll~ cGrrcspOl~dcmic bc{hmrd had. Een gcdcclte derzeiv;: is \log voorhanden, en vcr[p:'cidt
over den toeJl:and en de tiaatkurdc van Europa, gedurende de r..:;::ring van LODf:\\'I]K XV, nog al cenig lich.
nRONKHORST. (PIE.TER VAN) Deze beroemde NederLmdü:hc
[dilder zag het eeTa:- da.'~!icht te Ddft; ,rnar hij ook in 1661 fEerr..
Bij [childerde uitmuntende vcrgeziglell \'all tempels en ker!,en, e11
bezielde dezel\'e met kcmig uitge\\"cö!;te figuren. Op het raadhuis
zUner geboorteHad bevindt zich nog zUn oGrdeel 1'0.'! S.A.LO:lLO.JOIIA!,J\ES VAN BIlOl':laWllST was een voortreffelijk [..:hilder vau vogels
tn andere dieren. en br~gt !;et hierin tot eenen hoogen trap van \'01komenheid. liet lipe ell gl:\:lsrUke der ycren is on;remeell natuurlijk. Hij \\ as \':111 h'ro('p el.!ll pasteibakl;er, en (ehi!derde alleen \"::1'mrraks1dve. - Et~1 :wdl:r (L:hilder V:lU g2lijl;ell lln~l11, Ll 10°3, te
UtrccM, geboren, Ïl:hilder,le op glr,s, en men yilldt \'ai; bem eog
eenige kostb~re Hnl:kcn in de lIiCll\\'e kerk te ,d1t~fle1'ii(m:.
13RO;:-';S. Een Zl11ll211geHcld metaal, b.:llaande uit rood en lied koper, of ook wel tin, kop,:r e11 wi<lI1uth, waarvan nn\jd0celd~il en
:mdere kllllst[ml;!;c1\ geboteil \\'ordc:~. - Hct uronZ'!il van \'iiZtil
e11Z. ge[chiedt door ze met fijn ~C\\'l'l.!ven p0::~er van ro0C: en geel
koper te bedekken, en vervolgelIS te v.:rnis{(;n.
nROODD001\1[. Van dezen boom heeft men twee [oorten : i'i:nc
1;] et gedeelde, en eene met ongedeelde blad~n C
/lrtotarpus ii!(.:);.
et intcgriflJlia). Dezclve groeit in de OC'.t-Iudie, il1Z0;lderh~id
op de eilanden der Z:dd~cc, en heeft de grootte van eenen middelillatigen eik. Zijne bladercn, die CClle donker ;';i'OCllC kleur hebbdl,
en melkachtig rap bevatten, zUn iudcrLnlf \'oet l::ng. Deszcl:s
vrueht, we!l:e l!0 tot 30 pond weegt, is gl'OO~, lang, van kno:.,·
bels ,"oorzien , en geel van kleur, en wordt, voor dat zij rUil is.
geplukt, \'CrvolgeJ,s in nukken geliIcden , in bladen gewik;,c111 Cl! Ol)
heete Heenen gedroogd. na welk alles gij als tarwebrood [maakt,
en door de inDooriil1gen :lis brood genutrigd wordt. Niet alleen !:Cè
vlcesch van deze vn:cbt, maar ook hare z~J:ldkorrcls, kUIlnen gcgcrca
worden, welke, gelijkende naar kastanjes, eVCll nIs deze, iu de as,h
worden gebraden. F ORSTE.R vond den flna:lk der aldus to~be;·ei.rle
Broodvrucht volkomen als de kruilu van tarwebrood, met :lólrdapp~.
F f 4
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Jen gemengd. Onderttlsfèhen bepaale zich her nur van dcz,~n weid adi[(en Boom niN alle'en coc deszelfs \Tucht. maar ook het hom, inzonderheid van den rammen Broodboom, dat geelachtig van kleur is,
dienr toe het vervaardigen v~n allerlei kunstlhdd,cn. Uit het Jplint
worden fioffen voor Ideeding gemaakt, en van de bladen bedient men
zkh , op de zuidzee-eilanden, tot tafellaken> en f.:!'vetten, alsmede om
er de vrucht in te wikkelen. Het fap, dat uit de ingeJiJedcn fiammen vloeit, levert, met kokosmelk gekookt, goede vogellijm, en
met zago-meeI, fl1iker en eiwit, een harden Hecn op. De gedroogde
bloezem-bsjes gebruiken de Otahciters tot tondel. De voonplallting
Viln den Broodhoom gefcbicdt door zaad, dool' Jl~k en hel inlenl;ell
van jonge takken, die zorgvuldig gekwe::kt worden: zijn wasdom
c:lllnrt vall 60 tot 70 jaren, na verloop van wel!;en tijd hij :111engsI,cns fierfr. Gedurende zijnen bloei draagt hij rijKelijk \Tl1cbecn, en
men rekent, dat een mensch, van drie Broodboomen, acht maanden
kan leven.
RROC>D-VONNIS. Rij de dnglo-(afjèn moesten de beklaagden
7ich, onder anderen, door eene bezworen fi1ed~ brood of kaas, van
de aangetijgde misdaad zuiveren; en van hier de hdliooze vloek:
" d~t mij het brood in de keel blijve Heken!"
RROSCrIIJ. (Zie: FAIUNELLI.)
BROSSES. (CHARLES DE) Werd in 1709 te Dyoll geboren, en
was eerf1:e voorzitter van het pariement te BOl!l·~·ogl2e. In zijne jeugd
beoefende hij de regtsgeleèrdheid; doch verloor daarbij de kUdsteil
en wetenfchappen ge::nszin~ uit het oog. In 1739 bezocht hij I/rilie
en gaf, na zijne terugkomst, zijne Brieven over den tcgcllU"oordt/;;m
t@cflalld der (I/ldcroard[c!le j!fJdH('rclI!aI1lI1lJ, in het licht. Larer
fchreef hij, op aanzoek van zijnen vriend BUFFON, eene G('jè!Jicdmis
der zerrei,.ca vaal" Lirtflmiic. die hij in 1756 nitgrrf, en weik werk
nog de beste historie van de vorderingen der aardrUkskuIlde in den
grooten oceaan bevat; hebbende BftossES daarin de ven~eeling in
Att/tralie of l'o!ync[ic, nackrhand door P1NKERTON alg:cl11cen geworden, het eerst :!;)ugewezell. Op dit werk volgde een ander, hetwelk 's mans uitgebreide kunde teIl duidelijkHe aan den ebg legt, namelijk: eene Verhandeling Ol'cr de U'erktlJti:;c!ijke vorllJillg di'!" la/ei/.
Eindelijk veïvaardh·dc hi , na vcl~ jaren arbeid,~, eene overzetting vau
S_~L1TSTlUS. waarbij hij de g'lpingen in de bCïigtCll van dien gc:lèiJÎedfchrijvcr beHoot aan te vullen. Hij bragt l11e~r dan 700 brokk.:n vml
SALU1STliJS tot zijn oogmerk bijeen, waaruit hij de ge:îchiedenis van
de zevende eeuw der Romeinrche repabliek zamellflelde, en die mN
belangrijke bijvoegfels verrijkte; terwijl hij voor dezelve eene geleerde Icv21lsbefchrijvÎng v~n !'ALLUSTll'S plaatfie. Op de dric eerite dec11'11 van dit uitmuntend werk, I/ad hij ten doel, een vierde, geheel in het Latij!l gefchreven, en waarvan hij den inhoud korteiiik
reeds had opgegeven, te laten volgen; doch het is flechts gedeeltelijk
gc{lrul;t Jfcworden. Hij fiierf in het jaar 1777- 1\1en vindt van he~
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vcrfcheidenc verhandelingen in de werken van de Akadci1;;e der Bij_
fchriftcn, en van die van DyoJi.
Ook heeft hij ,":01 aan cic
Dictiolllldi;oc Encyclopédique gearbeid. Zijne na~eIatel1l' h:lIIdfchriüeu
zijn gedlll"(;nde de ol1iw.;llteling verloren gegaan; doch men beeft na
zUnen dood nog van hem uitgegeven: Lettres historiques ct critiqucs,
welke hU op zijne reis door italie geCchreven had.
DROUSSONET. (PJEi(RE l\IAR1E AUGUSTE) Een beroemd ge.
neesheer en natuurkundige, tc JJlolZtjxi!icr, in °'761 geboren, die zich,
in zijne jeugd, vIijti!1" op het [eekeuC'lJ en graveren toelegde, henvclk
lJem naderhand, bij zijnen kruidkundigen arbeid, zeer te [lade kwam.
De Natuurlijke historie, inzonderheid de befchrijving der diertiJ, hield
llem, vooruamclijk bezig, in welke hij het eèrst het ([elfc:! van
LINNE[jS in F;oallkrijk invoerde.
Zijn ~ernc werk, dat hij uicgaf,
l1andelde over de visfchen, waarvan echter maar eeil nuk, Oll,l':l" den
titel: lc/u/I)'loiogiae dccas sa Lrmdini 178~ in het licht verfcheell. In
1785 werd hij tot fecretaris van het landbouwkundig genootü.:;'ap te
Parijs benoemd; fchreef bier het voor den landman zoo lluttig l' .1:17Jé Flirt/Ie, Olt Ce!cmlrier à fusage des cultivateu1"s, en brag. de eer.
fte Marino.fchapen uit Spanje, en 'de geiten van /lIlJ0J"t! uit den Lr,.
~'ailt Î1i Fra/Jk;°zfk. Bij het openen der conventie keerde hij naar
llIolitjiel/ier terug, waarbij hij als een Girondist gevat werd. Ilij om.
kwam echter, en reddede zich door de vlugt, kwam te jUadrirl, werd
van daar verdreven, en ging eindelijk, onder dcn 11.13111 V;ll1 genc~s~
heer van den Amerikaanfchen gezam, van l11arokko, naar A/i i!.:a. Van
de lijst der uitgewekenen gefchrapt, en naar Frankrijk tel'l1ggekeerd
zijnde, werd hij tot confnl te Mogador benoemd, en ging vervolgens als zoodanig naar de Canariji;he eilanden. Lindelijk verwierf hij
door den minister CH.\PTAL, zijn bloedverw,Il1[, her 11 ooglecraarambt
in de kruidkunde, hetwclk hij met roem bekkedd..?, werd in I ~o5 lid
van het w~:gevend Iigchamn, en fl:icrf, in 18°7, a~li1 de gevolgen vau
eenen \aI. Bij heeft handfcliriüen van g{oot belang l1:1gelácen.
LROUWBR. (!lDRI,\Ai\") Een Nederlandsc3 fCllilder, die d8ar~
lOe dl.'n g,olukkigficll a:11llcg had, en ber daardoor zoo ver bragt; dat
]{ UllJlfol~' ui:', oilder zUlle bewonderaars geteld werd.
De vijf zin'ieef! en de 1>1'(!I:i/ f})(/{J/u!,'iJ \\ orden voor zeer a~rdige [tukken gehon(LE.
00k is (;r e<.:n fink \'~n hem voorhanden, een gevecht tusfchcll
butrell en fddatcn verbceldendè, zoo het fcheen, uit het fpelen met
de k:'mt o!ltfla:ll1, hetweik zoo l1amurlij k, naar den aard der hartstogten, in de gelaats:rekken verbeeld, gefehildcrd is, dat het als een
proemnk van kunst kan bclchouwd worden. .lammer is het, dat
op zijn zedelijk gedrag zoo veel te zeggen viel. Zijne werken wer_
den te dlil(lc/"{Idm gekend, gewaardeerd en duur betaald; doch zijne
onmatige leefwijze deed hem niet werken, voordat hij gebrek had;
tenvijl zijne eigenzinnigheid zoo vcr ging, dat hij ftukken, die den
gevonlcrJ en prijs niet konden gelden, in bet VUl1r wierp, en dp
lIieuws bl;Ql'beiddc. Met dit alles w~s hij in zjjn val;: een groot
J! f 5
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kUl1stel1~ar. Toen hij van /fi41crdûlll lJ:;ar Antwerpen verhuisd was,
2ag men hem voor cenen fjJioll aan, en bragt hem na:u' de citatel,
wa:lr hij de hem bewr.kenclc foldatell, zoo als zij zich in de wacht
met het lpcl bezig hielden, met zoo vcel kracht en w3arheid f'chil(lcrde, dat RUJlJlE.NS uitriep: "dit is het werk l'an 13ROUWER,
" wim a/lew zulke oiJderwel'jJetl killl/IW gelukken." Hij ftierf in
laatstgemelde fl:ad, in de dicpfl:e armoede, in 164Q, en werd, op
kosten van ReDIlEi\'S, in de kmneliter-kerk begraven.
BROWN. (JOHN) Werd in 1735 of 1736, te Bel'wic.lt geboren. Even tlcrk van geest als van ligcil:l81l1, legde hij, reeds in zijn
'lsde j~ar, eene reis van 15 Ellijclfche mijlen te voet af, cn bleef,
gelijk bij meer andere togten, nooit op de:l al;\'cmeenen weg, maar
doorkrocl' alle bosfchen, om alles, wat de natuur hier opleverde,
naauwl;eurig te kltnnen gadcf,nn." Te Dttlljè het Latijn leereIlde ,
verwierf hij, door zij;]e onvermoeide vlijt, eene Cchoolmeesterspl~nts; aanvaarède, CcJlOon \'oor een en konen tijd, die van hofmees
tcr, en ging vervolger:s naar Edillhmg, waar hij zich in de wijsbegeerte, doch inzonderheid in de godgeleerdheid, oefende, en reeds
e:ne openbare redevoering hield. Hier bleef hij echter fiil fiaan,
eu keerde mar Dtmfe in 1758, terug; bekleedde daar, gCQll1'ende
een j1:11', den post eens tweeden il:hoolmeesters; begaf zich op
nieuws n~ar Edillburg, en verwierf, door de hoogleeraren , die reeds
van zijne l1itltekcnde kunde in de oude kJasficke talen onderrigt wa~
ren, een?n vrijen toegang tot hunne voorlezingen. Eerlang riJ" lrtrnar in de L~:UllCche taal beroemd geworden zijnde, bcg-af hij zich ~al1
de beoefening der geneeskunde, cn rigttc, a1zoo bij f.:dert ) 765 gehuwd was, ecne kos[f'chool op, ten einde ruim te kunnen leven,
hetwelk Idj o()k zoude hebben kUilnen doen, indien hij beter wijze
op zijne hu;,Lol1ding gefield had. Hij werd bankbreukig; doch werd
door den beroemden hoog:ceraar CeLLEN voortgeholpen. h:wsfchen
veranderde de IJaal1\Ve vricllliichnp tnsfchen deze beiden In de bitterfie vijm:dfcbp, en verzon DROWN, kort hierop, de l1iclilJ/e theorie
der hCf!I"Z/i7d~, welke ,!c uitgave V81l zijne elementa llIedici12ae tcn
gevolge hnd, dat wel, ronn den eelltll kant, onder zijne aanhangers,
zoo veel goC'dkem1:1g omving, d~,t hij aangu1](;cdi<,;d werd, om over
zijn Heliel voorL.:zin::;el: te h·)uden; maar ook, aan den anderen, on..
der de hoogll.'crr,ren te Edin/;:tl'g, zoo veel verbittering veIwekte •
d::t hij die fl:1d moest verlaten. In 1776 tot voorziner ,'all het geneeskt:ndige gcnootrclwp vcrkozen zijnde, gilJg hij , onder het geleide
van vele vriendcn, Iluar St • ./Intll'c:),J, tcr bekon:in~; der doctorale
w3Drc:ighcid; rigtte in I 1~4, om U8I1'lm]gers re verwerven, cene vrijmetfcbr.rsloge, onder den naam van del) R01lln'lifchen addaar, op,
en gaf zich, daar zijne "oor!c~i;1gcn fierJ: bezocht wcrcll'll, alle
moeite, om zjjner fiem en voordragt dllidcEjkhLid en levendigheid
bij te zettcIl. .T O:\ES, een geneesheer van' zijnen tijd, verhaalt, dat
hij eindelijk, wegens fchtIld~n, in de g,,;v;lr;~~'nis geraakt is, en verval-
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volgens alle,n water gedronken heeft. Naderhand Zi(;illL~, d;lt het
podagra, in ',vecrwil van zijne groote onthouding, weder tcru;; kwam,
gaf hij ziell op nieuws aan dan drank over. Zijn rc~ds 1alJci' ontworpen plan, om Edillburg te verlaren , bragt hij in 1786 tel! llltvocr,
en gÎlJg mar LondclI. Daar cehter zijne voorlezingen over LiJn Hel.
fel hier niet tot ftand kwamen, gaf hij, in r7S7, ObferwJtiolls 011
the old h'stems of phyfc, zonder zijnen naam, in het licht; en de.
ze, benevens de c!":ilCiit.1 Il1crlicill.1e, zijn de eenige fchriften, wd.
kc hij voor de zijne erkcnd heeft. Hij leefde op zijne wijzé voort
tOt in lZ8S, wanneer hij, in den ouderdom van. 52 jaren, aan eene
beroerte fiierf, en de fead Ediultlrg voor zijne vrOl1W en zes kin.
deren, die hij in diepe armoede naliet, zorgde.
W;lt nu zUn, veel op ziens baren:1, ftelfel betreft, - waarvan wij dit
kortelijk zullen zeggen - volgens hetzelve berust er bi) ied~r bezield
wezen, een eigenaardig beginfel , hetwelk hij prikkdbrwrlzeid Ilo;:!mdc.
Het leven is hl't voortbrengCel van de werking der prikkelende ver.
mogens (of uittrlijke indrukken) op de prikkelbaarheid, !TIN eerie
doelmatige organifatie verbonden. Deze prikkelende vermogens zijn
uitweJ!dig, als: warmte, voedCel , dranken, vergift enz. en illH'eJldig,
~ls, de verrigtingen val! het ligchaam en den geest, de beweging
der fpieren, het denken, de aandoeningen der ziel, enz. lIet leven
is et~kcl een gedwongen tocfrand, en kan alleen, wanneer eene geë~
venredigde menigte van prikkelende krachten np het orgafliS!/1US
werkt, h~CLaall: ontbreken deze geheel, dan vuigt de dood enz.
BROWNISTEN. Eene gezindheid, die op het einde \'all de
16de eeuw in Enge/and ontftond, en dl:s gen()~md werd naar eenen
ROl}EI~T BROWN, te Nort/tflmptoll geboren. lij zonderde zid van
dl' EngelCchc kerk af, uit hoofde van hr,rc :ncht en regeringsvorm;
liad eenen afkeer, beide van de bisü:hoppeli.iltcn en presbiterianen;
veroorlleelde de plcgtigc voltrekking der huwelijken in de kerken,
hezclve nis een bUIgerlijk verdrag, waaraan aUeen de 11l~giCtraat haar
zegel moest hangen, annmerkende; verwierp alle formulier-gebeden,
en leerde, d~,t men het zoogenoemde gebed ({es Ileeren, niet bij
de geûeden moest opze,':g'~Il, alzo.o het a!le.:n tOt een model gegeveil was, om d:lar!laar C,l?e gebeden in te rit\lcn.
HlU'CE. (JM:CS) In Sc.'1o:!,:nd geboren, en in de nabnurfchap
van Lûfit!m Ol'gc\'oed, wijdde zijne jCll:;d aan de beoeCenillg der
rcgtsgelcerdhricj; doch liet na(krhund zijn plan varCIl, eil bi!G'lf zich,
23 jaren oud zijnde, naar gemr:lde Ihd, in hoop \"all als fchrijver
voor de InJi:J1I tC zullen worden aungcaeld. lijn huwelijk echter
met ('e11e koopm~!ls.dochter, deed hem eerbn!-( den AziatiCchen rijkdom
met de gcnoeg'~ns van het huisfelUke leven vcrwisfelen. Dan,
hi' verloor zijne ga.Ic reeds in het eerfte jaar vall hUllnen echt, en
n~m Cedert het beflllÎt, om eene reis op het vaste land te ondernemen. Hi~rtoe bezocht hij, in 1757, Prktuga!, Sprmie, Frankrijk
en de Nc,f.!:rlluulçn, es TeIkreeg ju J7 61 , op aanbeveling van lord
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den post van confnl te Algiers, met vrijheid, om een en
vice-conful, gedurend~ zUne afwezendheid, te mogen benoemen.
DIweE vertrok hierop, in ZOllJenna811d. I ï6:! , uit Enge/muf, n~ar INt/ie, vertoefde hier eenen gerullllcn tijd, om de gcde;Jldtu:;!;.ca der
OUdheid te leeren kellnen, en ging vervolgens naar Algi"l"s. Na verfcheidene togten in het billncnJte van LJfri!.:a, en langs de kusten der
Jlli&le/iandfcl1e zee, vertrok hij, in 1767, n:\ar .d:::,ie, bezocht IMfhcc en Pa!:::yra, en keerd~ ei:lCldijk, door ziekte, naar Akppo terug. Herl1eld zijnde, verliet hij, in de lellte van het \'olgcnde jaar,
die fiad, en nam zUnen weg door E!fYl'te n~1r Cairo, van waar hij
te fcheep ging, om den loop des Nijls, opwa::ns, te volgen; doch
hij kwmn te water niet verder dan .'!yell.',. en keerde tot /(elme terug, van waar hij met eène karavHan tot Kr/feil', aan de Roode zee,
reisde, en vervolgelis vall hier tc [ch~('p zUncn rogt tot .ledda vervolgde, zijnde cenc haven, die yoor eCi:C verzamelplaats der koop~
waren beftcmd is, wcll~c uit 171dic naar jJje/~!.:a, cn de naburige hm.
den gezonden worden. Na hier eenigen tijd vertoefd te I;ebben,
zeilde hij, langs de kust, tot aan de zee-engte, arm het einde van de
Roodc zee, en keerde, in 1769, naar M"sl;a,'t, een klein eiland aan
de Afrikaanfche ]lust van die zee, niet vcr van Abyji"lIil', tefllg.
Onder vele moeijelijkheden en gevarl?/I, drong hij tot GOiUklr, de
llOofdftad des genoemden rijks, door, hield zich in dezelve twee ja.
ren op, bezocht de bronnen van den NIjl, ell bragt een geheel jaar
door, 0111 zijne reis noordelijk door Nubie, en de groorc \Voestij~
pen, welke dit Imld van Eg.rpte [cheiden, naar .d/eXfllJdrir: voort te
zetten, welke fhd hij in Bloeimaand 17ï3 bereikre.
Na eene ai\vczigheid van :; jaren, keerde IJlj naaI' SC!zût!fwd terug, huwde andermaal, en fcheen zich nu aan allen lmerkllndigell
arbeid onttrokken te hebben, toen de dood zijner vrouw, in IïS5.
hem, in de herinnering der gedane togtcn, en de befchrijving der
door hem bezochte lnnden, troost en opbeuring deden zoeken, Hij
gaf zijn werk in 1790, in 4 qnano deden, in het lit:!Jt, en fiicrf
vier jaren daarna, a:1ll de gevolgen van eenen ongelukkige);! val. Sterk
van Iigchaamsgeflc.l, ftout in zijne ondernemingen, gèwoon aan a:re
ligchamelijke oefeningen, be;,:eerig naar roem, trotsch en driftig van
aard, was BRUCE zeer V:lthaar voor toorn en argIV2~il. SCh0011 rocgerust met vele kundighedcn, CiJ bé:drewil in ol1der{cÎleide:~c oude
en nieuwcre talen, fchiill~1l echter zijne berigten , nn~r het oordeel
van dèn geleerdcn H,\Rnl.~N, in vele opzigten, Ilict met de wa~r
heid over ecn te l;omcn, en hij zich zeI ven dikwijls tcg~1I te fpreken, zoo dat zijn werk met omzigtigheid zou Lehooren gelezen te
wo~e~
.
BRUGGE. Eelle nanzienlijke koop!1:1d in het voonmlige Oos!mrijksdI P!ao/Jdc;·m, federt de bezitneming dezes land(èhaps door de
Frfwfchen, in 179+, de hoofdplaats van het depanell1Cilt de Lijs.
doch thans, door Ge vereelli~in;; met Brabmld, tot het kOllingri.i~
HALlFAX ,
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der Nerlcr/rmdea behoOïende. IIet getal harer inwoners beloopt
33,5:J() z;ckn. V<?rfchddc;lC benarbnn: kanalen, welke V!aartderel~
do"rfllVllell, ld,kll nr.ar Ustellde, Mezuj)(;ort, Cmt en S/uis, en
vcret:Ili~cll ziclllJier in eClI midddpulJt; lterwijl Jchepcn van 200 tot
300 toll van de kust, b,lgS dezelve, in de haven derllad konwIl
hn!lCil.
In weerwil vnn de ongunCtiglle tijdsomftnndighedcll zjjn de
LI:I1'" I 1- , bl:t-, la1:en-, I eder., ;:ijde-, hOl:dell- en allderc fabrijken,
in dac [bd nog vail veel aanLJclang; zoo ook de ka~oc:l·drukl;crVcn,
bkc'{<:jijcn en Clliker.railinadt:rijcn. Vuc:'ts vindt lllt:ll ilier t:elle k;liCder-, beeldhollw-, bOllw- en zecvaaï~· knadige lenool, alsmcd<l e::n
lyecl:;]], en aaniienlijke khccpstilllilH.:r-wèl'l'elJ.
J1RLiG.\JANS. (ANT.) Hoo;;12e:'aar te Groningen, Cpraot uit
een n~l;ziellIUk gelhleht, uit den j'rilt.i, CIl telde önder zUne \'O'Jroud/>['s eenen ge[]cra~l-maj\Jr, wiens kleiilkindereil, door den oorlog, v.lIl
],:'ll:JC ouders en voornaam!1:e bcz:tti 11gcn beroofd, olllf1reeks 1663,
de \\'jjl, mar ons v:;.:lcrland n~;nc:J. De .iO;lg!tC Vim dezen, de grootvf!d(:l' V~lll Oilzell Al\TONIUS, zctëcdc zich te H(trlifigCIi Il~d<:r; ter.
w~jl zijn vackr te !/rm/tliil en Ilmilm;;a,':i:i.zCil; in f/rics!:md, l'i't.:di]{ant was. Hier werd onze hOil~lceraar in 173'2 geboren. Hij b~1':af
Ziell, 14 jaren oud, naar de Vrdehc hooge Cchool te Fraude!',
wam- hU zulke aanllwrkelijkc vordei'Îngen maakte, dm hij, in zijn 18de
j1ar reeds, de waardigheid van meester der vrije Jalilsten en doctor der
wijsiJ':~'CCJ'te bekleedde, ei~ tc','cas den prijs verkreeg, dien de fhten .van
I/rics/a;zd aan die gCll;:n lladden toegC'zegd, welke, op die jaren, de
docto;,;ll~ waardigh~;d \'erdiendcn; hij verdedigde hU die gelegenheid,
opelllij;" eene verhandeling, de PflamolllCllto, welke, naderhand in
het Fransch vertaald, en met aanmerkingen van LUZAC, re Leifdm,
verrijkt, herdrukt is. In lï50, volgde hij zijnen vriend en leermeester, den hoogleeraar SA~I. KOEi'iJG, llaar 's Hage, die derwaarts beroepen was, 0111 in de wijsbegeerte en het naEUurregt onderwijs te
gC\'~'ll; doch werd eerlang;, in pla:1ts vun den beroemd;;n P. CUlPER,
naar het atbcnaeum te A;lIjlcl'dam vertrokken, tot hoog!ceraar in de
wUobegeerte te Frfl12d'er beroepen. Hij a1nvaardde dien pOSt in
1752, met cene inwijdin!;s-redevocring, d~ Fa/iJ COllli/:tflli, 11hl/,;e.
{cos et philofop.'riac matr,'; bekleedtle dcm:"lven mee roe,n, en gaf
verCcheidene werkjes in bet licht; gelijk het /è.!zediasllIfl, quo dC1JlOlljlmtur corpora perfi:cte {!!tra CI/;il fJriilcipio cOlltimûtatis 110n COl;.
jl'stcrc, en zjjne tentamina p,~ilofopitica de matcri4 magnetica, ejus'1ue aetiolIe in forrmn et maglleli'1I1, waarin hij het eerst zijne
nieuwe theorie van den ,mngneet ontvouwd heeft. Curatoren der
Vrietclle hooge CellOoi lieten, op z\jn verzoek, een tl,eatrunI plty/iC111Jl makel!, hetwelk hij, in 1756, met eene plegtige voorlezing
inwijdde.
Na 14. jaren den post van hooglcer:lar te Fr/weker bekleed te heb~
bell, werd hij in 1766, te GJwii'ilgell tot den leeriloei der wijsbegeerte en wi.lkl'lldc, in phtms v:m tkll heer El'i'GSi.MRD. beroepen.
(JU
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en ::anvaarddc dicn post mct ccnc plegtige rcdevoering: de profe/'eJJaïs
phyfices pomocriis. Hier ging hij voort met zijne waarnemingen Oil!trem den l11~gileet, cn vond , l~ngs dien weg, cene mauwkcur:ge e11
gcmakkelijl,c wijze uit, 0111 de betrekkingen van allerlei Iigchamcn
wc ll['r:zdvcn te beproevcn; waai0111trent hij eerst verfcheidene l1ukjes, in de làdt:rlllldfch.7 ktterolfcilingeTI, uitgaf; doch Dildc.hand een
\'ïc('dvociÎ~ w.::rk rchrccC, dat in 1777, te LeijdclI, is uitgdwl11cn,
en, tc gelijk met zijn vorig werk, over de magncctl1of, in het IIoogduitscIl \'C;'t:121d, en door d"'11 Lcipziger hoog,leeraar ESClIENJlACII,
is in h't licht gegeven. In het Göttinger genoot{chap van weten"
fch;;ppen, vindt men \'cll1 hem eeil fJ'[::Îm::1J mechrmicflc Fctr'iïllll per
1I1rc,'JmiÎcfiiJi rcc('/Jtioreill plwills expofitac; gelijk hij ook ecne, door
wIe proeven, belangrijke verhandeling: de theoria NCJVtonifllla circa
rcji'actiowlil 1'adiomiJl folarillm aan de akademie V:ll1 Lyol1s heeft
toegezo;;den.
BRUG:\lAl\"S had vcrfcheidcnc gcfchn~venc waarnemingen voor de
prrs gereed; doch een vroegtijdige dood, die hem, den 27flen van
Bloejlll~and J 789, der geleerde wereld ontrukte, belcttcdc hem de
uitgave. Hij hield briefwisfcling Illet de berocmdf1 e mtllllrkuildigcn,
was lid van het Gron:llscr genootfchap: pro exco!c/!{!o jl/re patrio ,
waarbij hij ve.rfcheidenc verhandelingen inle.verde, die gedrukt zijn;
bezat eenen regt wiisgcerigen geest, en veel geleerdheid in alles,
wat tot de wijsbegeerte betrekkin:; h~d. Hij helde meer tot het defti~;e, dan vrolijke, over; doch was zeer gemeenzaam en vriendelijk,
gciijk nok opregT en godvruchtig.
P.RlJC:\IANS. (S211ALD .ll'STll\us) BellOort onder de Nederland.
fche !':c~ce1'ècn, die zich boven verre de meesten hunner tijdgenooten, door ra! enten en werkzaamheid, onc1erfcheiden hebben. ZOOI1
van den Groning[chen hoogleeraar der wijsbegeerte, ANTONIUS BRUGlIlANS, ',venl hij, die te Frmu:ker, den 24 1\1 aart 1763 geboren was,
al vroeg tot de marhellJatifche en wijsgeerige, en verder tot de geneeskundige wctenfchappcn opgeleid. Ecrst was het oogmerk, hem
in de gei/ie op tc brengen, d och n~derhnl1d veranderde men dit onrwerp. Reeds op zijn achttiende jaar (r781), werd hU tot nieestcr
der vrije knn:;tcn en doctor in d~ wijsbegeerte gepromoveerd; bij
welke gelegcnheid hij cene Lithofr,gia GroningflJlo, mar het fijstema
V:ln WALLF,R!l'S uitgaf. In dat z-Jfdc jaar behHalde hij cenen eereprUs bij dc :1k~,rlemie te DYOIl, voor eçne verhandeling over [chatie.
!iike en 'Vergiftige p!aiite/J ilJ de u'eir/nl: en in het \'olRellde jaar.
eenen anderen, bi} èic ..'an Bordem.'x, voor een ver~oog over de ken
merkm Fan het ophoudcil 'Van dm gi'lJei rler bOO1/NI1. In het daarop volgendc jaar, g:\C hij ecne verhan.deling uit over eene, te Grollinp:m en elders in Zomel'l11. waargenomene, zwav,olachti!ic lllchtverheveling; hij dong da~rop naar den prijs, door dc Bcrlijnfche abdemie opgehangen, OH~, de Du!ik', en won dien in het jaar 1785. Intllsfchen
h:1d bij zijne f:l1die der geneeskunst vooïtzezet, en werd, iu dit zelfde
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dc jnnr, doctor in di0 wetenîchap, op cenc disîeratie de PUJ(J,'e;zja,
meest gebouwd op ei;;'ene cn nieuwe proerncmingen. T.:gcn het
einde va:l dit jaar, werd hij naar FralJdrer, tOl hooglcera:,r În de wij ,bct;ecne beroepen, in de plaats van J. H. V.\~\ SW1;-lDC', die mar
Lilllfli'J"[h;J! vemokken was, alwJar hij nog, als eeue tbr van de
ec:rl1:e grootte, b:inli.'. De eenige openlijke vrucht van dit beroep
·\\'~s de r·~dcvocril1g: de IlfJi'lIïa fo/i prij/ci C.\~/)ioïiJlJda, welke ia
het ja~.r 17 ~;7 is uiqêgeven. Na Ikchts eenige ma111dcn in zijne ge.
b00i'tc:lnd den post beldeed te hebben, dien zijn vader ook '11'ol:;:;-er
aL'aar h~él wartrgenomcll, werd hU nnar Ldje/ca verplaatst. Ilier n~m
bij de taak van boc;1liist op zich, en aall\'~11rdde, in Wijnma:lI1d 1786,
dit '.vcrl< met eene redevoering: (ie c(c:lmti'JI'Î p!aJZtilJ'UiJt indigc:wi"!l1n
no'i/ia l'wxime eo;;,:J;::JdabUi, \\'elke in hu volgende ja~r uitlnvnm. In
diL ja~r werd hij ook hooglceranr in de lmllurlijkc historie, in welk
vak l1ij, door arbeid en onderwijs, hoe langer zoo verder vo!'derde,
en de wcht voor die wetenfchap, hU :lllerlei mcnîch:'ll, t'Jt a~m z~
ncn dood toe, opwekte. Zijn kabinet vall l'fl':;e!ijl,;enrl.} ollt/ccdkimde", groocendeels door hem zé:lven I'el'l'rrardi;,;d, en thrrns, t;~lU;:
wij Verilemen, het eigendom der Lcijdfche akademie, voor CCilC ua:zienl~ike geldîommc , geworden, zal daarvan nog bij de late nakome..
lingfch~p kunnen getuigen; gelijk bevoegde beoordeelaars onder onze
tijdg'('llootcn, een 13Ll'MEilIBACl!, een CUVIER en dcr:~elijke!1, cr niet
dan met bewondering van ij)fcken. In het jaar lï9!, werd !Jij lid
van de geneeskl1n(~;gc facl1ltl:it, en vier jaren larer, hoogl?craar in de
Ccheilmndc, in plaats vail den beroemden F. VOLTELEN, wiens e!cgill:"
te oratie, over het dierlijk 1l1t!gnetimms, nog in veler g-~heugen is.
In die betrekking deed 13RUG~Ii\NS, wen hij zich bewegen liet, om
dit \-ak te blij,'en behondc:l , in het jaar r800 ecne redevoering over
Bm:RllA\"E"S "erdiensten omtrent de cltimie.
IntllsîclJeil was zijne
bijzondere kunde op het !tuk der militaire geneeskunde niet onopgemeïkt gebleven, en hij, in het jaar 1794, door de fiat en van Hol/alld
reeds gera:1dpieegd over dc maatregelen, welke, ten aanzien der zie·
ken en gekwetsten in het Engelsch-Hanoverfche leger, dat dool' Ho/land terug trok, en w~a!"van het groote hospitaal te Leij(!en was, te
nemen waren. Zijne belangrijke ',\Tcrkz]]ll1h,2Îd ten deze was oorzaak, dat hij, na de omwenteling, benoemd werd tot ontwerper van
een plan van organifiltie voor den dienst der gezolldheid, welk plan,
door hem ingele,-erd, in nlle deden werd goedgekeurd; terwijl hij,
zelf met de uitvoering belast wordende, zich zoodanig kweet, dat
zich de vreeJndelingen zelfs niet onthoud~n konden, hem en zijnen
arbeid, hoogelijk te roemen; gelijk ook het leger qaaraan cene centra/,:
phar11lacÎe en Chemisch-Laboratorium in den Haag te danken heeft,
waar de geneesmiddelen goed en zuinig worden toebereid. Onder
kouLig LOCF.WIJK werd deze inHelling ook zoo doelmatig ge\"onden,
d~t z~j hkef bellaan, en 13RU(;~I'L\:\'S werd nu llaatsraad en dircctenrgen.::ralll geU1:l.r.kt. Dezen post, bij de inlijving des lands in Frank:.
rijk,
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rijk, verlicz(,illle, ontving hij van NAPOLEON, die zijne vcrdicnsten
kcnde en waardeerde, dien van illfpccteur-gcncraal van den dienst
der gezondhcid. Tevcns fielde de keizer hem a3n, tot rector van
de akademie van Lcijdm; in welke betrekking hij de illfbliatie·rcde.
voering deed in het bijzijn van d~n prins aarts-theEmrier, hertog van
P/ó/mICc, bellé:VenS alle ambt,;nal'en, zoo Frallfc/u?l1 , als LVed er/allders. Deze r::dc\'o::ring', '{ail welke het jammer is, 'dat zij nimmer in
ilet liçht is verfChenen, was een mecsterll:uk V:1n overleg, en moest onp~rt:jclig'en, die de omll:a1!llil\hcdcn, waarin dezelve werd uitgcîl1rokCII, regt wisten te bCil:k~ll~n, buiten twijfel zeer behagen.
Door
óezl'i','e en a!lderc w,_'ric:::,amheden, wist 13RumLi:"ls, voor de abelemi.' , aan welker hoofd hij Hond, voordeelen te verkrijgen en tc behouden, aan welke ncr,icn3 elders de3tijds te denken viel. Zij behield àl bare oude beziLtingcn en eigendommen; hare fclmlden wer.
den door het gouvemclllcnt betaald, en zij kreeg (ene jaarlijk:che
dotmie van 100,00::> ü'a~lken. Inwcndig bell:uurde hij de akademie
met eene fir:vige hand; deed aan cn voor de andere, dk gelllpprimeerd waren, wat hij kon; en bleef, onder de 01la~ngel1aall1hc,1en"
weike fommiger onvcrlbnd , eigenbelang of beieedigde eigenliefde bem
kostten, zoo wel als o:ldcr den vcrbnenden om!lag ï;ijncr vcelvuldige
werkzaamhedcn en bctrckldngen, l1andvastig-, en doorgaans opgeruimd. VO:Jr eene poos misl(cnd, lVerd hij fpoedig, na de gezegende
verandering v!m zaken in het jaar 18 J 3, wcderom aan het hoofèl geplaatst van den militairen gezond!leidstiiellSL, moest dcnzelvcn in de zui<lelijke gewesten organiferell, cn ontving dell rang terug van in[peetcnr.
gener~:ll ; waarbij eCll weinig later, ook het opzigt gevoegd werd over
di~nzelfJen dienst yoor de marine en coionien. Dus tot oirbaar d.:s
lands in zijne eer herll:e!d, en de gUliSC en het vertrouwen des konings en der magthebberen gellictend~, was hij al fpoe,Hg in h~t ge.
val, "an hetzelve :.111ezins te regtv:11rdi;::eil. GelZi k hij voorheen in
179.1 , lladerhand in 1799, bij den Engelse'l ·Rusfifèh";n inval, en nog
later in 1809, bij den aanval der ElIgcifi',îm op Zeelalld, ZUil va,lerland, ond~r and!;';'c gouvel'llcmenten, uitftekcnde diensten h,'d bewezen,
zoo reddcd~ hij, na den beroemden ihg \'Jll fYaterko, in 13 IS,
door zijne verbazende werkzrtamheid, doordringcnd gezag, blakendcn
ijn~r en bu;:cngemeene km,de, E:tIS[d, en welligt het geheele land.
van het (hn:;C:l!d~t gevaar. De flad was, middcn in den zomer, vol
van gcbvet,t<:ll, uit allerlei legers; IVerler!anders, Eligdji:!len, Pruis.
ft iJ, Fr,wjZ-,;m en a;lltercil, lahen, tcn getalIe van 20,000, overal
verfpreide, en dreigden pest en dood: maar, door o~'eral zelve bij
te zijn, en de doclmntigrJ:e maatrci~elen niet alle(!n voor te fchrijven,
m~:1r met klèllll1lend gezag te doeil lIit\'oeren, wist hij, met Gods
hulp, allen i~elijkclijk van al het noodigc, hinnen zeer korten tijd,
ce voorzien, en fpocdi~ en krachtdadi~ genczing te doen geworden;
gelijk het km dan 00!', gedurende de gchede 20 jaren zijns be.
11uurs) gelukt is) de hospitalen vrij te houden van' befinettelijke
ziek.
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ttiekten en de hospitaals-koortfen. Over dit fiuk had hij zijne gedachten ook bijzonder laten gaan; hetwelk hem dan ook, in 1812,
den prijs over den hospitaal-brand, door de Haar!emfche maatfchappij uitgefchreven, deed winnen. Dit was, feden eenen geruimen tijd,
het eenigè nuk van zijne hánd geweest, dat in het Jicht verfcheen;
zijnè oneindig vele bezigheden beletteden hem, fiaii het uitgeven van
werken, welke zijnen naam verder zouden vereeuwigd hebben, te
denken. IIHusfchell zat hij, in dit opzigt, niet fiil; alles lezende j
wat in .zijne vakken uickwàm, bleef hij met de wetenfchappen voort ..
gaan; en jaarlijks gaf hij, in geleerde maatfchappijen, eene menigte
van uitgewerkte àdvijzen over ingekomene verhandelingen welke ad..
vijzen meest al zelve wel voor prijsverhandelingen gelden konden.
Aan het, hoofd der commisûe tot de Pl1armacop:lea Én/ava, in hel:
jaar 1 SoS, en later aan die tot de pharmacopaea Belgica, deed
hij de allernitO:ekendfl:e diensten. Van het eerl1e werk gaf hij zelve
verDàg in de .Jaarboeken der wêten!chappen en Kunsten in het kaningri.ik Hollanti, door den heer .T. MEERMAN pezorgd (Il. 50 elt
volgg.) Naderhand ll:ond hij mede aan het hoofd der commislie tot
verbetering van de vee-artfenijkunde; en deed, ook in die betrek..
kihg, aan het leger groote diensten. In 1815 door den koning naar
Parijs g.ezonden; om het kabinet van natuurlijke historie van den
nadhoutler, hetwelk de Pral1fchen in 179S weggevoerd hadden ~
weder te halen, kweet hij zich zoo nadrukkelijk, vobfzigtig en wijs
van dien moeijelijken last, dat hetzelve iiieÈ verminderd, maar veeleer verbeterd en opgeluisterd :terug kwmn, en nu, door hem zeIveIl
gerangîchikt; een der voornàamfl:efiemden der Le(jdfche akademie
Is. aan welke het de koning, op' den dag hàret vernieuwde inll:allade, den 6den vàn Slagtlnaand ) 815, op het verpligtendile gefchonken
heeft. In den arbeid, hieraan beileed, en terwijl hij in het moeijelijk
vak der mifleralen nog bezig was, overviel hem plotfeling, in den nacht
tusfchen den. 21 en 22ll:en van Zomerm. 1819, in den ouderdom valt
ruim 56 jaren, de dood, l1a eene zeer korte ziekte; gedurende welke hij
hOg allerlei fchikkingen l1Jhakte~ belangrijke papieren l~s en teekende, elI
met gelatenheid het afleggen van. zijn àardfche bedelaars kleed (gelij~
bij het; met CLAUDIUS uitd'rukidng , noemde) te gemoet zäg, in de,
hope eens beteren ievens. Bij fHerf in den rang van generaal ma..
joor, als ridder van den Nederlandfchéli leeuW 5 vall dé Rusfifche
St. Anna's-orcle; 2de cI aS fe , van· den röoden arend van Pmisfm,
(!n van het Franrche legioen van eer. Als hoogleera:tr hield hij, roG
aan de vacalltie;' in welke hij lJ:ierf, met de meeste toejüiching,
zijne Iesfen in dè kruidkunde; fcheikunde en natuurlijke historie;
welk laatile vak, (waarin zijne kunde, onder anderen, ook blijken kan uit zijne verhandeling over het zwemmen der vis!chm, gedrukt in het llJ:e deel der werken van het Nederlandscl1 injlitullt) "
hij ioodal1ig wist te veraangenainen door belangrijkheid en verfchcidenheid, dat niet Dechts een talrijk gehoor van lJ:udenten, maar zelf.~
ALGF.l\'IF.E~ WOORDENB. r.
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ook van hoogleeraren , predikanten, doeto'ren cn nllderc geleerden,
deze zijne lesfcn, vooral gedurende de vier Ir.atlle jaren van zijn
openbaar ondcnvijs, verllerde. Zijne lnlllde, verdiensten, ijver en
, welwillendheid, zullen hem voor leerlingen en vrienden, ja voor
akademie en vaderland, ileeds onvergetelijk doen hlijven.
BRÜI-lL. (Graaf HEINRJCH VON) Koninklijk Poolsch- en keurvorstelijk Sak fis eh eerile en beilurend kabinets-minister; ecn in de
jaarboeken van Sakfeil , fcllOon in eellen kwaden zin, onvergetelijk
man, die bijna alle ambten van den ilaat en het hof te gelijk .be~
'kleedde, en, door zijne voorbecldelooze verkwisting, de welvaart
van Snkfen verwoestte. I-lij w::s de grootil~, en als hoveling, mogelijk, de eenigile, gunsteling der fortuin, werd in Oogstmaand 1700
geboren, had, van zijnen vader, noch middelen noch opvoeding ontvangen, en daeht er zelf even weinig aan, om zich tot eenen' verdienstelijken flaatsman te vormen. Welgemaakt, vrolijk, vriendelijk en
innemend in zijn gedrag, verwierf hij weldra de gunst van de hertogin van IFeisfenfels, FREDERJI{A ELlZABETH, die haar verblijf in
Leipzig hield, en hem onder hare pages plaadle, waardoor hij' nu
in de gelegenheid kwam, om zich in de talen, het lèhermen, rijden en danfen te oefenen; doch inzonderheid, om aan het hof van
den koning AUGUSTUS II , bekend te word,~n. Hij klom fpoedig van
<Jen eenen filJancit=len post tot den anderen op, vergezelde overal
den vorst, en wist zich na de~zelfs dood, bij den regent FREDERIIC
AUGl'sflTS II, (als koning van Polen, AVGUSTUS lIl), fehoon deze
hem minder genegen was., nog noodzakelijker te maken. De lwningskroon en rijks-kleinodien, die in Wmfchau, bij den onverwachten dood des laatfren. in zijne handen gelleld waren, bragt hij in
allerijl naar den nieuw en regent in Dresden, en gaf dezen de verzekering zijner verheffing tot den PooJrchen troon; terwijl hij aan diens
gunsteling, den graaf SULKOWSKY , de grootlle betuigingen 'van vriendfehap deed, de opper-kamerheers plaats aan hem overgsf , en daardoor bQwerkte , dat hij niet alleen, zijne vorig.e posten behield, maar
ook tot kamer-prefident, en naderhand, te gelijk met SULIWWSKY.
tot kabinets-minister verheven werd. Daarenboven vestigde hij zijne
fortuin op nog flerkere grondf1agen, döor zijn huwelijk met de gra.
vin van KOLOWRAT, de voornaamile g'unstelinge van de nieuwe regemes, en verwierf nu ook de gunst van andere vorsten, onder
welke keizer KAREL VI, hem, benevens zijne broeders, in 1737, tot
rijks-graven verhief. Thans flonden hem, die het geheele lalld alleen
regeren wilde, nog flechts twee perfonen in den weg" SULKOWSRY
en de koningin. Het ontf1ag des eerllen wist hij fpoedig te bewerken; terwijl hij den invloed der laatfle op haren gemaal, van langzamerhand, geheel fnuikte De vorstin, dit te laat. ontwarende, verzamelde nu heimelijk eenige befchuldiglllgen tegen BRÎ1I1Ls flaatsbefluur, die alle klaar bewezen werden; doch op het oogellblik, ,dat
zij nanr lF'tI1!c,1{lI/, naar haren gemaal, wilde reizc n) reddede haar
dood
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zorg droeg,· dat nie.
mand, zelfs niet de conferentie-ministers, alleen den koning konden
naderen, om dus niets ten zijnen nadecle aan den vorst te kunnen
openbaren. Zoo leefde hij, veilig, tcr verwoesting des lands, hetwelk hij, door zijne ongehoorde verkwisting, onder een en ondragelijken last van fchulden bragt. Hij had ten minste 200 bedienden;
zijne tafel, bij het minste omhaal, uit 50 fchoteIs be!laande, kostte
onnoemelijke fommen , zoowel als zijne kleeding ; zijne fchoenen
werden bij 100 paar te gelijk, nit Parfjs ontboden, ja zelfs liet
hij van daar pasteijen met dcn post komen. Daarenboven kocht hU
in· Sakfen cn Polen, de aanzienlijk!le landgoederen, bezorgde zich
eenc kostbare boekerij, een knlJst- en mineraliën-kabinet, eene kostbare
verzameling van fchilderijen enz. Zoo leefde hij, zonder de minste
kennis van het finamie-wezen, bij den dag voort, en wist zelfs,
toen dit in verval geraakte, ook nog daaruit zijn voordeel te trekken.
Terwijl hij dus het land op deze wijze onderdrukte, zocht hij Saft..
fen in eenen oorlog te wikkelen; want hij alleen bevorderde het geheim verbond met Oostenrijk tegen Pruisfen , dat tot den zevenjarigen oorlog aanleiding gaf. Toen nu, na het gevangen nemen van
het Sakfifche leger, ook het land verloren ging, nam hij, met den
koning, de wijk naar IrarfchtltJ, waar zij tot den vrede van H".
bertsburg bleven. Ilierop keerde hij eerst naar zijn vaderland terug.;
doch alleen, om daar zijne affchuwelijke loopbaan te eindigen. Hij
kwam, zoowel als de koning, ziek uit IParji;/tau, en !lierf .eenige
weken na hem, op den 28ll:en van Wijnmaand 1763, nadat hij :een
fmartelijk krunkbed had doorge!laan.
BRÜHL. (FREDI!.RIK ALOYSIUS) Rijksgraaf , en oudfie zoon van
den vorigen, genoot, gelijk al zijne broeders, eene uÎtmulJtende opvoeding, waaraan zijne moeder, eene zeer ver!landige en voortreffelijke vrouw, wel het meeste deel had. Natuur en oefening hadden
hem tot een ideaal eens befchaafden wereldburgers gevormd. In
vaardigheid van fehieten, zwemmen en rijden, vond men weinig zijns
gelijken. De werktuigkunde vcr!lond llij in haren geheelen omvang, en
de meeste Europifehe talen fprak hij met zeer veel bevalligheid. Hij
fpeelde de basfon meesterlijk, gelijk bijna alle overige fpeeltuigell,
teekende en fchilderde met oordeel en fmaak, en was zeer erv;tren
in de fmaije letteren en fchouwfpeel-kunst. Zijne tooneel1lukken zijn
van 1785 tot 1790, in het licht verfchenen, waaronder de lJrandfchatting, welke eene wezenlijke gebeurtenis uit den zevenjarigén
oorlog ten grondOage heeft, bijzonderlijk uitmunt. Hij fiierf· iu
Louwmaand 1793, te Berlijn, terwijl hij bij een zijner broeders t
aldaar, een he zoek aflegde.
BRUILOFT. (PARlJSC!IE) Deze verfchrikkelijke gebeurtenis, die in
de gefchiedenis der menschheid altijd 111et eene zwarte kool zal gebrànd-merkt !laan, viel onder de regering van KAREL IX, koning vanFl'allk.
njk, voor. Reeds onder vorige vorsten werden de I-Iervormd":l1 Wreed
G g2
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gunstelingen liet regeren, vierde men aan partijfchap 'en godsdien$thaac
meer en meer den ruimen teugel; terwijl naderhand, onder zijnen
zoon en opvolger FRANS II, van wiens weinig doorzigt en zwakheid
zich een ieder bediende, om de regering aan zich te trekken, de on'derUnge naijver der grooten mede in het fpel kwam, en de onlusten
meer' en meer ten top voerde. FRANS, hertog van GUISE en LODE:"";IjK, prins van Condé, kleefden tegen elkander overfiaande partijen
aan; de eer!le was een ijverig Katholijk , en dit was voor den:laat..
llen genoeg, om zich ann het hoofd der Hervormden, of Htlgenootffl,
te nellen. CATHARINA DE l\:rED1CiS, na den fpoedigen dood van
FRANS 11, gouvernante van haren minderjarigen zoon, KAREL IX, ge·
'worden, gaf wel fcllOon zij voorheen tot de partij van GUISE be"hoorde, een tolerantie-edict voor de Hervormden uit; doch dit had
.geen nnder gevolg, dan dat het de genoemde partij nog meer verbitterde; en deze het volk overreedde, dat de Katholijke godsdienst in
gevaar was. De Hugmooten werden nu zeer mishandeld; de burger-krijg nam eenen aanvang, en men pleegde, van beide kanten, de grootfie gruwelen. CATTIARINA, die den Prot~Stdllten niet gunstig fcheen;
liet den jongen vorst, nu 14 jaren oud, meerderjarig verklaren, om;
onder zijnen nall1n, zoo veel te vrijer te kunnen regeren. In dezen
t~jd gebeurde de moord van FRANS, hertog van GUISE, door een en
Hugenoot verradelijk gepleegd; doch wa#rvan men den .Franfchell
vlootvoogd COLIGNY als den bewerker befchonwde, terwijl men ge..
Hjktijdig den koning overreedde, dat men het ook op zijnlieven toelegde. De vorst vanede nu eenen onverzoenlijken haat tegen de HIIgenoDlen op, en hiernit ont!lond het verfchrikkelijke plan, hetwelk men
naderhand ten uitvoer bragt, en tot welks bereiking men, eenigen
tijd te voren, de hoofden der Hugenooten, onder welke zich ook CoLlGNY bevond, onder den fchijn vnfi vriendfchap en vertrouwen, ten
hove had 'Weten te lokken. Men bediende zich van de bruiloft van
lIENDRIK, koning van NOJlorre, die gehuwd was met KARELS zus~
ter, om COLIGNY en zijnen aanhang van kant te helpen, en de BAR'tHoLOMws-n3eht, tusfchell den ~3!len en 24tfen van Oogstmaand
157!2. werd door den bloedraad benemd, om dit heiIIooze ontwerp
nit te voeren. De hertog van GUISE brak in het huis van" den beTorens verradelijk gewonden COLIGNY: een Duitfcher, BERM gehee.
ten, gaf den biddenden grijsMrd den eerfien !leek, en zijn ligchaam
werd aan de groot!le mishandelingen ter prooi gegeven. Hierop gaf
de klok Van den toren van des kO'l1ings paleis, aan de verzamelde geWDpende burgerij, het fein tot den algemeenen aanval op de Hugenooteil, van welken in dezen eenen verfchrikkelijken nacht, alleen in Parijs en in de voorfieden , omtrent 10,000, onverhoeds, moorddadig
werden omgebragt. CONDE en de koning van Navarre hadden zich gered; doch te gelijken tijd verfpreidde zich het bloedbad door het ge.
beele- land, en duurde 30 dagen; in welken tijd bijna 30,000 menfchen
Oll:·
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ontzield werden, De paus fchreef een jubelfeest uit, en verordende
eelleh plegtigen omgang in de LODEwIjKs-kerk; doch de onverllan.
dige ijveraars bereikten hun doel niet. Die genen der Htlgenoote1J.
welk zich gered - haddell, vlugtten naar ontoegankelijke bergel),
en naar Roche!le,~ troffen, nada~ de- hertog van Anjou ,- ~i~ çle
belegering der fiad had op zich genomen" tot koning van Polen. v_ef~
kozen was, een vergelijk,' waarbij aan hen, in ,fommige fteden, door
rlen koning eene vrije godsdienstoefening werd toegefiaan.
BRUINING. (HERMANUS ADRIANlJS) Was niet. alleen alsleru-aar bij de hervormde gemeeme te Peen:, in Zeeland, maar ook 21~
beoefenaar der fpaije· letteren ·en wetenîchappen, bij eeu leil.er in
hooge .achting. Hij;gaf, in 1793, eenepr(}çve "~fm Bijbel. elf Me:Ilge!.poëzij uit,' was een vl~itig m\!\h~,l\rbeider I\n~ de Ne4erlPtidfcb~
bibliotheek, die in 1774 uitkwam, en leverde vetfcheidene taalkulldige
vertogen en gedichten in de taal- Cil dichtkundigeBijdnigcN, die
van 1758 tot 176z in het licht verfchen,:n; 'alsmecle in de Pr()er,c. ""11
oudheid-, toal- en (/ichtkunde, door het· genoötfchap dllJfles anJ'fJ
~mnja MU$oe ,- in 1775' uitgegeven. Dit genootfc;:hap mogt h~l1\,
met- deheeren M. TJJOEi\IAN, Z. H. ALEWJJNen Ai KLUIT. otJder
zijne opzieners~ellell: na(Jerhand werd hij een waardig en werk2;~m
lid van de beroemde .'I1laatfchappij d~rNetkrl(mdfche Letterkunde,
te Leijtlen, aan welker grondlegging hij, als lid van het voornoeJBde
genootfchap, met zijne vrienden, mede. zijn :tandeel had. _VervqJg~ns
werd dez-e verdienstelijk man . tot de commisfie ter verv:~r,diging
vaneen bundel Evongelifche gez.a.ngen benoemd, wallrtoehlj, ver~
fcheidene oorfpronkelijl,e dichtfiukkell leverde. Hij fiierf den 7den
van Louwmaand 18u , in den ouderdom van ruim 72 jaren.
BRUINSTEEN, (MaglJefium). Dit metaal, dat veel in Zweàent
lJuitschland, Frankrijk, Italie en El1gelond gevonden wordt. lSo
llaalgraauw, zeer hard, bros, en moeijelijk tot vloeibaarheid te br~
gen. Het verb.indt zich ligt met ijzer, en bezit, onder alle me~lJleAs
het fierldl:e aamrekkings-vermogen tot de zuurllof, zoo dat het W
de vrije luç.ht zeer ligt tot een zwart poeder verkalkt. De erts i5
lliet alleen zeer algemeen in de aarde, maar ook zelfs in het plan&en.
r~ik, verfpreid. Het w9l'dt, voornamelijk, tot het veryaardigoo VJUJ
wit glas, ter bereiding van levenslucht ., van onverzuurde: ZoutZllrell
enz. gebruikt. Men telt onder het Bruintl:een.geflacht dtie foorwn,
als: de graauwe BruinJleen.erls, die van het fiaalgraauwe in het
ijzerzwarte valt, en deels ongevormd, en dus zoowel digt ais bladÓerig, is; doch meest firaalachtig; en veelal bondel of wel fterrevormig, en deels in llaaldvorrnige kristallen, of in vierzijdige, toeloppen'P
de, zuilen gevonden WOt<1l. z. De zwarte Brzl-inJleen~erts; van ee~(J
bminachtig- of ijzerzwarte kleur. Zij isfijnaàrdig, zeer week, asch~
verwig , deels nof~ en roetachtig, deels verhard, nier- of tl:ruikvor..
mig, en deels flakkenvormig. De meeste zwarte boomvormige tee.
kenillgcu, in en op ve~'[cheidel1e lleenfoortcn vÓÇlrkomende, hebben
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hunnen oorfprollg van deze foort vnn BruinIleen. En 3. de ro~tle
nru;nj/ulI-t!rts, welke roodbruin van kleur, aardachtig en week is.
en, even als de zwme, Ilofachtig, en gedeeltelijk verhard gevonden
wordt. zoo als het rff1 CfJrk-lil:e wad uit Derhijshirl!.
BRUKTEREN. Een oud-Dnitfche fiam, welks landffi langs dm
Rijn, of nru(itlan{cfte gracht en rsfel lagen. Het is waarfchijnlijk.
dat zij hunnen naam ontleenden van br~l!kac/rtige landen, welke zij
bewoonden, zoo veel als Broekteren of Broekers.
BRUMA IRE. Nevelmaand. Zoo noemden de Fran[llren, bij
hunne nieuwe tijdrekening, onze Slagtmaand.
BRUN. (CH .... RLES Lil.) Deze beroemde fchilder. in 1618 geboren, en in 1690 gellorven, gaf al vroeg blijken van zUu talent. Hij
l1ield zich eenige jaren [e Rome op, en genoot, na zUne ·terugkomst
te Parijs, de biJzondére oplettendheid v:tn LODEWljK XIV, die hem,
gelijk ook den kardinaal M. . ZERIN en andere grooten, tot den adelfiand
verllief. Hij was beftuurder .van de koninklijke teeken- en beeldhouwaktldemie, gelijk· mede van de fabrijken van tapijten en manufakturen •
en bijzonder Ilerk in het uitdrukken van hartstogten. In zijn koloriet, daarentegen, wordt hij voor zwak gehouden. Zijne voornaamlle
Rukken zijn: les ha/ai/les d'ALEX . . NDRE; la M.... GDEL .... INE pmitente;
Ie porIement de croix; Ie crucifiement ; St. JUN dalls fisle de PalnfII~S, en meer anderen.
BRUNE. (G. M. A.) Rijks-maarfchalk van Frankrijk, W3S de
200n v~n eenen pleitbezorger, en, bij het begin der omwenceling,
boekdrukker, en tevens gdeerde, re Pa,-ijs. Hij had zich reeds
door eenige kleine werken bekend gemankt, (Oen hij de Ilaatkundige
loopbaan incrad, en lid _werd vnn de club der CordeIiers. Tot den
loden van Oogstm~~lId 1792, was hij fchrijver van een journaal,
ging hierop, als hurgerlij k commisfaris, naar Be/git!; be~af zich, na,
zijne temgkomst V3n daar, in den krijgsdienst, en bevond zich bij
hét omwelitelin~s-Ieger in de Gironde. Hij diende, den loden van
Wljllmaand 179.'), onder n. . RR .... S, en bewerkte, door zUnen moed,
den ten1gtogt der JakobijllCII, die het leger van Grtmelll! ~anvielen.
Kortl1ierop ging hij ~ls brigadier naar het leger van Ita/ie, waar hU •
in 'LI:ruWn'laand 1797, bij den aanval op J?(rOl1tl tegenwoordig was,
en zijne kleederen door zeven fnaphaall-ko~els doorboord werden.
Ook bij den !lag van "'rcole· gedroeg hij tich dapper, en ontving
deswege. van den toenmnligell veldheer BON .... P .... RTE, eene openlijke
loffpraak. Naderhand drong hij met een leger in Zwitferland, werd
vérvolgens tot gezant te Mi/aan benoemd, en floot, kort daarna, met
de Sardinifche minist ers eene overeenkomst, om de citadel van Turin. met Franfche troepen, te bezetten. In 1799 verliet hij het Ie.
ger in Italit, om het bevel over dat in Hol/and te aanvaarden, waar
hij den hertog van IJ aRK, die met Engelfche ell Ruslifche legerben.
den in het noordelijke gedeelte geland was, herhaalde malen floeg,
Clf tot eelle, voor het Fr:lI1fche ell lloJl:tlalfchc leger, zeer voordeeli-
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gt,:(!!\))irulatle-, noodzaakte. In Louwmaand 1800, werd hlJ lid van
dCI} fiaatsraad:, en ontving het bevcl over het westelijke leger, flo-eg
meer dan eens de Chouans, en bragt zeer veel bij, om de door burgerktijg verfcheurde landfchappen in rust te brengen. Eenige maandèn later, werd hij tot opperbevelhebber des ltaliaanfchen legers
benoemd, trok over de lV/incio, en floeg de Oostenrijkers tenIg.
Door den vrede, in Slagtlllaand llloz, in den Itaatsraad teruggekeerd
tijiJde, . overhandigde hij aan het wetgevend ligchaam het vredesverdrag met· het hof van Napels, ter bekrachtiging, en werd het volgende jaar tot afgezant bij de Porte benoemd. Bij zijne afwezendheid werd hij tot rijksmaarlèhalk, in J S05 tot grootofficier van het
legioen van eer, en in 1806, door den keizer, tot gouverneur generaal' der -hallzee Iteden verheven. Hij begaf zich hierop naar Huwóurg, en kort daarna naar Zweedsch.Po1l1I1leren, om aldaar het bevel tegen den koning van Zweden op zich te nemen. Door dien
vorst tot eene perfoolllijke bijeenkomst uitgenoodigd, weigerde hij
diens aanzoek ,om zich voor de zaak van LODEWIjK XV111 te v~r
klaren; doch fchijncn eenige uitdrukkingen, bij dit lmmdgefprek
door hem gebezigd, .door NAPol,Eol'l euvel te zijn opgenomen; ten
minste ontving hij federt geene nieuwe aanltelling. Toen echter deze, in 1815, weder in Frankrrjk drong, verwierf hij het bevel
over ecn obîcrvatie-Iegcr in het zuidelijk gedeelte, benevens de
waardigheid eens pairs, welke gunst hij ook, door den krachtdadigaen ijver voor de zaak zijns meesters, erkende. Na den hierop gevolgden omkeer van zaken, gaf hij, niet dun na veel tegenfuibbelings, rou/on aan LODEW1JK XVIII over, en vertrok naar ,dvignon.
Wá':\r hij herkend, en door het koningsgezinde volk genoodzaakt
werd, om in eene herberg te vlugten ; doch, zich voor deszelfs
woede niet langer veilig achtende, eindigde hij, door een piltoolfchot, zijn leven, waarop zich het graauw van zijn. lijk meester
maakte,: hetzelve door de Itraten l1eepte, en vervolgens in de' Rhone wierp.
BRUNECHILDE. ·Deze vronw heeft zich, door hare wreedheid, eene eeuwigdurende fchande op den hals gehaald. Zij was de
moeder van den Frankifchen koning, CHILDEBERT II, en hield, na
desEelfs dood, de zijde van haren kleinzoon THEODORIK, die zijnen
broeder. THEODOBER T, in eenen veldflag bij Zulpich, in 61 I , overwon, en hem aan zijne grootmoeder overgaf, op welker bevel hiJ
eerst den geestelijken Itaat aannemen moest, en vervolgens mOOlddadig van kant werd geholpen. Naderhand omving zij baar wel verdiende loon: want KLOTARIS II, THEODORlK overwonnen hebbende,
liet BRUNEClIlLDE, op eene fmadelijk<:' wijze, naakt, bij het hoofdha:tr aan den !taart eens p:tards gebonden, te pletteren l1epen.
BRUNN. De hoofd!1ad van Moravie, van grachten, eenen w:rl
en bastions voorzien, met een bergflot , Spie/berg geheeten. Zij bevat, met hare voorlleden , omtrent 34,000 inwoners. heeft eell gym.
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p!lfium, eene Normalfchool, cen gellicht voor. VJ;ouwen, drie parQo
clrie-kerken binnen de !lad, en even zoo vele jnpe. voorfi~en.,. al~ ..
I\l{'de fraaije huizen. Men vindt er tW;lalf uipmllltel1~eJ!lkelJ, • als,
ook eenige fabrijkel1 van zijden !loffen enz, en de verz;endingshanpet
is er van veel belang. 111 J 809 werd zij 1 çen gevolge, van ~el1 W:l,'"
penfiil!lnnd van ZnaÎm, door de Frrmfçltm· b<1?eç, die, l:lij 411nll~q
afrogt, de vestingwerken lieten fpringen.·
BRUNO. (De Groote) Aarrshjsfchop van Keulçn" ~n h~rtog~n
LÓfharingen, had zeer vee!nal1deel a~l1 de gebeunel1i~fen van· ~ijneg,
tjjd, en overtrof alle toenmalige bi$rchoppèn in kunde en çloorzig~t
Een aantal geleerden llit aUe Jallden, zelfs uit Griekçn/çmd, zochteq
zijne vriendjÇhap ,en zijQ ~Iitmuntend voorbeeld was V~11 ç;1t g~
volg, dat verfcheidene kerkvoogden hetzelve p()ogden na te llrevel\
HU Werf te Rheims, in het jaar 965.
BRUNO •. (De Heilige) Wns çle !lichçer van ·de orde der Car"
thuiz€p monniken, en geboren ~n 1030, uit een, oud, adelijk genachtlj
{lat in het midden der vorige eeuw nog hellond. Hij beoefende tQ
Rheims • d~ wetenfchappen; doch inzonçlerheid de godgeleerdheid, a
werd door den bisfàhop van Gerl'(Jis aangefteJd., om de geesteJijkel\
te onderwijzen; kreeg verfcheidene aanzienlijke fcholierell, Wl\3I..
onder OTTO, die onder den mmm van URBANUS II, den paus[çlijken fioel beklom, en zoupe, nadat MANEssEs , in 1080 , dOQt
l1e~ concilie van l-.yan, van p'~n bisfchoppelijk~n zetel van Rheiml.
ontzet was, tot zijnen opvolger zijn verkoren geworden; doçtJ hij
verkoos ip een~aamheid te leven. Hij begaf zich, tpç dat einde',
met zes zijner vrienden, n~ar den heilig(>n HUGo, bisfchop. van
Cre1Jobte, die hem in eigen per[oon, in '1084, ,ijaaf de, vierUl'e.Q
van die /lad gelegene, woestijn Chartreufo geh,eeteQ t en wa;lrvau,.de
order der Canhuizers harennaamontlee\1d l1eeft, :geleidde•. l3RuN~
bomvde hier, met zijne vrienden, eene kleine kapel:,beneveu$ afzon..
derlijke cellen tot hunne wonip~~n, en legde daardoor den grondfla~
tot eene der !lrengae ordes van monniken. De bewoners· deze.
woestijn vermeerderden in weinige jaren, boU'wden< e.enè kerk, en her.
fchepten, 'door hunne njjverheid, dit WüQste oorçl, dat de naçuut ~;.
leen tot een verblijf van wilde dieren [cheen bellemdçe hebben"in
vermakelijke tuinen, Hierbij leefden zij in de grOot(J;e armoede eq
omhouding; droeg eenen groven rok ; gebrllikten geen vleesch 1'1l1lIllf
:JlIeen groenten en het flechtfle brood, en hielden 'zich met' biddelY\
lezen en affchrijven v~n boeken bezig. Onderrusfchen. werd URM..
NUS n tOt den paufelijken aoel verheven, en ontbood nu zijnell
vorigen leermeester naar R01n8 DRUNO ging, zUns ondanks, met zijtje
orde-broeders, derwaartS; doch de laatfic keerden, onder het gClaide
van L-\NDWINS, fpoedig n~ar Cht1r~rellft terug; terwijl nan ·.B\llJNO ~
in 1094, de nijheid vergund w<7d, om eene tw~ede order der Ci1rthili.
zers, iq het eCl1zml1~ oord \'all DCi'!fJ Toác, in Cak/brie,
ilic!...
.ten. Hier leefde hij op zijne vod.;e wijze, eu [Heef JIJ de :mnen
z,ij.
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rtiJJler otdc-broedcren, in het jaar IIOI. LEO X veroorloofde, in
JSI,!-, aan der Canhuizcrs, ter zijne nagedachtenis eene afzol-'er~
jijke mis te houdep, hetwelk GREGORIUS XV, in 16~3 ,tl1t <je
~ehee/:çKathDlijke 11erk pitfirelcte, Seden werd llRU!,«> onder dil
heiligen geplaatst. Hij heeft zijner orde geene bijzonderec.wetteQ
~cgeven; zijnde er eerst in 1581, eenvolkomelI regel voor .de C.,ny
fhuf?,ers ~ot jhnè gebragt ;, welke door INNOCENTluS Xl bekr.èhtigd
ÏIl. B8.u~o heef~, door zijne verklAringen Oyef de Pfalmen elT brieven
van .J;>M.lLUS, getoond, dat hij een der gclêerdfie mannen van zijne~
~ijd, en tevens een grondi~ kenner wa$ V;ln ~eLatiJnfche, Grie'kfchiJ
en Hebree.uwfche talen,
nRUNO. (JORDANUS) pen Nllpolitaansch wijsgeer uit de laa~
helft !3!:r zestiende eeuw. 'flij was een gOeQ letterkundige en ijverig
Jegenfiander der Scholaitieke wijsbegeerte; maar ook een, wijggeerig
dweeper, èie offchoon een <JorfpconkeJijk ~elfdenker, echter o\ftt·
#loeg tot dweeperij en geheimzinnige befpicgelingen. Zijne godlleid
~ het hooglle gedflchten-beeld, waarin ~J1es, het bellaan, de wer·
Wng, kracht, waarheid, goedhei~ enz, ineenfmelten. Het oneindig
heelal hield hij voor nieçs anders, dan voor juist deze hoogfte geOO~1&
~e, waarin wij leven, pewogen worden en Ûjn. Zijn pantheisllUIS i,
het Y()()11/Ierpe/ijk oneindige IK. waprin denken en zijn, eenerlei :t.ijrr.
dat alle'en een waarbefl:llan heen. H~t perfoonlijk of onderWerpelîjk
iK heeft, naa~ BRUNO, geen wnar bellaan, dan voor zoo verrS
het, als voorwerp van ke-nnis, in Goçl' of in het hooglle ge-èachtelJ-beeldbellaat. Sommigen vinden cusCchen RRUNO en Firn...
1E, als menCchen en wijsgeeren befchöuwd, eene treffende óver..
fCnkomsc. Hoc dit zij, BRUNO'S voorrtellingen van· het heel~1 gav.err
;tanleiding aan den, thans nog levenden, Duitfchen wijsgeer SCHÉLLING tot het opftellen en uitgeven van eeR "wij~geerig gefprek ~
genaamd BRUNO, oder fiber das Gültfiche tlt/d natürliche Pi·it/clJM
der Dinge, Ber/in 1802. 111 dit . llukje, dat veelopzieDs baarde,.
vntvouwde SCHELLING het eerst zijne nieuwe leerft~lIingcn, waar\'su
wij het noodige, algemeen verftaanbare en belangrijkfie, zullen me~edeelèn in het artikel IDEALISlVIUS,
BRVNSWljK WOLFEN13UTTEL. Een hertogdom, in den
~edcr~Sakfi[chell kreit~. gten~ende ten noorden aan het hertb"gdollV
LUlJmburg, ten westen aan den Weslf(J(1Ifc/zm kreits, waarvan ·!ter
door de Weur gefchéiden wordt, ten zt1Îden aan Hesfen en het
EklJsfeld, en' tcn oOSten aán ThurillgelJ, AII/zalt, Ha/be/:flad! ell
Maagde1Jburg. Voor den laatllcn Franfl:lten oorlog, was het hl:ftög~
dom verdeeld in de Vo/'StCl1ç(ll\lmen Tf/o!ftnbuttel en Bkmkeflhurg,
het flift Walkenried , het ambt T/zi'dillglrauzèll Ceen gedeelte Van het
graaffchap lIoy.7) en in" den gemeenfchappclijken OndeT"-Hertz, ':t11ewelke landen, op 94 vierl!3nte mijlen·en 200,000 inwoners gefchat
wurden. De zolltwerken zijn bijna genoegzaam voor dl! behoeften
çlcs lalJqs: Qok vindt m~ll, in het noordelijke deel, zoo vele graheH ~
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dat het zuidelijke er door ,kan voorzien-", en er nog ietLkan uitgevoerd worden. Het belangrijkfie , voorebrengrel van uitvoer is echter
hat \lIas, hetwelk meestal gefponnen, en waaraan voor meer ,dan
l*-Boo,OOCl> daalders jaarlijks wordt uitgevoerd; alsmede de wilde nop,
WlIarvml het hertogdom Brunswijk , onder alle' landen van NederJluitschland, ver weg de grootfie hoeveelhejd oplevert.' Deve~fok·
~ij is voor eigen behoeften genoegzaam; doch, de ijzer. en koperfahrijken zijn voor ,de, uitgebreidheid des lands niet. toereikende van
gr-Ooter belang, .echter; zijn de tabaks~fabrijken, de groote fpiegel.
fubi:ijk bij SollingetJ, ,de hertoglijke porcelein.fabrijk en andere. ,De
lJrunswijker mum wordt nog lleeds wijd en zijd verzonden. De .twee
jaarmllrkten, inzonderheid die in den zomer valt, bevorderdentl'en han·
dcl'lIltnmerkelijk. ,Het hertogdom werd, r,en gevolge yan denflag bij
At/fr/lndt, in 1896~, tusrchen de Frflnfchenen Pruisfen voorgeval.,.
leg" door di!n eerllen veroverd, en het volgende jaar met het nieuw
Qpgerigte koningrijk Westfalen vereenigd; doch: in 1813; nadat der
Ff;ll)rch~n magt in Duitschland was te ondergepragt , weder heriteld,.
Wan\leer FREDER,~' WILLE~, jongfie zoon van den laam overledenen
htctog, de regering' zijner vaderlijke llaten aanvaardde.
BRUNSWljK. De hoofd- en refidenriefiad van het vorstendom
Wolfenbuttel, .aan de Oker, eeue groote, bevestigde llad, wegens
ltare,n handel en jaarmarkten bekend. Zij b~vat omtrent 30,000 inwo~
ners, vele aanzienlijke gebouwen, waaronder het flot; gedurende het
g~l;)ied der Frtm[chen, met aanzienlijke kosten eu ' niet zonder fmaak,
volr.ooid, merkwnardjg is; een en grooten fchouwburg., het· tuighuis
met het, mureUlIl, het lanpfcnappelljke huis enz. Ook vindt men, er
v.erfcheidene kerken, waaronder eene Gereformeerde en Roomfche,
alsmede eene fynagoge. In het jaar ]745 werd hier het beroemde
f;()/iegium Carolinfl'1n, waarin jonge lieden. in kunsten en wetenrchappen
0nde,rwezen worden; ,opgef!gt, hetwelk door vele vreemdelingen, :in~onderheid door Engel[cheedeIIieden, bezocht wordt, en vele ge-,
leerden naar, Brunswijk gelokt heeft, die, in later tijd, der Duitfch e
letterkunde ten fieraad verllrekt hebben. lil 1534 vond hier de beeld.
houwer JURGEN de eerlle rpinraden uit" en de bjcrbrouwerCl!lus'Fh
A.AN MUMME dellbej{end~ en beroemden.drank van dien naam., Op
de bier plaatshebbe1lde . beide jaarmarkten werd voorhèen, jaarlijks,
v~r, ,2' milIioen daalders omgezet.
BRUNSWIjK. (Hertog FEROIN4.ND VAN) TIevelnebber van het
leger der verbondene mogendheden in den zevenjarigen oorlog, een
der grootfie veldheeren ven dien tijd. Hij verdreef de Frov[chen. uit
lIanol'cr, Neder.Sok[en, Hesfen en Westfalen, won pen flag bij ere·
"eit "en hield zich, tegen den op nieuw aandringend en vijand, fia:lnde door de overwinning, welke hij op den Sneu van Zomermaand
1758, op den maarfchalk VAN CONTADES en den graaf VAN BROGLIO,
bij MMm, behaalde. Kort na den vrede nam hij zijn affcheid, en
leefde, bij afwisfeIing, of in BrtJ1/swijk, of op zUn nabijgelegen lustflot
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flot Beclzelde, w:mr hij zich aan de kunsten en wetenfchappen toewijdde. Inzonderheid was hij de befchermer de fchilder- en tpon..
kunst, en hoogst weldadig, jegens b'ehoeftigen. Hij ~ierf ilJ Zomermaand 1792, en werd van alle :lllenfchenvrienden, bijxonderlijk van
de arpten, zeer betreurd.
BRUNSWIJK. (LUDWlG ERI'1STt Ilertog vau) Des vade<rs broeder van den laatst overledenen hertog. Hij trad, in 1750, \\it .dell
keizerlijken dienst, en werd veldma;rfchnlk in dien van de republiek
der f/ereenigde Nederlanden. Sedert 1759, bekleedde hij , 7 jaren lang,
den aanzienlijken, PQstvllu reprefentant des minderjarigen ermadhouders, als kapitein-generaaL der unie, en te gelijk diel~ van bellurende
voogd, bewaarde de onzijdigheid der republiek in den langdurige"
oorlog van .1754., tusfchen de naburige zee- en land.mogendheden,
en werd, in het jaar 1766, na de meerderjarigheid des fiadhouders,
door dezen, bij eene acte van confulentfchap, tot raadsman verko.
zen, in alle zaken, hoe ook genaamd, aan. den genoemden .!ladh.ou·
der opgedragen, onder volfirekt beding, aan de zijde des ~ertogs,
van eene volfirekte onverantwoordelijkheid, ~nders, dan aan, den prins.
Deze akte, buiten kennis en toefiemming. van de algemeenefiaten
aangegaan, en achttien jaren geheim gebleven, ",erd, toen die bekend werd, aan den hertog zeer euvel genomen, en had tengevol~
ge, dat zijne hoogheid, reeds bij de fiaten van fom]lligegewesten ..
van al zijne posten ontzet zijnde, het geraden oordeqlde ,. het beflu.it
der algemee.ne fiat en • niet af te wachten; maar op den. 'I'4dcn van
Wijnmaand 1784, bij eenen brief, in hunne handen al zijne miUit1lÏre
charges nederlegde , en de .Neder/ot)den verliet. Hij werd ,gebonl11
in 1718, en fiierf iil 1788.
BRUNSWI]K. (Prins MAXIMILlAAN JULIUS LEOPOLDVi\J,'I!) Dete
voorbeeldige men[chenvriend, wiens nagedachtenis altijd in zegening
zal hlijven, werd den loden van Wijnmaand 175'2, geboren. Bij ge~
legenheid, dat een zeker d.orp overllroomd was, fiapte hij te Frank.
fort, aan den Gder:, .jn eenehoot, om de inwoners te te.<lden:;
doch het vaartuig floeg om, en de menschlievende vorst verloor zijn
leven. Dit treffende geval gebeurde op den 27 Vlm Grasmaand 17 3;5.
BRUNSWI]K WOLFENBUTTEL. (KAREL WILH,ELM FERDINAND
hertog van) Was de laatst regerende hertog t en werd den, 8 van Wjjnmaand 1735 geboren; terwijl zijne opvoedÏ11g, federt zijn 7de jaar
aan den beroemden abt JERUZALEM, toen hofprediker te Woifcnhuttel,
werd toevertrouwd. Twaalf jaren oud zijnde, bezocht hij het Carofium
te Brunsll'ijk; doch had nog il:eeds JERUZALEM tot leermeester, en den
verdienstelijken WITTORF tot leidsman. Eenen l1itfiekenden. natuurlij.
ken ~anleg bezittende, maakte hij groote vorderingen in de gefchiedenis, vreemde talen, wis-, krUgskunde en fraaije kunsten, begiIlg,
in de liefde alleen uitgezonderd - geene buitenfporigheden, en gaf,
al vroeg zijne zucht naar roem te kennen, die, door de daden van
zijns moeders oom FREDERIK 11, fieeds meer voed[el ontving. De
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zevenjarige oork>g gaf hem gelegenheid,· om zUlle be~waamheden aan
den dag te leggen. Hij vo\:!rde de llrunswijkfche troepen nRar het I-eger der bondgenooten, en toonde. naar het oordeel van FJlEDERIK.
H, in den nag bij Hastefibeck, dat hem de mituur tot eenen held
be/lemd had. In het volgende jaar (1758) beOiste hij de zege, die
zijns vaders oom, de hertog FE~DlN!.ND van /Jrunswijk, bij CUpelI
op den Ftan[chen veldheer CLIlRMONT behaslde. Na het einde van
den zevenjarigen oorlpg , huwde hij aRn de prinfes van Wallis, A u":
GUSTA. zuster des tegenwoordigen konings van Grootbritta1Jje, die
bem eenen zeer aanzienlijkeIl bruidfchat aanbrage; doch hierdoor even
weinig den verachterden /laat der- geldmicldè-len des lands konde her~
!lellen, als het haar gelukte , de geheele Iicfde haars g~maals' te
winnen, inzollderheid -toen hij, in 1766, eenè reis -liaar Italie ondernam , en van daar zelfs eene minnares terug bragr. Incus[c!Jen leefdebij zeer fpaarzaam; wijdde zijne ledige uren aan de fraaije kunsten
en weten[c!Jappen; ging in 177'2 in Pruisfifchelldiensc; werd veld..
het!r onder het voetvolk en hevelhebbervlliI een fegement té Ha/Igrfitldf; doch had, door dên lallfdurigen vrede, geen gelegenheid ~
001 zijne krijgsKundige bekwaamheden aan den· dag te leggen. Na
:zijns vaders dood (in r 780 ) aanvaardde hij de regering; was het eers~
bedlIcht op de verbetering van het finantie-wez~n, en nam de lliter~
fie fpaarzaamheid ten nanzien zijner hofhouding in ach-ç; doch bereik.
ten z.ijne mllatregels met· alle het gewerischte doel. Trouweds, de
hertog had, over het algemeen, fomtijds het ongeluk. dat het door
hem tredoelde oogmerk, bij den besten wil, of in het geheel niet.
of alleen ten dede bereikt werd: gelijk dit nog het geval was, hij de
11crvorming van het onderwijs in de openbare opvoeding, waar~t:Ul
bij àan~ienlijke rOmmen verfpilde • en nog meer zoude te ko9te gelegd hebben, iridien hij ÎlI zijne OntW~f'P~n niet ware verhinderd geWordèn.
Reeds 6 jarén waren er van ~jjne regering verloopen, toen- hij
.zich Op nii:!uws aan het hoofd van een leger moest /lellen. In Hol.
land hadden de patriotten, inJ787, de prinfes van Ornnje, op hare
terug reize van Nijmegen Hnar 's Hage, niet ver van .schoonho'Pen.
aangehouden, omdat men hare komst aldaar, bij den toenmaligen
!laat van zaken, voor de rust des lands niet geraden oordeelde. De
Pmisfifchen monar,h; FREDERI/{ WILLEM II, deze daad als een belcediging zijner zuster :1anmerkende, droeg aan den' hertog den last op.
om met een leger lÎal1r Ho!lal1d te trekken, en (atisfaçtie te nemen
"(fOI" den pe'rfool1/ijken hoon, gemelde vor~tin ~angedaan; gelijk hij dan
ook, den J3 van HerfWnaand 1787, het grondgebied dier republîelé
betrad, en in 3 kolommen op Holland aanrukte. Zijne troepen bezet~
reden de ·eene/lad na de andere, en trokken reeds den .2ovan W~in~
maand binnen AmflerdtJm: overal werd de regering, en de /ladhou~
der, in zijne regten herfleId ,en vèrwicrf de lJertóg, door het zoo
fpoedig eindigen van dezen veldroge , veel roem.
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Het was dus niet te verwonderen, dat Imen, in 1792 een e-tren Jpoe.
dig einde van den FranCchen omwentelings-oorlog, waarbij hij het opperbevel over de OostenrijkCche en Pruisfifchelegers voerde, van hem
verwachtte. De hertog had het.ll:oute plan, om regelregt op Parijs
aan te rukken, die fiàd allen toevoer af te fhijdèn, dezeIvf! door honger
te bemagrigen, en daardoor alle gistingen in het geheele rijk te doen op,..
houden. lteeds gaf zich in Oogstmaand de beroemde vesting Longwij,
en kort daarna rerdult, over; doch in Champagne friet hij het hoofd;
en hij moest, reeds in het begin van Wijnmaand, ingevolge eenen wapen"
flilfiand, het FranCche grondgebied mimen. Doch , terwijl dit gefchiedde, had' de Frnnfcheveldheer CUSTINE de vesting Mentz, veroverd,
en men wilde die hernemen, waarom dan ook de hertogin 1793 ~
met de Oostenri.fkers, den veldrogt aan den Boven-Rijn opende; den
7 vIn Lentemaand de vesting KötJingflein, bij MetJtz, venneestercie.
en nu bedacht was, om de beroemde' Franfche vesting J.ondau te
veroveren; doch de Pranfohen haar pogende te omzetten, degen den
14 van Herfstmaand, van Straatshurg tot Saarhruck, eenen alge.
tneenen ilanvalop WURMSER en den hertog, die nu gelegenheid had,
om met den, naderhand Zoo beroemd g€wordel1en veldheer MOREAU ,
bij Pirmafens (In het DarmfiadCche) te firijden, en hem eenen bloedigen nag te leveren, waarbij de Franfcheh genoodzaakt werden, om
tot aan de Saar terug te trekken. Den 13 van Wijnmaand gelukte
bet .den hertog, in vereeniging met WURMSER , de Weisfenburger Ii.
nien door te breken, en waagde hij, om bij het naderend, mwe jaar.
faizoen, zich een vaster fietmptmt te bezorgen; in Slagtmmmd eenen
fiorm op het bergflot Bitsen , den fletnel van het Pbgifche gehergte.
Dan, deze proef mislukte; doch, daarentegen, Ooeg hij, in eenen
bloedigen Dag bij Kaijêrslauteren, eene kolom viln het Frmifche
Moezel-leger. onder HonJE, die door het gebergte, ter ontzetting van
Lrmdau, zocht door te breken. Onderrusfchen noodzaakten de gedurige' aanvallen van HOCHE en P1CHEGRU, en het veroveren der
Oostenrijkfche Iinién bij Freschwel!er, aan de lV/ofter, WURM SER
tot den terugtogt over den Rijn; waarop ook di edes hertogs volgde, die dan ook,' alzoo er reeds misverfrand tusfchen Oostenrijk ·en
Pruisfen plaats had, zijn opperbevel nederlegde.
Sedert werkte hij weder aan de welvaart zijns lands, tOt in het
ongelukkige jaar 1806, toen hij, bij het uitbarsten van den oorlog tUs"
fchen Frankrijk en Prttisfen, wederom aan het hoofd des legers geplaatst werd. Men verwachtte van hem, dat hij den ouden kriJgg..
roem der Pruisfen tegen FralJkryk zoude handhaven; doch de nag V:In
.'ma, op den 14 van Wijnmaand, verijdelde deze verwachting geheel
en al. De ongelukkige grijsaard moest, zeer zwaar gewond, zijn rijk
en vaderland verlaten, en, met fpot en verwijtingen overladen,' te
Oftenfen bij Altona, op den 10 van Slagtmaar.d 1806, en dus nog
geene maand na den ongelukkigen nag, zijn leven eindigen. De Fra,,Jchw namen, den 28fien van Wijnmaand deszelfden jaars, zijn land in bezit,
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zit, en voegdeu het naderhand bij het koningrijk Westfalen, W:illr
het aan het departement de Ocker getrokken werd.
BRUSSEL. Eerrijdsde. hoofdfi:ad van de Oostenrijkfche Nederlanden, thans van Zuid-Bmband, werd in het jaar 900 gefiicllt, en
verkreeg inlo.~o f1:adsregten. Zij ligt aan de kleine rivier de Senne, op verfchilIende heuvels, in een vmchtbaar boschrijk oord;
telt tegenwoordig 7°, volgens anderen 80,000 inwoners; heeft zeven
poorten en een ruimer aantal prachtige openbare gebouwen, clan eenige fi:ad des rijks. Onder de 9 kerken is die van St. GUDULA de
trotschfi:e en kostbaarf1:e. en die van St. J Acon , op den Kauwenberg ,
de fierlijkf1:e. De hervormdefl nebben er 2 kerken. in eene van welke de dienst in de Frnlliche en Hoogduitfche, en in de andere in de
Nederduitfche taal verrigt wottlt: ook hebben de Joden hier eene fy·
nagoge. - Het f1:adhuis is een prachtig gebouw met een en zeer hoogen toren, waarop het beeld van den befchenn-heiligen der fi:ad geplaatst is; het geregtshof is zeer fraai. en het· paleis voor de fiaten
generaal, dat des konings en: der prinfen; alsmede de gebouwen voor
de hoofden van algemeen befiuur, betwisten elkander den rang. Er.
zijn twee fchouwburgen, waarvan de grootfi:e, door ouderdom en
eene verkeerde bouworde ontuerd, door eenen nieuw en vervangen
is. Brusfel heeft verfclleidene mime pleinen, die aJle met fonceineiJ
voorzien zijn; terwijl in het Park, eene aangename wandelplaats,
nog bovendien beelden, vijvers en grotwerk gevonden worden. In het oude hof, voorheen het verblijf des prinfen van Oranje, bevindt zich de fiads-boekerij, weleer door DE LA SERUA ST. Au DER
bijeenbragt, eli omtrent 80,000 boekdeelen, en 2000 handfchriften
bevattende; een mufeum van fchilderijen; een wel ingerigte kmidtuin;
een uitmuntend kabinet van natuur- en fcheikundige werktuigen, van
natuurlijke zeldzaamheden, en eene onlangs bijeengeb/agte verzameling van delfIloffen. Er is wijders een athenfJeum, waarin, behalve in verfchilIende takken van wetenfchap, thans ook in de Nederduitfche taal- en letterkunde onderwijs gegeven wordt: eene inrigting, waardoor eenigermate het nadeel wordt vergoed, door de
verplaading der hooge fehbol naar Leuven, onder het Franfche .befi:ullr opgerigt, veroorzaakt: voorts eene koninklijke akademie der wetenfchappen; een natuurkundig genootfchap; eene letterkundige fo.
citeit; eene genees- en heelkundige fcl1001; eene akademie van
proefondervindelijke wijsbegeerte, en meer andere inrigtingen van
dien aard.
Men heeft in nrysfol verfcheidene fabrijken, die alle in eenen goeden fiaat Zijn. Inzonderheid vervaardigt men in en buiten de llad
zeer. fraaije . kanten, welke aan 9,000 menfchen werk· verfchatfell ;
als mede tapijten, Iinnen- en wollenllotfen, koetfen en andere rijtuigen:
ook vindt men er looij erijen en kato-:!l1-fpinllerijen, en zijn de bierbrouwerijen en branderijen algemcen beroemd. Een in de 16de ceuw
gcgraven kanaal, cn de onderfciJcidcll grootc I1raacwegen zijn zeer
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bèvordellJk voor den handel. - In de nabijheid van de flad ligt
Lokm, .en het vermaarde bosch Soignies.
Brusfel is gedenkwaardig door den affiand van KAnEL V. Lat.cr
deelde de ftad in de Spaanfche onlusten; zij was de zetel van den
wreeden ALVA, en het was hier, dat de Hollandfche graYen van EGMOND en HOORNE omhalsd werden. Door den Franfchen oorlog, in
het begin der vorige eeuw, leed de ilad zeer veel; doch, onder de
i'egering van MARIA Tm:REsIA heril.elde zich hare welvaart. De inval der Fnmfclten in 1792, onder DUMOURIER, de daarop volgende
.gedurige omwencelingen, en de eindelijke inlijving in Frankrijk ver<loofden op nieuws haren luister. totdat eindeliJk, ten gevolge der
,gebeurtenisfen in 1813 en 1814, geheel Brabal1d met het konillgrijk
der Neder/t112den vereenigd, en onder het beO uur van eenen ver!lan.digen vorst geb ragt werd; federt welken tijd ook Bl'usfel. beurtelings, met 's Hage. de zetel van het rijksbeiluur, het hoofd weder
opbeurt, en al zijne geledene rampen vergeet.
BRUTUS. (LUCIUS JVNIUS) De grondlegger der Romeillfche republiek, door de verdrijving van den laatilen koning- TARQUINIUS den
Trotfèhen, tegen wien hij langen tijd heimelijk wraak koesterde. De
aanleidende oorzaak tot den vat der Tarquiniers is bekend. Lu'CRETIA , de geulalin van COLLATINUS, doorilak zich zelve. nadat
zij door SEXTUS, Zoon van Ti\R<èVINIUS, gefchonden was. BRIJ''rus rukte haar den dolk uit het hart; verzamelde het vol'< r~
Dm zich, en de Tarquil1iers w~rden verdreven. MONTESQUlÈU merkt
echter te regt aan, dat de dood dezer Romeinfche vrouw alleen
cle gelegenheid tot de omwenteling gegeven heeft, welke laatlle een
11atu'llrlijk gevolg van den rUIven. !lomen aard des Romeinfchen volks
was. BRUTUS werd hierop, met COLLATINUS , burgemeester, cn was
een 'wo ijverig republikein, dat hij zijne eigene zonen, die T ARQUINIUS weder poogden te herlleUen, het hoofd liet afIJaan. Hij fchafte het menfchenolfer in Rome af, en eindigde, in eenen Gag met
TARQUINIUS, ZijB leven'.
BRUTUS. (MARcl7s JONIUS) Zoon van SER\'ll.LA, de zuster van
CATO, eH de beruchte 11100rder van CESAR, dien men voor zijnen
vader houdt. Zijne overdrevene zucht voor de vrijheid, die hem
doof maakte voor de ilem der rede, ja zelfs der natuur en dankbaar..
heid, deed hem met CASSIVS tegen CESAR zamenfpannen, die in het
midden der vergadering van den fenaat dan ook vermoord werd. Toen
CES AR:. onder de zaamgezworenen, BRUTVS met den dolk in de
hand omdekte, riep hij uit: " Gij ook BRUTUS!n - "BRUTUS. zegt
HENNINGS, had geen gevoel van ware vrijheid, maar zijne verbeel~
ding was verhit: hij was een verrader van POMPEJUS na den (lag bij
Pharfalia ,voordat hij CES ARS moorder werd; liep van de eene
partij tot de andere, zonder zelf te weten, tot welke hij behoorde,
en werd door CASSlUS geregeerd, toen hij zijnen vader vermoorde ....
(Zie: IlENNINGS over de ware bronllen Vtm de tJatiof/ale wel"(lIJf!. )
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."'aart.) Na den dood van CESAR ontflond er eene burg'er-oorlo<g
(Zie op ANTONIUS) , .in welken BRUTUS, bij Plzi/ipp;, geOagen
werd, en zich zelven, des nachts het leven benam.
BRUYERE. (JEAN DE LA) Deze beroemde fchrijver der kal'llk..
ters en zeden zijner eeuw, werd in 1644, in een dorp, onifireek9
Dom"dan, in. Isle de France geboten, en flied' in 1696. Eerst
kocht hij een fchatmeestersplaats In Cam; doch geraaKte kort daar.
·na in dienst van den hertog 'lau ENGHIEN, die hemeene jaarwedd~
van 1000 daalders toelegde, waarvoor hij zich in de gefchiedenis
moeSt laten onderWijzen. Hij bragt in het huis des hertogs zijn geheele 'volgende leven door; en werd in 1693 lid der Frunfche akade.mie. Hij heeft bijn:1 alle kariikters, zelfs die van MOLIERÉ f ge.
fchetst, en het is van behIng; hem met dezen fchrij~er te vergëlijkenó
Ni:el: zelden ontleede hij zijne karàkterfche&n van levende -perfonen f
'alhoewel dit door hem wordt tegengefproken; waarom ook MALEZIEUR. toen hij hem zijn. handfchtift overgaf, zeide: " gij zult u vele
,,: lezers daarmede verfchaJfen; maal' U daardoor aok vele 1iJandeil
.» berokkenen: t
BRUYN. (CORNELts DE) Iten ktindlg fchlIder, doch tevens eeli
.betoemd reiziger; werd in 1652 in 's Hage geboren. Hij begaf'
zich in 1674 naar Rome, Waar hij zijne kunst beoefende; bezocht
hierop Napels en andere !leden. ván !talie, ging ,vervolgens . fchéep
.ar Smirna, reisde door /{Jein-/tzie, Egypte 1 en de eiIanderJ vlln den
Archipel, en zettede zich, na zijne terugkomst in Europa; te Pene'fie neder, waar hij op nieuws zijne kUnst oefende ~ en een leerling
'Van CARLO LOTTE werd. Hij kwam in 1693 in zijn vaderland terug~
en gaf, eenige jaren daarna, zijne Reis in den L.el'tlnt in het licht.<
Het gunstig onthaal, hetwelk dit werk ontmoette, deed hem tOt
nieuwe reistogten befluiten. Hij bezocht Rusland, Pel'zie, Indie f
CeIIon en eenige Aziatifche eilanden, en rchilderde in Rusland, ondet
anderen, PETER den Grooten, benevens V'erfcheidene prinfell van Zijll
huis. In 1708 hV':lm hij in zijn vaderland terug; gaf drie jaren daarna
~iJne !leis tlaor' .Wuskovie, PerzIe enZ. te Amflerdam in het licht;
doch waarvan eene andere uitgaaf, in 1725 te Rouan in 5 deel en ver.
rchenen, van mee: nut is, omdat de abt BANIER dezelve verbeterd
en met vele aallteekertingen Verrijkt heeft. Hij be!te'edde zijnen oV'~
tigen leeftijd alleen :I:1n de fchilderkurtsc f en !Herf te Utrecht, ten
huize van zijnen vriend en befchermer van MOLLEM.
BUCENTAURUS. Voor e~rst, in de fabelkunde, eene .foore val1
Centauren, of wangedrogten ; die het lijf van eellen !tier of ezel f
doch de overige deel en van een mensch hebben. Ten andere, het
groote prachtige 1èhip, waarvan zich de doge van Venetie bediende,
wanneer hij, op hemelvaartsdag, aan de /tdriatiiche zee huwde.
BUCEPHALUS. Een lijfpaard van ALEXANDER den Grooten, dat
ongemeen fchoon, maar zoo wild was, dat mcn het niet eens op de'
proef konde rijden, en koning PHlI"IP 1'1:5, wien het voor 30 duizend
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daalders werd aangeboden, hetzelve weder wilde terug zenden, toen
zijn zoon, de jonge ALEXANDER zich voornam, het te temmen.
Dit gelukte den jongen vorst, die dit paard nu zoo lief kreeg, dat
hij federt nooit een ander beklom, en niet wilde gedoogen, dat het
door eenen anderen bereden wierd.
BUCHANAN. (GEORG) Deze, als dichter en gefchiedkundige
beroemde St:/tot, in KiI,~enl geboren, l1udeerde te Parijs, en werd,
door J.1COBUS V, tot leermeester van zijnen uatuurlijken zoon, den
graaf van MURRAY, benoemd. Hij moest, uit hoofde eener door
hem uirgegevene bijtende tatire tegen de Franciskaners , de vlugt
nemen, en landde eindelijk in Portugal, waar hij in een klooster
werd opgefloten , in hetwelk hij zijne dichterlijk! omfchrijviug dl:r
Plàlmen vervaardigde. Eindelijk kwam hij, na veel otllzwervens,
in Schotland terug, omhelsde openlijk den hervormden godsdienst,
werd de onderwijzer van den jongen koning JACOBUS, en fchreef, in
1565 , de geCe:liedenis van Schotland, in welke hij zich verfcheidene
fcherpe uitdrukkingen tegen de katholijke leer en zijne voormalige
weldoenl1er, de koningin MARIA STUART, veroorloofde. Ten lar.tlle
werd hij, onder de regering van JACOJlUS , belluurder der koninklijke
kanfelarij en geheim zegelbewaarder; doch legde deze posten neder,
en ging naar EdiIJburg, waar hij, in 1582 Illerf. Zijne uitbreiding
der Pfulmen, benevens andere dichtllukken , kellfchc[Cen zijne on:;emeene bedrevenheid in de Latijnrche riichtkundc. Als lierdichter was
lJij vurig. en Ilom; terwUI , in zijne hekeldichten, veel oordeel en
fchranderheid doorl1ralcll.
BUCHANAN. (CLAUDIVS) Doctor in dc god~eleerdheid. Men
heeft van hem een werk onder den llaam: Onderzoekingen lIaar dm
toefland des Christer/doms in /lzie: een werk, dat in Engelond Zeer
veel opgang gemaakt heeft en ook in onze taal is uitgegeven, te
Haarlem, in 1814, in Bvo.
BUCHARIJE. Een uitgellrekt lanq in /lzie, en een voornaam gedeelte van Tartarije. Het wordt in Groot- en K!ein-BI/charije verdeeld.
Groot-Bucharije, het mCQst bevolkte en bebouwde land van lVlidde/Azie, heeft eene aanzienlijke veeteelt en al;k::>rbouw, levert goudzand,
rhabarber, katoen, hennep, vlas enz. op, en drijft eenen Ilerken halldel op C/tina, de lndkn, Perzie en Rusland. De inwoners zijn
deels B1lcharen, deels Usbekfche Tartarm , en belijden de Maha.
medaanfchen godsdienst. - K!ein-Bucharije ligt ten oosten van het
Groote, drijft eenen aanzienlijken karavaanhandel op Perzie , Chil/a,
Illdie en Siberie; doch is dezelve, uit boofde der tIIsfchen beiden
JiJgende woestijnen, waarin de kar:lV3nen dikwijls door de Kirgifm
aangevallen en geplunderd worden, zeer bezwaarlijk. Diamanten cn
andere edele gelleenten , goud, zilver, zUde, koren, wijn, enz. zijn
de voortbrengCels des lands, dat tevens goede paarden, kameel en ,
runders en fchapen oplevert. De Blfcharm noemen zich zelve Sarten, en willen voor echte nakomelingen der UZf1I en tegenwoorALGDIEEN WOORDENB. I.
Il h
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dige Turkomnnnen gehouden worden. Hunne regeringsvorm is eene
bepaalde monarchie, en in Siherie- vindt men aanzienlijke Bueharifclte
volkplantingen , welke, te zamen, meer dan 20,000 mannelijke le<!ell
uitmaken.
BUCKINGHAM. (GEORG VILLIERS, hertog van) Deze man is bet
rucht in de Engelfèhe gefchiedenis; door de gunst, welke hij van vors~
ten genoot; doch die hij te fchandelijk misbruikte, om hier met fiil ..
zwijgen voorbij te gaan. Hij werd in 1592, te Brooskesbij, in het
graatrchap Ideester , geboren, wenvaart~ zich zijne familie, die in
Normandije woonde, ten tijde van WILLEM den veroveraar, begeven
had. Hij hield zich weinig met de befchaving van zijnen geest op;
doch, daarentegen, had hem de natuur uiterlijke gaven van fchoonheid,
bevalligheid enz. gefchonken, welke hij) door een driejarig verblijf
in Frankrijk, nog meer ontwikkeld had. JACOBUS 1, die geheel met
hem was ingenomen, verwijderde weldra zijnen gunsteling SOMMERSET
van het hof; en overlaadde BUCKINGHAM met eer en rijkdom, zoo
dat hij, binnen twee jaren, tot de waardigheden van ridder, kamerheer,
baron', ondergraaf, tl1:1tqi11s, groot-admiraal, opziener der vijf haven~
enz. opklom, èrt ten laatll:e, met eene onbepaalde magt, over aUe
eereposten, smbtel1, gunstbewijzen en inkomsten der di'ie koningrijken
befchikte; doch waarbij zijne familie, fpions, handlangers en medehel •
. pers het beste voeren. De natie, ten gevalIe van eenen trotfchen en
onbekwamen gunsteling, de verdiensten miskend, het volk vertrapt, den
adel vernederd, en de kroon onteerd ziende, verontrustte· zich over
dit alles, doch zijne ontrouw was nog nIet genoeg gebleken, en kwam
niet voor 1623, toen hij acht jaren 's vorsten gunst genoten bad,
li:m den dng. Hij beOoot tot den val van den graaf BRISTOL, een
zoo kundig als braaf ll:aatsdienaar, die juist te l/Iadrid over een hu.
'welijk eener infame met den prins van W!.LLIS, naderhand KAREL
J, handelde, en boezemde den jongen vorst, wien hij van zich afhan.
keliJk wilde maken, het romaneske denkbeeld in, om in perfoon naar
Madrid te reizen, ten einde daardoor alle zwarigheden af te fnijden,
en zich zoo veel te gemakkélijker den weg tot het hart der infante
te bancn. De koning gaf hiertoe, in een zwak oogenblik, zijne reeds
terug genomene toell:emming op nieuws. De onderhandelingen werden
nu, door de trouweloosheid van BUCrrINGltAM, achteruitgezet, die,
om dezelve op zuJ.k eene wijze af te breken, dat een ander ze nooit
met een goed gevolg konde hervatten, zich de grofll:e beleedigingen tegen het Spaanfche ministerie veroorloofde, vervolgens. onder
valfche beloften, fpoedig met den prins op reis ging; den koning
door verkeerde berigten misleidde, en het parlement op eene fJinkfche
wijze deed verklaren, dat men, in plaats van zich met Spanje te verbinden, dat rijk veel eer den oorlog moest aandoen; waartoe koning
JACOBUS dan ook belloot. De graaf BRISTOL , in wiens l1andvastige
deugd de koning een en ll:eun tegen de aanOagen van zijnen gunsteling
hoopte te vinden, kwam nu van Madrid terug; doch werd op een,
door
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d~orBuCKINGHAM uitgevaardigd, bevel des konings, al! gevangene in
den Tower geb ragt , wegens hoogverraad aangeklaagd, en van het h~f
'verwijdetd. Intusrchen weigerde het huis der gemeente, hoe~eer
ook op den oorlog tegen Spanje gedrongen hebbende, l1andvastig de
daartoe benoodigrle gelden, waarop BUCKINGHAM zich met de partij
der Puriteinen vereenigde, en zich verl1outte, om de bisfchoppeJijke waardigheid af te fchatren, en al de bezittingen der kerk te verkoop en , om daaruit de kosten van den oorlog goed te maken •. Ko.
ning JACOBUS, op deze wijze, in al de belangen der l1aatkunde, in
ClI. de aangelegenheden van het hart en geweten, door zijnen gunsteIiflg verraden, tHerf in het midden van al deze verwarring. Onder
zijnen opvolger KAREL I, voer BUCKINGHAM wel voort, zijne on}laaIde magt ook op dezen uit te oefenen; doch werd door het
nieuwe parlement, voor een verleider des konings, eenen verrader
van 's lànds vrijheid, en voor een en openlijken vijaud van hetzelve
verklaard: en dit gefchiedde ten tijde van eenen oorlog, welker voort·
l1:etting meer dan ooit de volkomendfte overeenfiemming met het lager.
huis, dat, bij het vorige parlement, dezen minister voor den redder
des vaderlands verklàard hàd, volftrekt vorderde. Van hier die fcheu.
ring in twee parlementen, en al die ongeoorloofde belastingen, willekeurige gevangennemingen; met een woord alles, wat den deugdzaam.
nen vorst de verfchrikkelijkfte tooneelen moest doen voomitzien. In.
middels beraamde DUCKINGHAl\1, die, door zijne belagchelijke onderne..
ming tegen Cadix, had belt ooren geleerd te hebben, dat hij den oorlog tegen Spanje niet konde volhouden, nog eenen tweeden tegen
Pranltrijk; doch, geen gepast voorwêndllil daartoe kunnende vinden,
beOoot hij tot een regtftreekrchen aanval, en verbond zich met de
proteStanten te Rochetle tot eellen inval op het Franfche gebied. Deze
ondetneming, eVen dwaas en onbedacht, als die tegen C.1dix, liep even
flecht af! hij keerde naar Engeland temg j en werd ni el minder door
tij ne landgellooten, dan door zijne vijanden, met de diepfie verach.
ting befèhotiWd. Daar intusrchen dringende behoeften het bijeen roe·
pen van een nieuw parlement noodzakelijk gemaakt hadden, f!rooid~
hij, bij de opening daarvan, zaden van tweedragt tusfchen den. koning
en het volk; bel1:reed de beroemde petitie der regtm ten l1erklle,
doch zag dadelijk van allen verderen tegenftand af, toen hij vernam,
dAt men, in het lagerhuis, eene crimil1eele aanklagce tegen hem in
den zin had; welke echter alleen op een verzoek aan den koning uit~
liep, om den hertog van BUCl{JNGHAM, die, door de uitgeftrektheid
en het misbruik zijner magt, de voorname oorzaak van '5 lands en
volks ongeluk was, van zijn hof en uit zijnen raad te verwijderen.
Het antwoord des konings was eene onmiddellijke ontbinding van
het parlement. Hij beO oot den protestanten van RochetIe op nieuws
te hulp te komen, en droeg deze onderneming aan den graaf DENBIGU op; doch deze, onverrigter zake, terug keerende , gelastte de
vorst aan DUCKINGHAM, om zich in per[oon aan het hoofd eener
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nietJ\ve kriJgsmagt te fiellen. De hertog moest dezen uitdrukkelijken
wH des konings volgen, en bevond zich in Portsiflout/t, om in te
fchepen, toen de dolk eens onbekenden, in het midden zijner om..
deren, lijfwacht en foldaten, in Oogstmaand 1628, aan zijn misdadig
leven een einde maakte.
BUCKLER. CJOUANN) Beter bekend onder den naam van SCHIN.
DERHM\:NES, was de opper!te aanvoerder dier beruclme rooversbende,
die langen tijd aan de beide oevers van den Rijn hare euveldaden
pleegde. Van behoeftige doch brave ouders geboren, werd zijne op·
voediug zoo geheel verwaarloosd, dat hij naauwelijks zijnen naam
'kt:mde fchrijven. Reeds in zijne vroeg!te jeugd pleegde hij kleine
dieffiallen aan brood en vleesch, en begaf zich, ouder geworden zijn..
de, in den dienst van eenen vilder, die, meer uit medelijden ,dan
noodzakelijkheid, hem tot eenen bijlooper aanuam. Hij was hier on·
gemeen vlijtig en gedienstig; doch maakte zich, reeds na vedoop van
eenige maanden weg, nadat hij zijnen meester vooraf het een en ander
u\lCvreemd had. llij werd gepakt, en door den regter tot 25 fiokflagel1 veroordeeld. Inderdaad, het is zeer opmerkelijk voor den
menfchenkenner, dat, zoo als SCHINDERHANNES in later tijd bekend
heeft ,deze firnf, in het openbaar aan hem uitgeoefend, het lot zijns
volgenden levens be!liste. Zonder te weten, wat hij nu zoude aanvangen, zwierf hij met eenige vagebonden rond, en hield zich mee$t:tI met het !telen van fchapen op. Hij werd andermaal gevat; doch
oncfl1apte en vervoegde zich nu bij FINK den roodbaard, den aanvoerder eener bemchte bende dieven. Ook nu geraakte hij in hechtenis,
maar reddede zich op nieuws door de vlugt, en keerde regtfl:reeks
naar FINK terug, die zich. thans. met zijne benden, onder den zo~
genoemden zwarten PETER, eenen zeer onbefchaamden en vermetelen
booswicht, begeven had. Daar deze, kort daarna, gevat werd, en of.
fchoon hij ondilapre, van den linker Rijnoever verdweeq, zoo ver.
meerderde het aanzien van SCHlNOERHANNES als een ervaren dief,
daardoor aanmerkelijk bij zijne fpitsbroeders. Paarden-dieverij was hun
voornaam handwerk, en zij werden hierin zoo fiout, dat zij het op
hellen dag zelfs uito~fenden. SCHINOERHANNES ,geraakte thans wederom in hechtemis ; erkende vele zijner misdrijven; werd met zijnen
medegevangen kameraad, JOHANN MULLER, naar Sim meren geb ragt •
Waar hij, hoe nXIl1W ook bew2akt wordende, echter wist te oncfnap.
pen; Sedert hield hij zich alleen met openbaren roof op, omdat dit
vool'deeliger en minder moeijelijk was, dan paarden-dieverij, en verzamelde daartoe eene talrijke bende, deels uit zijne vorige makkers,
deels uit nieuw aangeworven en be!taande, die eerlang de geheele land.
fl:reek met fchrik vervulde. Men overviel, op hellen dag, de reizigers
op de· openhare wegen, en beroofde hen van ~lIes, wat zij hadden;
terwijl men de buit in kroegen en herbergen met hunne vrouwen,
bijzitten en hoeren, verbraste. Een~ werden zij overvallen, en SCHIN-o
DERHANNES week naar den regt et Rijnoever , wanr hij aan eene zekere
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re JUULTJE Br.ASIUS huwde; doch daar men hc~ nu veiliger oordeelde, om bij nacht, met openbaar geweld, in de huizen te breken,
zoo nam men daarvan de eerll:e proeven bij Joden, die zoo wel uitvielen, dat nu de eene inbraak op de andere volgde. Men dreef
dit fnoode handwerk zoo openlijk, dat de Joden zelfs aan SCHINDERlIANNES behoorlijk gemagtigde afgevaardigden zonden, om met hem
een akkoord te maken. De jonge knapen fpeelden en brasten met du
roovers, en voorzagen hun van kruid en lood; terwijl de meisjes,
wanneer zij een bal gaven, zich bij hun voegden, en gemeenzaam
met hun d:lllsten. Eindelijk werd deze beruchte roover, in bet ge:waad van eenen fatfoenlijken man, met verfcheidene zijner bende gevat, naar FralJkfort gevoerd, en voor het crimincele geregtsllOf gebragt. IIij erkcnde aanfl:onds een groot aamal zijner wandaden, en
werd, benevens zijne medepligtigen, aan het fpeciaLc geregtshof te
1I1ail1tz overgeleverd, t!n met 19 zijner beude ten, dood veroordeeld.
Hij was, in het cerfl:e oo:;enblik, over dit vonnis getroffen,. en gaf te
kennen, dat alleen een moordenaar met den dood konde gefl:raft. wor~
den; doch dat hij nooit een en moord begaan had. lIet vonnis werd
den 21 van Slagtmaalld 1803 volvoerd. SCHINDERHANNES, die, nog
tot op het laatfl:e Qogenblik, op genade hoopte, behield de grootfl:e
bedaardheid. Hij beklom met eenen luclltigen tred het [chavot. en
zeide tegen d~ aanCchollwers: " Ik heb den dood verdiend, maat 10
" mijner kameraden niet." De overigen moesten gedeeltelijk naar de
f1:rafplaats gedragen worden. In 26 minuten was dic verlèhrikkelijk
tooneel afgeloopen.
BURNICK. (ARNOLD) De eerUe, die de landkaarten in koper
graveerde en drukte, en deze kunst tot eenen hoogen trap van vorkomenheid bra,gt. SCIlIVElf\HEIi\!, bij zijnt! uitgave van PTOLOMEUS,
van dezelve willende g~brtlik maken, bediellde zich daartoe van BURNICK, die, 11:1 zijnen dood, deze uitgave voltoo:de.
De eerl1e van
PTOLOMEUS verCcheen in 1478, te Rome, in folio, en de kaarten zijn
werkelijk beter gegraveerd, dan alle lateren iil de 15, 16 en I7áe
eeuw, zelf, die van MERCATOR niet uitgezonderd. In de latere uitgaven van 1490, 15°7 en ) 608, insgelijks te Rome uitgegeven, heef~
men zich op nieuws van deze kaarten bediend. De laatf1:e is met eeIW hart der wereld, wa:lrop de ontdekkingen van COLUMBUS en
AMERICUS VESPUCIUS het eerst worden aangewezen, vermeerderd. Dezelve is door eenen Duitfcher, JAN RUIselI , gegraveerd, van wien,
waa!'[chijnl~k, ook de. 10 kaarten zijn, welke bij de uitgave van
Is07 zijn gevoegd geworden.
BUCOLISCHE GEDICHTEN. lIerdersgezangen. (Zie: IDYLLE.)
nUENOS-AYROS. In Spaansdi Zuid-Amerika, federt 1778 aan
den onderkolJÏng van Rio de la Plnta behoorend<!; grenzende ten
noorden aan Paraguay, ten zuiden aan het lVfagellanCche gebied,
ten oosten aan de zee en ten westen aan Turkomallni; wordende
door de zilver-rivier (Rio de la Plata) doorl1roolUd. Het land is
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zeer \rllchtbaar, en lleeft zijnen naam van de gez onde Itlchtllreek
omvangen. De hoofdfiad Nliesta Sennor(J de Buenos-Ayros werd in
1535 aangelegd, bevat meer dan 3,000 huizen, fraaije fhaten en lustllUizen, en, volgens de jongfle berigten , omtrent 30,oco inwoners.
De handel dezer fl:ad is aanmerkelijk, inzonderheid in huiden van fl:ie.
ren, die in de westelijke groote vlakte (Pampa$) gedood worden.
Ook is de visfcherij langs de kust van veel belang. De fiad is de rç..
fidéntie van den gouverneur, en heeft eenen bisfchop, die onder den
aartsbisfchop van Plata behoort. Van Buenos~Ayros loop~ een post~
weg, ter lengte van 400 mijlen, dwars door Amerika tot aan peru ~
waarop men posthuizen vind~, en van paarden en wagens kan voor..
zien worden. In 1806 maakten de ElJge!fchm zich meester van deze
fiad; doch moesten die kort daarna weder ruimen. In 1810 verklaarde zij haren gouverneur van zijnen pOSt vervallen, en bellOemde in
:zijne plaats eene Junt{J van 7 per[onen, in afwachting van volgende gebeureenisfen,
BUFFEL. (Bos, l1ubtt{;lS, of Btllfelus) Is eene foort van rundier,
oorfpronkelijk uit Indien en wel uit Tib~t afkomstig, van waar het..
zelve, van tijd tot tijd, door geheel Azie. en Noord-Afrika, i~ verfpreid, en vervolgens in, of [eden, de zevende eeuw onzer jaartelling in Europa overgebragt , waarin het, in Ita/ie, Hongarije, ja zelfs
in het Saltzburgfche, 'gevonden en aangefokt wordt, ali een hui$dier, waarvan men velerhande diensten en voordeelen trekt, en hetwelk, daar het, om zoo te fpreken, onçler alle Iuçhtfl:reken zeer
wel tiert, meer algemeen, in andere landen, voordeelshalve , be-.
hoorde aangekweekt te worden, De Buffel gelijkt naar onzen ge"
wonen os of mer, fchoon hij woester voorkomen heeft. Hij ko~
pelt of vermengt zich volflrekt niet met Ol12;e koebeesten, en ef
befl:aat zelfs afkeer tusfchen deze twee n111derfoorten, De Buffel is
meest grooter dan eene kloeke mer, Hij haalt fom wijlen , en, nallf
dat de Jandflreek is, waarin hij voorkomt, wel de lengce van ach~
voet. Hij heeft eene zeer harde huid, welke. over het geheel,
zwart is, of eene zwartachtige kleur heen. Zijn muil is breed er en
minder op\vaarts gebogen, dan bij den gewonen mer, Zijn kop is,
in evenredigheid met het ligchaam. klein. ZUlle hoornen zijn lang.
:zwart en gedraaid, en liggen, als het ware. platachtig op zijde. De
Buffel, offchoon woest van aard, laat zich zeer wel temmen. HÜ
onderwerpt zich, en gehoorzaamt den mensch, Van daar, dat men
van hem, daar hij in den huisfelijken fiaat is overgebragt, ~Is arbei.
der, groote diensten trekt: want men gebruikt hem voor den ploeg
en wagen, Men fieekt hem eelien koperen of ijzeren ring door den
neus, en maakt daaraan een touw vast, bij wijze van toom, waar.
mede men hem, tot al die gezegde einden, naar welgevallen belhlUrt.
Het vleesch van den Buffel is !1echt, hard, taai, en dus aIleen een
voedfel in nood. De Buffel-melk is vrij go;:d en bruikbaar. De huid
geeft een taai kder.

BUF-

nUFFON. (GEORG LOUIS LE. CLERCE graaf van)
481
BUFFON. (GEORG Lot71s LE CLERCE graaf van) Een man,
die, door zijne fehriften over de natuurlijke historie, en zijn kabinet
van natura!ia, eenen onll:erfelijken naam verworven heeft. Hij werd
in 1707, te Montbar, in Bourgogne, geboren: )':ijn vader was lid van
het parlement te Dyon, en de zoon werd tot denzelfden rang opgeleid. Dan de lust tot de wetenfchappen nam, t~ goeder ure, zijn geheeIe har~ in, en hij betoonde, reeds in zijne vroege jeugd, ongemeen
veel lust voor de meetkunde. Negentien jaren oud zijnde, ging hij
naflf ItaNe, welk land hij als eene rijke voorraadfchuur van natuurkundige kennis befchouwde. Eenigen tijd na zijne terugkomst van daar,
reisde hij naar Engeland, van waar bij, na verloop \'Gn 3 mammen,
naar Frankrijk terugkeerde, en eerst Parijs, en naderhand Montbar,
tot zijn verblijf verkoos. Zich thans geheel aan de natuurlijke gefchie~
(lenis tóewijdende, bcDoot hij, voor aUe menfchcn van fmaak, e~ne wetenfchap te bearbeiden, die alleen tot hiertoe voor beoefenaren der natuur.
kunde gefchikt was, en verbond zich daartoe met DAuBENToN, met
dat gevolg, dat deze beide vrienden, na eenen onverrnoeiden arbeid
van 10 jaren, de drie eerfl:e deelen leverden der natuurlijke historie,
waarop, van 1749 tot 1767, nog IZ andere volgden, welke de befrhouwing der aarde, de ntltuur der dieren, en de gefchiedenis van
den rnensch en der zoogdiel'i,ll1 bevatten. Het uitmuntendll:e gedeelte
dezes belangrijken werks, de algemeene befchouwingen, de befchrlj~
ving van de bijzondere eigcnfchappen der dieren, en de groote verfchijnfels in de natuur behelzende, zijn van BUFFoN; hebbende DAuBENT ON zich alleen bepaald tot de befchrijving van de gedaante der
dieren en derzelver ontleding. De 9 volgende deelen, die, van 1770
tot 1783, in het licht verfchenen, bevatten de gefchiedenis der vogelen, waaraan DAUBENTON geen deel wilde hebben. omdat BUFFoN
aan eene uitgave van de gefchiedenis der viervoetige dieren arbeidc;le,
waaruit hij het befçhrijvend en ontleedkundig gedeelte had weggelaten. Hierdoor verkreeg het werk eene andere gedaante, en was mindel' uitvoerig in gefchied- en ontleedkundige befchrijvingen, welke. in
den aanvang, door GUENEAU van Montbeiltard, en naderhand door den
abt BERON geleverd werden. BUFFON gaf alleen van 1783 tot 1788,
de 5 deelen over de delmoffeu in het licht. Van de zeven bijgevoegde deelen, waarvan het laatll:e eerst na zijnen dood verfcheen, maakt
het vijfde, van al de werken van BUFFON het meest beroemde, een
afzonderlijk geheel uit; bevattende zijne tijdperken der 1JfJtuur. Ondertusfchcn was dit groote werk van BUFFON flechts een gedeelte van
zijn wijduitgell:rekt plan, hetwelk, wat de gefchiedel1is der walvisch-foorten. der flangen en visfchen betreft, door LACEPEDE Z00
roemrijk is voortgezet; doch, tèn aanzien van de historie der dieren
zonder wervelbeen , alsmede der planten, tot hiertoe nog onuitgevoerd
gebleven is, Weinige geleerden verwierven zulk eenen uitfiekendell
roem, als B UFFON, die niet alleen cenen algemeenen fmaak voor de:
natuurlijke gefchieclcllis deed geboren worden; l1la\U' door zynen a~...
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beid, de gunst en onderftcuning van vorsten en grooten verwierf.
LODEW!JK XV verhief hem tot den gravenftand, en D'ARGIVJLIERS
liet hem, onder LODEIVI]K XVI, nog bij zijn leven, aan den ingang
van' het kabinet des konings, een fiandbeeld oprigten, met dit bijfchrift: Majeftali 1tafurae P(ll" ilJgenitlm. Bun'oN Hierf te Parijs,
den 16 van Grasmaand 1788. Hij liet cenen eenigen zoon na, die.
uit achting voor zijnen verdienstelijken vader, te il'jontbar, in het
midden der uitge!l:rekte tuinen, aan het huis behoorende , een eenvoudig gedenkteeken aan zijne nagedachtenis Hichtte. Niet ver vun zeker lustprieel en kabiniet, rijst een vrij hooge toren, die zeer ver
kan gezien worden, en ter zijde van welke de heer BUFFON, de zoon.
eene zeer lage zuil heeft doen oprigten, op welke alleen deze woorden, met groote letteren, gegraveerd zijn:
Bxcelfo turri
Humilis columna
Parenti [uo
Filius BUFFON.

De beste uitgave van BUFFON Natuurlijke Historie is die, welke
van 1749 tot 1788 is in het licht ver[chen~n.
BUGGE. (THOMAS) Hoogleeraar in de Sterre- en Wiskunde te
Koppenhagcn, en lector bij het zeewezen, werd aldaar in WijllllJ:wnd
1740 geboren. Reeds vroeg openbaarde zich zijne neiging voor
de wiskl1n~iige weten[chappen, waarin hij zich aan de univerfiteit
zjjner geboorteil:ad oefende. In 1761 nam hij, te Drolltheim, den
doorgang van remiS door de zon waar, welken hij in de mémoires
de I'académie 1'oijale de Paris, van dat jaar, be[chreef, waarna
hij, V:'l1 1762 tot 1765, als aardrijkskundige landmeter jaarlijks van
!:IO tot 24 mijlen van Scelalld' opnam. Hij bragt vervolgens den meri·
diaan door het Koppenhager Obfervatorium; verlengde denzelven van
l/olrlillgborg tot lIelfillgör; bepaalde de voornaamfie punten van de
ScllOoner kust; vervaardigde trigonometrirche kaarten over f van Seelalld, en bepaalde, op vele plaat[en, de poolshoogte, door de drie·
hoeks-meting. Van 1780 tot aan z~inen dood bezorgde hij de aard.
rijkskundige kaarten van Denemarken; befiuurde de afmetingen in
JVoorwf'gen en Tsland, en vormde allen, die in dat vak in zUl] vaderland arbeidden. In 1777 deed hij, als hoogleeraar in de il:erre en
wiskunde, eene reis door Dflitschlond, Holland cnFrtll1krz/k naar
Engeland, en heeft men a:111 hem de ontdekking te danken, dat de vnste fier /I/gol in Perfous , in 2 dagen, 1 I uren en 7 minuten, om hare
as draait; dat SATURNUS eene Ipheroïdi[che gedaante r.eeft, gelUk mede eene nadere bepaling van de [chuinschheid en gTootte der ecliptica,
en van de vermindering dier [chuinscbheid in elke eeuw. Ook heefe
hij een helling-kompas, naar eigen uitvinding, vervaardigd, om de
h~llillg der magneetnaald te bepalen, en tevens een nieuw werktuig
ter waterpasûng met kwik uitgevonden, om bij geringe af!l:anden gebruikt te worden. - Door het bombardement, in 1807, verloor hij
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een groot gedeelte van zijne eigen boekerij en kostbare verzameling
van werktuigen; doch redde de de hem toevertrouwde inflrumenten
van het fierreknndige obCervatorium, benevens de koperen platen tot
de kaan en van de maatCchappij der wetenCchaf'pen.
Gedurende de twee laatll:e jaren zijns levens vermindcrden zijne
krachtcn dermate, dat hij in Louwmaand 1815, in eenen ouderdom
van ruim 74 jaren, er onder bezweek, en door duizenden zijner
dankbare medeburgers, die zoo veel aan zijne aangename en leerrijke
voordragt verCchuldigct waren, bartelijk betreurd werd. Aanmerkelijk
is het getal zijner afzonderlijk uitgegeven fcbriften; doch nog grooter
dat van zijne in tijdCchriften geplaatite, belangrijke verhandelingen. Onder zijne, ongedrukte, hal1dlChriften, die in de koninklijke boekerij
bewaard worden, behooren: over de lengte van het obCervatorium te
Koppenhagen , volgens nieuwe waarnemingen; aanmerkingen over den
BordaCchen multiplicatie-cirkel; over de aardrijkskundigf' en trigonometriCche metingen in Noorwegen en 'Tsland; over de voordeeIigfle gedaante van de kruidkamer in den mortier; waarnemingen over den komeet van 181 I , en ,eindelijk, onderCcheidene voorlezingen over de
wis-, weeg-, waterweeg-, waterloop-, werktuigkunde, aerometrie, en
de analytifche driehoeksmeting. - Hij was lid van onderfcheidene
geleerde genootCchappen te Petersburg , Fifa, Koppenhagcn, Londm,
Stokho/m, Jlfanheim, en ook van de maatCehappij der wetcnrchappen te Haarlem, benevens van die der SkandinaviCche te J(oppenhagen, en corresponderend lid van het nationale illf1:in1l1t te Parijs enz.
BUIDELRAT. (DideltJlzis Marfi:pialis) Behoort tot het geDacht der zoog-, en wel tOt de. klasCc der knagende dieren, en is
merkwaardig wegens haren zeldzamen ligcha:l1ns-bouw. Het wijfje vau
de meesten dezer dieren heert, in de warmlle gedeelten van Amerika
onder aan het lij f een' zak of beurs, welke het naar welgevallen ];au
openen of fluiten, en op welks bodem de tepels gepL!am zijn. De jongen dezer ratten, die geheel ontijdig en onvolwaslèn ter wereld komen, worden, gedurende 10 weken, in dezen zak opgenomen ca gevoed, waarna zij dien verlaté;n; doch neemt het wijfje, bij gevreesd
gevaar, dezelven daarin weder op, en vlugt alzoo met [Jare jongen.
De Pirgill1fche Bddelrat brengt er 4 of 5 ter wereld; bomvt zich
eeue foort van nest van gras, aan den wortel eens booms, en is ecn
zachtaardig, onfchaddijk dier. Het kan zijnen zak zoo vast fluiten,
dat men dien moeijeliik kan openen. - De l'liegende Buiddrat (Didelp,'zis ro!am) , op Nieuw-lIol/mld, is naauwclii ks 4 voet lang, met
den !laart , die alleen de lengte van 2 voet heeft. Door eene rekbare huid, die, aan beide zijden van het Iigchaam, van de voor- tot
de achterpooten reikt, kan het ongeloofelijk groote Cprangen doen,
die naar het vliegen gelijken. Het bovenite gedeelte van het ligchaam
is bij den eerll:en opflag des oogs, glinll:erend zwart; doch vertoont
zich, [,ij eene J,adcre befchouwing donkergrijs, hetwelk de FrallJè,'JOJ pctit gris noemen. lIet onderlijf is wit, en aan de heup beIl h 5
vindt
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vindt ziçh eene donkere gele vlek, Het peltwerk van dit dier is Ollgemeen digt, en fijner, dat dan van den zee-otter aan COOKS rivier.
BUIKSPREKERS. Dus noemt men zoodanige perfonen , die door
oefening van hunne werktuigelijke deelen, en den bouw huns lig_
chaams onderfieund, eene vaardigheid verkregen hebben, om door on~
derdrukking der fiem, in de keel, wonen, of ook woorden, zooda..
IJig voort te brengen, dat lllen meent, dat het geluid niet van hun_
maar van eenen geheel andçren kant komt. Wanneer zulke perfo~
!Jen de kunst tot eenen hoogen trap ge~ragt hebben. kan men niet
eens zien, dat zij den mond bewegen, C OMPTE, uit Geneve, die,
federt een paar jaren, in Zwitferland en Frankrijk verfcheiden proeven zijner kunst aaegde, moet, onder de ~ot hiertoe bekende Buik ..
fprekers als de voorn;tamO:e worden aangelllerk~. Men verhaalt van
hem, onder meer andere gevallen. het volgende: in 1807 met de post.
koets naar Gronoble reizende, hoorde men op eens een gefchreeuW'
van firuikroovers, om fiil te houden, De verfchrik~e reizigers haalden
dadelijk geld voor den dag, om hen tevreden te fiellen, en overhan~
digden dit aan COMPTE, die zich hield, als of hij het !lau dq firuikroo..
vers toereikte. Eindelijk kwamen zij i.n eene herberg, waar hij aan
ieder zijn geld weder terug gaf, onder verklaring, dat hij het alleen I
en niemand anders, geweest was, die hun den fchrik aangedaan, eQ
daardoor het geld ~fgeperst had, - Ook heeft çe zich noemende ALEXANDER VON W. op deszelfs reis dbor Nederland, in 18~9 in de
lVoornaamfie fieden, mede zeer fchoone proeven dezer kunst gegeven.
BUKAREST. De hoofdfl:ad van WakIchye, en de refidentie-plaata
van den vorst of Hospodal", alsmede van eenen Gl;"iekfchen aarcsbis..
fchop (metropolitan), aan de rivier Dumbrowitza liggende, en meer
dan 40,000 inwoners bevattende, De meeste ingezetenen leven van
den graan-, wijn-, tab aks-handel enz" welke voortbrengfels de [choom~
en effene landO:reek in overvloed opleven. De Griekfçhe ~s hier de
hoofdgodsdienst , (gelijk er dan ook eene Griekfche univerilteit is)
fchool1 ook Katholijken en Lmherfchen hier hunne eerdienst verrig..
len. De fiad werd verfcheidene mlllen door de Jlusfen en Oostcnrif..
liers, en door de laatfl:en nog in 1789, veroverd; doch bij den vre..
de weder terug gegeven.
BUKOWINA. (ook BUKREINE , BUKOVETIA genoemd) is
een landfchap, dat ten westen aan Zevenbergen, Gollicie en Lodomi~.
rie, ten noorden aan de Dniester, ten oosten en zuiden aan de lYlo/dau grenst, 178 vierkante mijlen en :!08,00o inwoners bevat, en uitmuntende paarden, rundvee en fchapen, honig, was, als ook zout
en metalen, onder zijne voornaamfie voonbrengfels telt. De benaming
~an Bukowina meent men, dat van het eikenwoud (hetwelk dit woord
lIItnduidt) afkomstig is, hetwelk de gevangenen bij het Poolfche leger,
door den Moldavifchen vorst, STEPIIANUS dm Groolel1, in 1496 geflagen, van het flagveld, hetwelk zij moesten omploegen en met eikels
bezaaijen , hebben aangelegd. De Bukowiu4 behoorde tot 1777 aan
Mol-
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Mo!dpv;e, toen de Porte deze landftreek aan Oostenrijk arflonrl, nadat
de toenmalige vorst, GREGORIUS GHIKA, hiermede niet tevreden, teu
dood gebragt was geworden. Sedert 1786 heeft dit landfch:ip opgehouden een bijzonder gewest te zijn, een maakt thans eellen kreits
van het koningrijk Oost-Gallicie uit. Czerllowitz is de hoofdftad ..
waarnaar ook de Bukowina de Czerllowitze-kreits genocmd wordt.
De inwoners zijn den Griekfchen godsdienst toegedaan.
BULGARIE, of BULGHAR-ILI. Is een Tttrksch gewest in
Europa, onder het groote gebied van RU1IIeiie behoorende , en aan,
Servie, de Zwarte-zer: , het gebergte Hiimus en den Donau grenzende. De oude Bu/gpren, die met de Hongaren tot ccnen ftam behoor..
den, en eerst aan de Wo/ga woonden, gaven aan dit gewest den naam
van Bulgarir:, hadden hunne eigene koningen, en werden in 1396,
onder de Turkfche heerfchappij gebragt. Zij hebben de SIavifche
~aaI aangenomen, en zijn deels den Griekfchen, deels den Mahome..
daanfchen, godsdienst toegedaan. Hun land, welks grootte en bevolking men nict naauwkcurig bepalen kan, levert veel koren en wijn,
op, heeft eene goede vee~ en bijenteelt, en is zeer vischrijk. Ook;
vindt men, 'in de zuidelijke gebergten, uitgeftrekte bosfchell, warme
baden, en allerlei metalen; voorts zijn hier ook vele adelaars, wier
veren ter vervaardiging van pijlen gebruikt worden. De hoofdfiad
van dit gewest is Sophia,
BULIMIE. Hondshonger: eene ziekte, waarbij de lijders door
een en onverzadelijken honger gekweld worden, die, naar mate zij
eten, zoo veel te geweldiger wordt, en ten gevolge heeft, dat de
maag. door het bovenmatige gebruik van fpijs overladen, den lijder
eerst doet in onmagt vallen, en zich vervolgens, onder hevige pijpen, van dezelve ontlast. Deze ziekte is verfchrikkeIijk, door hare
fchadelij~e gevolgen van vermagering, aamborstigheid, waterzucht
enz., en moet dus bij tijd~ in hare oorzaken gefruit worden.
BULLE. (JOHi'I) Onder dezen zonderlingen naam verfiaat men in
Engelanç/: I, mellfchen vlln oorfprollkelijke, onbefchaafde zeden.
En 2. den grooten hoop vlln het Ellgelfche volk. JOHN BULL is ei.
genlijk het geperfonificeerc\e nationale karakter der EngeIfchen ; gelijk
hij ook altijd met zekere nn~ionale deugden, als eerlijkheid, moed
enz. wordt afgebeel~, en te gelijk het geliefkoosde voorwerp der
Engelfche fatijrenfchrijvers en dramatifche dichters uitmaakt.
BULLE. Eene paufelijke uitfpraak of verordening, op parkament
gefchreven, en van een zegel, in eene blikken doos, voorzien. (verg.
BREVE.) De Bulle in coen(J Domini is eene verordening van den
paus PlUS V., waarbij groote gunsten verleend worden, en die, op
groenen Donderdag, door eenen kardinaal-diaken, in tegenwoordig'
heid van den paus en de kardinalen plagt te worden voorgelezen. De
Bulle Unigenitus is die verordening, welke paus CLEMENS XI in 1713,
tegen de jr1llfcnisten in Frankrijk, uirgaf: - De llaam van Bu/Ie
heeft zijnen ccrf"prollb van het Lmijnfche woord Bulla; wordende
al.
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aldus genoemd zeker gouden fieraad, dat de voorname kinderen re
Rome om den hals droegen, wegens de gelijkenis van het looden
zegel, waarmede de beiluiten der pau[en bekrachtigd werden. Van
deze Bul/a's der Romein[che kinderen hebben niet Dechts de verordeningen van den heiligen Hoei, maar ook de diploma/a dergenen,
aan wie de graad van doctor of leeraar gegeven werd, den naam van
Bulle omvangen.
BULLE. (De gouden) Zoo noemt men, over het algemeen,
eene keizerlijke verordening, met een gouden zegel: doch inzonderheid die grondwet op het Duitlèhe rijk, welke keizer KAREL de IV.
in het jaar 1356, op twee elkander opvolgende rijksdagen, te Neurenberg en 1I1entz, vaslHelde, en waarvan ieder keurvorst, benevens
de fiad Frankfort , een echt aflèhrift ontving, hetwelk in die fiad
nog aan ieder vreemdeling verwond wordt. Het hoofdoogmerk dezer
verordening was, de verkiezing van eenen keizer, met alles, wat
daarmede in verband [tand, zoo veel mogelij k, op eenen vasten voet
te brengen. welk doel ook genoegzaam volkomen bereikt· werd.
Daarenboven had men bij dezelve ook voornamelijk ten oogmerk,
het vuistregt te vernietigen, dat echter mislukte.
BULLETIN. (Uit het Fransch) Eigenlijk een klein biljet, of
briefje. Men bediende zich van (~eze uitdrukking bij de briefjes, waarop de kardinalen, bij de verkiezing van eenen paus, hunne fiem fchreven: dus een fiembriefje; doch ook verHaat me6 er door zulk een
biljet, waarop, door eellen veldheer, kortelijk van de voorvallen van
een en dag bij het leger, of van iets anders, berigt gegeven wordt een dagberigt, legerberigt.
BULOW. (FRIEDRICH WILHELM) Graaf VOl, De/mewitz, koninklijk Pruisfisch veldheer van het voetvolk, en ridder van ver[chc:idene
hooge krijgsordes , werd, in 1755, op het la;ldgocd zijns vader:;,
làlkenbul'g, in de Altmark , geboren, en behaalde veel roem in den
IaatHen oorlog tegen Frankrijk. Reeds van zijn 14de jaar a[ in Pruisfi[chen dienst, woonde hij, in '793, den veldrogt aan den Rijn
bij, en was het alleen aan zijnen moed toe te fchrijven, dat, gedurende de belegering van 1I1mtz, de beraamde verrasfing bU iJ1arienborn, verijdeld werd. Dij het beHormen van d(! Zahlbacher [chans,
verwierf hij de orde van verdiensten; bevond zich in 1306, als
overfie-llI1tenant, in de belegerde flad T/torn; kenmerkte zich bij
die gelegenheid, in onderfcheidene gevechten, en klom vervolgens
tot generaal-majoor en veldheer ~el1er brigade op. Toen in 1813, de
oorlog tegen Frankrijk uitbarstte, leverde hij, den 5dcn van Grasmaand, den eerHen gelukkigen nag bij iYlókern; nam d::n zden der
volgenden maand, Halfe, en reddede het bedreigde Berlijn, voor de
eerfle maal, door de overwinning bij Luckau op den 4den.1n Zomermaand. Na den wapenHilfiand ontzettede hij, onder het opperbevel van den kroonprins van ZlI'ede1J, de flad Berlijn andermaal, door
den gcdenkwaardigcn Dag van Groszheereu, die op den 2311en van
OogSt-
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Oogstmaand voorviel, en bevrijdde hij die flad ten derde rn~le ,
door de belangr~jke zegepraal bij Dennewitz, waarbij de Franfche
maarfchalk NEl], met een aanmerkelijk verlies, geflagen werd. De
koning plaatll:e hem hiervoor onder het gering aantal zijner groot~
ridders van het ijzeren kruis, en fchonk hem, na het eindigen van
den veldtogt, voor hem en zijne nakomelingen, den vereerenden titel van gl'aaf BULOW "on Denneu.f/-:;. Aan het bell:ormen van
Leipzig. op den 19den van Wijnmaand, had deze Prnisfifche held
een aanmerkelijk deel. Ook flreed hij, met geen minder roem in
11/estfa!t!1! en Holland, waar hU, onder anderen, op den 30flen van
Slagtmaand, de aad A,.,dtem, na eenen hevigen tegenfland , flormenderhand veroverde, en der Franfche magt hierdoor het gevoeligfle
verlies toebragt; alsmede in Be/gie, aan den Rijn en bij Laon; vermeesterde SOiS[OI1 en Lafere , en belloot den veldtogt met het binnenrukken in Parijs.
Na den vrede werd hij bevelvoerer.d veldheer van Oost.Pruis[ell
en Uttha!l1ven, en krceg, bij het openen van den volgenden veld..
togt in 1815 het opperbevel over het vierde leger-corps, waarmede
hij, tot de overwinning bij Belle Alliance, zoo aanmerkelUk veel
bUdroeg, dat de koning hem tot opperhoofd van het Isde regement
van linie benoemde, hetwelk voortaan de naam van: 1'egement BuLOW "on DentJcwitz moest voeren. Op den lIden van Louwmaapcl
1816, keerde de held, als algemeen bevelhebber "'\11 Konillgsbergen
in PruisfeIl , derwaarts terug, en flierf aldaar den 2sl1en der daaraanvolgende maand, in het 6611e jaar zijns oud::rdoms.
BULOW fchitterde niet alleen als veldheer, maar verdiende tevens
even veel achting als mensch en burger. De krijgskunst was bij
hem niet werktuigelijk, maar eee gevolg der grondige beoefening,
van zijne vroege jeugd af, welke hij, gedurende zijne krijgskundige
loopbaan, bij aanhoudendheid voortzette. Hij was een denkend veldheer; doch huldigde ce gelijk <ie zanggodinnen. Ook in het gebied
der fchoone kunsten was hij geen vreemdeling: inzonderheid beminde hij de toonkunst, en was ~elukkig in hare uitvoering. Hij heeft
verCcheidene Lmijnfche, kerkelijke nukken, (motetten ,) eene mis,
benevens den 5Jfl:en en Ioonen pfalm in muzijk gebragt.
BULOW. (H. VON) Was <ie zoon van een gegoed edelmnn,
die zich, door zijn levendig karakter, tot allerlei dwaze ondel'11e·
mingen liet vervoeren. Eerst diende hij onder een PruisGsch regemcnt voetvolk, maar begaf zich weldra onder de ruiterij; doch
hier werd hij het ook al ras moede, leefde fiil en eenzaam, en gaf
zich aan het beoefenen van de werken van POLIBlUS , TAClTUS en
ROUSSEAU over, welke fch rij vers zijn hoofd met zoo vele nieuwe
denkbeelden vervulden, dat zij in hem eene geheeie verandering ce
weeg tmgten. BULOW verzocht nu, en verkreeg, zijn ontllag , en
ging naar de Oostenrij!.jdze Nederlanden, waar toen een oplland
tegen JOZEPH II plaats had. lIet hooge gevoelen, hetwelk men
zich
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. 2Îch vrtri de Pnlisfiîche ktijgskullde vormde, deed hem rpoeclig hIJ
een regement geplaatst worden; doch hier geene gelegenheid vindende, om Uit te munten ~ keerde hij naar zijn vaderland terug, werd
zeer fierk voor het tooneel ingenomen, en bragt een gezelféha~ Valt
tooneelfpelers bijeen. Het leed echter niet lang, of hij liet ook dit
varen, en ondernam, met zijnen broeder, eene reis naar Amerika;
waar hij echter die vrijheid niet vond, welke hij zocht, en Waarvan
hij zelf geen duidelijk denkbeeld had. Hij keerde dus llaar Europa
terug, doch beide bl'oeciers, door de handeldrijvende Ame1"ikanetl
aangefpoord, belleedden het overfchot huns vaderlijken erfdeels to~
inkoop van eene aanzienlijke partij glaswerk, eti vertrokken daar.
mede andermaal naar Amerika: dan, daar zij geene kennis van den handel hadden, en, om hitn glas fpoedig aan den man te brengen ,veel
krediet moesten geven, zagen zij zich fpoedig aan alle kanten bedro.
gen, en tot de terugreize genoodzaakt.
H. vaN BULOW, nu arm zUnde, trud als felu"ijver op. Zijn eer..
fie· werk was zijn System der I{riegskunst, hetwelk door deskundigen
'zeer geprezen werd. Hij ging hierop, il1 1799; naar Berli.in, in
hoop van bij den generalen.l1af, of bij het departement der biiÏten ..
landfche zaken, te zullen gepláatst worden; doch zij, die toen het
roer van zaken in handen hadden, ve~hindet'den zulks, zoo dat hij
zich gedrongen zag, om met de pen zijnen kost te winnen. Hij
fchreef een boek over het geld; vertaalde hierop de reize van MUNGO PARK uit het Engelseh, en gaf, in den winter van 1801, eene
Gtfchichte des Feldzuges 1'O/t 1800, in het licht. Na velerlei onaangenaamheden, welke zijn verfchilIend inzigt Van zaken hem be·
rokkend had, ging hij naar Engeland, en fdreef hier een jàUrnaal
van dat rijk; doch de eerl1e l1ukken vonden geelle koapers 1 waar·
door hij in de uiterfte ongelegenheid gebragt werd. Zes maanden in
Engelaid vertoeft hebbende, begaf hij zich naar Pari/s, van waal"
hij, in den zomer van 18°4, op het onverwachts naar Berly'n te·
rugkeerde , en aldaar, kort achter elkander, eenige werken in hee
licht gaf. Eindelijk fchreef hij de Gefchichte des Pe/dzuges l'on 1805 ;
doch, daar hij in dezen zijn eigen inzigt van zaken gevolgd had ~
kon dit zijn werk in Rusland en Oostenrijk niet wel een gunstig ont
haal ontmoeten. Het gevolg was dan ook, dat de koning van Pruit.
fen, op aanzoek van buitenlandfche gezanten, kort voor het uit.
barsten van den laatl1en oorlog, hem liet gevangen zetten, en na den
flag van Jena, toen men de FrfJ1J[den in Berlijn te gemoec zag, naar
Co/berg, naderhand naar Koningsberg , en CÎndelijk naar Riga liet
voeren, waar hij, kort daarna, aan eene zenuwkoorts, in zijne gev3n·
genis overleed.
Na zijnen dood verfcheen van hem een opmerkelijk Ilnk in het
licht, hetwelk hij in zijne gevangenis te Co/berg, fchreef, onder
den titel van: NUllc pel'mis[um est. Coup r/'oei/ [/Ir la doctrille de la
nouvelle églife chrétic1111c, 8vo, 1809, waarin hij beweert, dat de
uit4
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tlitlegging (Deutung) , door SWEDENBORG ,in hoogere ge~stvetlich
ting aan het Christendom gegeven, alle tot hiertoe befiaànde ker~
kelijke vormen zal in duigen werpen, en algemeen zal worden
nangenomen, en dat de nieuwe leer zich, in 1848, in geheel EuroPd
zal vestigen. ortchoon men deze voorfpeIlingen van BuLOW als
droomen eener te hoog gefpanrtelle verbeelding moge befchouwen,
Zijn echter zUne denkbeelden vart groot belang voor de zielkunde..
BUQUAN. Eene provincie in Noord-Schotland, ten Noorden en
Oosten aan de zee, ten Zuiden aan het graaffchap Marl', en tcn Westen aan Murry grenzende. Men vindt aan hel firand der zee fcho~
ne Agaatlleenen: ook leven dit landfchap zeer vele wol op.
BURGOS. De hoofdf1:ad der provincie van dien naam in het
Spaansch koningr~ik Castilie • liggende aan de Ar/ançon, aan den voet
eens bergs, in· een aangenaam oord. Zij is verfierh; doch niet zeer
fraai gebouwd, en bevat 9,0::>0 Inwoners; heeft eenen aartsbis{'chop,
16 kerken, 18 kloosters, eene hooge fchof)l. een konillkl~ik genootfchap viln koophandel, en eenige fabrUken. In de domkerk zijn verfcheidene graffieden van vorstelijke perronen, en, in het !l uren van
daar gelegene klooster, vindt men die van den beroemden held CID.
BURG-GRAAF. Zoo noemt men den gouverneur van eenen burg
of een kasteel, die het opzigt over denzelven , over de bezetting
enz. heeft. In de middeleeuwen waren er vele zoodanige Burggraven, wier nakomelingen dezen titel ten deele nog behouden hebben,
offchoon zij foortgeIijke burgen noch erfelijk, noch op eenige andere wijze, bezitten. Zij werden ook burgregters , bllrg- of flot'Poogden en bîlrgmamze1I genoemd. Daar burg eert~ids ook eene flod
beteekende, zoo was· een Burggraaf, ook eene overheids-perfoon, die
over de maten en gewigten, als mede over den prijs der levensmiddelen, het wezigt had.
BURG.VREDE, BURG-VERDRAG. Was in de oude riddertijden van veel belang, en beteekende : I. een verdrag, volgens hetwelk, in de landllreek rondom eenen burg, ook fomtijds in hetregtsgebied , de vtede niet mogt gefl:oord worden, en 2 eene overeenkomst, of verbond, tusfchell familien, ter algemeene befcherming
van een en burg, en deszelfs gebied, waaronder de handhaving der
openbare veiligheid, door eenen vorstelijken burg, of eene vorste'ijke refidentie, toegefiaan, ook wel eens begrepen werd.
BURGER. (GoDFRIED AUGUST) Weinige dichters waren zoo
gelukkig, van zoo algemeen gelezen te worden, als deze, die de
lieveling der Duitfche natie was. En, inderdaad, niet alleen waren
de onderwerpen zijner gedichten ten volle met de algemeene denkwijze overeenkomstig; maar ook was de toon derzelve zoo geheel
van de levende taal des lands ontleend, dat het niet misfen konde, of
hij moest alle klasfen van menfch'en behagen. Hij fiierf in 1794,
als hoogleeraar te Göttingen, nadat hij de laatfl:e jaren zijns levens,
in verCcheidene opzigten, Iliet zeer gelukkig had doorgebragt.
BUR·
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nURGERKROON. Was, bij de Romeincn, de hoogll:e beloa ..
ning in den krijgsdienst, welke dengenen te beurt viel, die het leven
van eenen burger gered hnd. Zij was van eikenloof gcmaakt, ell
had tot opfchrift: Ob ci)lcJlI [ervattllJt. Dc gcredde overhandigde dew
zelve, op last van den bevelhebber, aan den redder, dien hij vervol~
gens als een vader moest eerbiedigen. Onder de keizers werd de
Burgerkroon alleen door dezen uitgedecld, en waren daaraan tevens
nog eenige ecrbewijzen verbondcn. De daarmede verllerde droeg
dezelve bij openbare fcholJwfpelcn, en zat het naast bij den fenaat;
terwijl de geheele vergade;"ing, bij zUlle komst, ten blijke van hoog~
achting, opllond. De fen"t.t bewilligde aan AUGUSTUS, als ecn bij~
zonder eerbewijs, dat, op (:cn top van zijn huis, eenc Burgerkroon,
tusfchen twee lauwriertakken, gcplaatst werd, ten teeken , dat hij
de bell:endigc redder zijner medeburgers, en overwinnaar der vij~
anden was: eene eer, die ook aan CLAUDIUS ten deel viel.
BURGONDISCIIE KREITS. Deze maakte voorheen dat gedeelte
der Nederlanden uit, dat aan het huis van Oostenrijk toebehoorde, eH
ook, uit dien hoofde, de Oostenrijkfche Nederlandm genoemd werd ,
die door den vrede van Cmnpo Formido en van LUl1cl'ille, van 1301,
geheel aan Frankrijk werden afgcll:aan; doch door dien van Parijs,
van 1814, bij het koningrijk der Nederlanden gevoegd werden.
BURKE. (EDMUND) Eene der beroemdfte redenaars in het Brit..
fche parlement. Hij werd, in 1730, te Dublin geboren; ging, na
zijne Il:udien voltooid te hebben, naar Londen, om zich aan de regtsgeleerdheid toe te wijden; werd hier geheimrchrijver bij lord Rocw
KINGHAiVI ; en vormde naderhand, met Fox en SHERDIDAN, eene oppoiitie-partij , wannecr hij, inzonderheid bij den aanval van het minis~
terie, bij gelegenheid van den Amerikaanrchen oorlog en het bewind
van IIASTINGS, proeven zijner welrprckendheid gaf. Eindelijk werd
hij het algemecn voorwerp van gefprek, uit hoofde van zijnen af~
val van genoemde partij, bij gelegenheid der Franfche omwenteling,
waarover hij een werk fchreef, dat niets minder opziens baarde, en
ten titel voerde: Reflexiolls on the revoll/tio1J in France, {lilt on the
procedill[!;s in ccrtdll focieteits in Londen, l'e/ative to thaI event.
Men befchollwdc hem HU als een aanhanger van het miniseerie, gelijk
hij ook, reden, altijd met PI TT inll:cmde. Zijne menigvuldige en lan~
ge redevoeringen over de Fran[che omwenteling, rchenen aleijd in eene
heete koorts gef1cld tc zijn, en hij geraakte daarbij gewoonlijk in
zulk een vuur, dat men zich dikwijls niet van lagchen koude weerhouden. B. v. toen hij eens tegen de verbroedering en den broederIijken kus - fpreekmanicrcn, toenmaals in Frankrijk aan de orde
van den dag - gefchreeuwd cn bewezen had, dat dit alles niets dan
dolkll:eken waren, haalde hij eindelijk, in de hoogil:c woede, eenen
dolk, dicn hij had medegebragt , voor den dag, zwaaide er mede
ginds en weder, onder her fchrecuwcn: "dit is de broederkus, waar~
mcde mcn 11 wil J'crbrocèrcn!" cn wierp dcnzclven daarop, fchui-
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mende, tegen den grond, welke pmctifche trope, zoo als Sm:RFlAN
ze j,.)c:nde, door lJCl g'c{leele huis een algemeci] gefchater verwekte.
In Hooimaand 179+, verEet bij het openlUk<: tooncel ; legde zijnen
post ;,is parlementslid, neder; maar behield C';ll aanzienlij k pCllfioen.
In het vervolg ecbt~r, ijverde hij wed~roll1 tegen de Britrche vrien.
pen der FranCche omwentelillg; mankte het parlemem, in het lager.
lmis, opm.i':,.zaam op de drdgcllde gevaren, waarin de hcrvorail'rs
de burgçrlUke mmlt'chappij zouden l1ortcn, en bewees, dat de Franfche 0ll1welltelill~ ,eellC ftrekking had) om alle ftaatkundige vereeni.
ging in Europa, den bodem in te l1aan; alsmede, dat de daarop gebom,'de ontwerpen van Fox op de vernietiging der BritCche aristokra·
tie en conllitutie zouden uiLluopc:n: onderflcunende deze waarfchuwingen door een wij,geeiig gef.:hrift, dat hem, in geheel Europa, voor
een drogl'c'(bl~ar (jój"i!st) deed hOllt'ltll. BVRKE ftierf in Hooimaand
1797. Sommigen, en wel de l11l:eSren, hielden hel\1 V001' een eerltl{
man; doch and.:ren befchouwden hem als iemand, die tot de OechtJl:c
daad in ftaal was. Zijne gezamenlijke nugelatene werken zijn, na zijnen dood, 1l1\!t eelle llitV't)2ri,~\o levensbeicbrijving, in S dcclen \lit·
gegeven; doch vroeger ver!<:ht:JJtll in het licht eenigc gefchrevenc
11lcmorifJls aan de ministers, welke liicp\'orfchende blikken en merkwaardige waarnemingl:l1 behelzen, die door de ervaring gedeeltelijk
bevestigd zij n.
nUR LESK. 1s datgeen , WAt, door het onnatuurlijke en ongcrUm.
de, lagchen verwekt, - klllchti~, grappig.
BURl\'IAN. Deze naal]1 is, duol' verkheidene llitn~kcndc manncn ~
in de geleerde wereld bekcnd geworden. Als de oudfte noemen wij
FRANS BUR~IAN, geboren te üijdcl2, il) 1628. Hij was 9 jaren
pastoor in Hmzol'er, vervolgens tweede bel1uurder v:m het orde·collegic te Leijden, en eindelijk hooglecraar in de godgeleerdheid, te
Utt'eeltt, waar hij, in 1629, Hierf. Hij was fchrijvcr vlln verfcheidene godgeleerde werken, en liet tI\'ee zonen na, PIETJ;R en FRAl\S
llURMAN geheeten.
PIETER kwam, in 1668, te Utrecht, tel' wereld: en volbragt zijne l1udien in zijne geboortep!aats cn te Leijdm, waar GRlI.VIVS eli
JAKOB GRONOVIVS. onder anderen, zijne leermee8ters waren. Na
zijne volbragte l1udien in de regten , reisde hij door Duitse!t!mzd en
Zwitfer/and, cn begon, na zijne terugkomst, te Ut;'ee/tt zijne regtsgeleerde loopbaan, welke hij met roem "ervolgde, zonder ech·
ter daarbij de beoefening der oude Cchr:jvers te vel'waarlooz2II,
wanrvan zijne verhandeling: de l'ectigtJI:'lJ/is pi1~I1/i Romad, in 173+.
op het volledigfte in het licht verfchenen, teil bewijze verfl:rekt. Op
aanbeveling van GRAVIUS, werd hij, in 1626, to t boogleetaar in de
gefchicdenis en welfprekendheid, :1::n de hooge fchool te Utrecht,
benoemd, welk 1'2eraars3mbt hij met eelle redevoering: de eloquentia et poeji, aanvaardde. Sedert verliep er een jaar. waarin hij
niet het een of ander in het licht gaf. De Latijufche letterkunde heeft,
ALGDI. WOORDENB. J.
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door zijne uitmnnter,èe en ralrUke werken, die zich even zeer door
fmaak en oordeelkunde, nis door geleerdheid en letterkundige nnàl1wkeurigheid, onder[cheiden, veel gewonnen. Zijn OVlDll'S, VJRGlLIVS,
QU!NTltrANUS, PETRONlUS en PHP.DRUS, zijn \verken van den eerHen rang. In lïIS, werd hij, na den dood van PERIZONIVS , als
hoogleeraar in de gefchiedenis, wcl[prekendheid én Griekrche taal,
:lan de hooge [chooi te LeijdeJl beroepen, waar hij, na eene finarte.
lijke ziekte, in het jaar 1741; overleed.
Zijn broeder FRANS, die in 1671, in Utrl'clzt, geboren werd, en
:lIdaar , in 1 if 9, als hoogleeranr iJl de godgeleerdhdd, merf, was de
fchrijver van vcr[cheidene godgeleerde werken. en liet vier zonen na.
WJarvan twee, JOHAN en PIETER geheecen, insgelijks als gelcèrden
hebben uitgemunt.
JOH,\N TI URMAN j in i 707 geboreü; en in 17Bo, te /lmfierc1nm,
als geneesheer, en hoogleeraar in de kruidkunde, gertorven, heeft
in zijn vak, door ver[cheidene fchriften, onder anderen; door het
uitgeven der werken van \VUM.\N, RliMPHIUS en PLUl\IIER, en doar
zijne befchrijvingen en afbeeldingen van Afrikaanfche en CeiIonfche
planten, veel nut te wcr:g gebragt ; zelfs LINNEL'S fpreekt dE.wijl,
'I'~n hem met veel lof,
PIETER BURlIIAN, in 17 q, te /lm/terdatlt, geboren, drukte de
voetfl:appen van zijnen oom van gelijken naam, werd door hem, na
den vroegen dood zijns vaders, opgevoed, en had bovendien Du!,CR en DR.\KENnaRclI tot zijne leermeesters. In 1734; werd hij,
te Utrecht , doctor in de rcgten, en, in h et volgende jaar, beklom
hij den leerfloel in de ge[chiedenis en welfprekendl1eid bij de hooge
1'cho01 te Franeker, met eene redevoering, in 1736, te Utrecht ge.
drukt, en getiteld: pro criticis , waarbij, in 1741, nog het vak der
dichtkunde gevoegd werd. Hij verliet echter, reeds in J 742; genoemde fiad, om in de plaats vnnn'ORVILLE; als hoogleeraar in de
ge[chi:;denis en oude t~len, te //1l1fterc1am op te treden, en opende
zijne les[en met de l1Îcmuntende redevoering: de Ellthttfias111@ p~ëtico.
Tw:;e jaren later beklom hij den leerltoel iu de dichtkllnde; werd in
1752 opziener der openbare boekerij, en, in 17';3; van het gymnafiull1. Hij heeft, gelijk zijn nom , verfcheidene voortrefferijke wer~
ken, inzonderheid van oude Latijnfche fchrijvers, gelèverd; en fiierf
in het jaar 1773.
Wij befluilcn de befchouwing dezer geleetde familie. met Nuco..
LU,. LmRENTIUS BVRMAN, die, in 17,,8, in /lmfierdmn, het ec:rae
da:glicht z 'g, en, in li81, zijnen vnder, den bovengenoemden JoHAN BUR"!AN, als hooglec raar in de krl1iclknnde aldaar, opvolgde.
Ook hij bezat in dit vak niet milider uitnekende verdiensten, waarvan zoowel zijne Flora /ndica, naar het ftelfel v:ln LrNNEUs gerangfchikt, en andere fchriften, als ziJne bevordering van buircnlandfclJc
ondernemingen, ten bewijze verfl:reklcen; hebbende men de reis van
TnUNIlERo, nllar de Kaop en Jpprm) Illet de f~hepen der Oost-Trdi-
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difche maatfchappij, wUlubij de kruidkunde zoo :1anumhlijk gewonnen heeft, alleen aan zijnen aanhondelldell aandrang te d,ltJkell. Hij
Uierf 111 het jaar 1793~
BURNS (ROBERf ) Eer! Schotsch dichter, de zoon van eenen hehoefcigen nlinIi1<1l1, werd omrrcm de helft der vorige e<:uw geboren,
en leerde van zijnen vader de eerfte bC~~in[c1cn der rek"11kunst. Door
het lezen der levensgelchie(L:nis[èll V:l1l de helden der oudheid, van
ridder-romans en anderen, omftond in hem den lust, om zijne geringe kundfgh'eden verder uit te breide:]; d<)ch de beoefening der Engelfthe dichters ontwikkelde, inzonderlleid, Zijl1 gen;e. De lllee,tc iijner gedichten zijn vo;ksliederen in de:] Schotfchen roilgval; doèh onderfclJeiden iIch doûr het vuur 'en de kracht zijner verbeelding, en
hehben voornamelijk d<: liefde, welke hU dikwijls huldigde, tcn onderwerp. Na den dood zijns vaders, ging hij in 1786 náar Edi1/burg, waar hU door de auuz i c'lllijkfte manllen met onderfcheiding
óntvangen werd, en zoo wel door zijne beminne.lswaardige zeden!o
al. door zijnc talent'èn, de hocgitc achtin3' zoude behouden hebben,
indiel1 hij in de kel1ze van zijn t czelfc1Jnp O!1izigti:;er geweest w~rc.
en zich niet door Ziine nei:;ing tot ÜlJl1latigheid g-cdurig h:1à lp.ten wegflepen. Tocn hU in 1788 tn0t eene nieuwe llitgavc zijne\' gedichten
500 pond St. gewonncn had, r;af hij er zeo VJn aan zijnen bro~dcr.
en trok n~ar het gra~frchap DlIJI/ll's, waar hij, aan de ge"olgen val:)
zijn ommtig levèn, in 1/96 ll:ierf. Zijne werken worden iu Ei1ge~
Imzd hoog gc[c;ln.
nURSA. Zoo noemde men, in de middeleenwen , een univerfiteit~
gebouw; waarin de ftndenren , Burfales geheetclI, bij cikander
woondcll.
BUSI3ECK. (AUCrER GIII~LEN V;IN) De n11ttlUrlUke zoon vaJ1
eenen edelman van dien llaam, doch lJ:1derhand door KAREL V gewettigd, werd te CowÎnes in rI'la/deren, geboren. Nadat hij de
beroemde hooge Cchölcn, zoo V:l11 dit la!ldfchap, als van Franlrn'ik
en !talie; bezoc:ht had, werd hij, door den RoomCchen koning
FERDINAND, tot gezant bij SOLl!\I,\N Ir benoemd; doch na zeven
jaren dien post beldecd te hcbben, keerde hij terug, met oogmerk.
om zich geheel aan de wctcnfchnppen toe te wijden. Zijne aanfie1Ji11g echter tot opvoeder der zonen van M,\XIMILlAÁN II, en
zijne daaropvolgende benoeming, 0111 de a'l"'shertogin ELI:?:ABETH,
die met· KAREL IX zonde huwen, 11,13r l'ral1krijk te gèleiclen; ver..
hinderden hem in zijn plan. In 1592 keerde hij !Jaar Pl.'1mJdcn'JI
t(Zmg, en !l:ierf weinig tijds daa' n1.. Wij beiittcn van he111 t\\-ec
belangrijke werk~ll: I. leglltionis Tllrcicae epis/o/ae quátllor, waarin
de Ilaatlnmde, de magt en zwakheid, der Porte zoo overmigend wor.
den aangetoOlid, aac dit werk thans no~ leerrijker is, dan alle vol~
gem.Je over Turkije. En 2. EpistDlae tid RUDOLPHUM H. Imp. e
Gàl!ia [criptoe (editiae (J H(UWART): een werk, voor de geCchiedcnÎs van dien tijd van het uiterfie belang J en ophelderingen bevat-
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rende, die men eIkers vergeefs zal zoeken. Gedurende zijn verblijf in Tur/aje, verzamelde hij Griekfche bijfchrilten, welke hij
:laf) ANDREAS SCHOTT, Jt:STUS LrPSIUS en GRUTER mededeelde. Ook
is men aan hem het beroemde gedcnkcee];en te AJu:yra, voor AuGUSTUS opgerigt, verfchuldigd; terwijl hij meer dan 100 Griekfche
handfchriften, door heUl bijeen geb ragt , aan de boekerij te Weenen
gefchonken h-eeft.
,
BUSCH. (JOHANN GEORGE) Hoogleeraar in de wiskunde bij llet
Hambl1rgfche gynl1mlium, en voorzitter van de akademie van koopbandel: een man, die, door zijne grondige kennis van de Duitfche
letterkunde, zoo wel als door zijne fchriftell, die hem als een diep
en verlicht denker kenlChetfen, alle achting verdient. In eenen tijd,
wa~rin meer dan ooit, door alle fianden en op alle plaatfen , over de
we/van,-t van tien /faat en Jer burgers, gelijk over de bronnen en
hinrlerptllen derzeh'e gefproken wordt, kennen wij geen belangrijker
en leerrijker werk, dan dat: Ol'er den 0J1r1/10p vat; het geld, door
hem in het licht gegeven, hetwelk als een wezenlijk leerboek der
opgenoemde onderwerpen kan befchollwd worden. Hij iHclJtte, Ï!1
1767, eene fchoor voor den handel ~ welke het voornaamlle inllitlltlt
vun dien a~rd in Europa geworden is, en fiierf, bijna blind, te Hall:burg, in Oogstmaand 1800, welke llad zijne nagedachtenis, door ecn
openbaar gedenkteeken , vereerd heeft.
BUSCHING. (ANTON FR:EDRICU) Deze geleerde en onver.
moeid werkz::me man werd, in 1724, 'te Stadtltagen, geboren, en
beoefende, onder SJEGl\'lUNT JAKon BAlJMGARTEN, te '!Ialle , de godgeleerdheid. Hij werd, vervolgens, hofmeester bij den jongen graaf
VAN LYNAR, met wjen hij, in 1749, naar Petersburg reisde. In 175 1 ~
van daar terug gekomen zijnde, begon hij voor lle. eerst aan de bearbeiding zijner beroemde nieuwe a!gemCClze Aardbe[ebrijl'illg, en,
drie j1ren daarna, werd hij, als huitengewoon hoogleeraar iJl de wijs.
begeerre, te GiJttingl'1l beroepen, Wûaf hij, oenige jaren later, tot
doctor in de godgeleerdheid en tot gewoon hoogleeraar in de wijsbegeerte bevorderd werd. Zijn verblijf in Giittingelt en het gebruik
der boekerij aldaar, inzonderheid der uitmuntende verzameling val!
berigten (der!uctions), heert ongemeen veel ter volmaking zijner aardbefchrijving toegebragt, In 1760, ging hij, als predikam , mar Pe.
tersburg , welke bediening hij echter, 4 jaren daarna, nedcnlegde.
waarop hij te Ber/~ilJ, als opper-conflstoriaalraad, enbefiuurder van
de vereenigde Berlijnfche en Kenllèhc gymnafituTIs (aan de Spree) ,
werd aangelteld, in welke posten hij, in 1793, geltorven is. Hij
was een man van zeer veel kunde, en fdreef in verfcheidene vakken; doch zijn hoofrlwerk bleef zijne Aardrijksbefc/trijving van Eu.
rapa; zijnde de overige werelddec/en door hem niet bearbeid. Naast
dit werk is zijn Karakur van FREDERJK dell Groolen veel gelezen
geworden; een wcrk, dat, fchoon over dcn geest daarvan, met regt,
veel zoude kunnen gezeg-d worden, buiten twijfel l>elangrijke zaken
be.
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bevat. Zijn karakter, welks hoofdtrek vroomheid was, ftaat in hoo.
ge achting.
BUSKRUID. Is een zorgvuldig mengfel van gezuiverde ralpeter ,
zwavel en houtskool, tot w,elke lam!le vollmmen droog, en bcst
verdord hout, van Olldfflcheidcne foor! gebruikt wordt. Dc falpcter wordtfij:l gemalencn gezift; de zwavel, dic insgeltjks zuiver
moet zijn, geünoltcn, afgefchuimd, doorgezegen, en mede fijn gemalen; terwijl de kolen, om ze zuiver te houden, in eellen gemetreIden oven, dien lllen naauwI:eurig kan fluiten, worden gebrand, en
vervolgens almede gemalcn. Deze llU afzonderlijk, fijn gemalen !lof·
fen worden in eene begecr{]e evenredigheid, llaar mate van hct be·
doelde gebruik, onder een gemengd, en te zamen in den kruidmole!1
DP nieuw gemalen, wanneer men dit mengfel gedurig met water bevochtigt, om daardoor zoo wel de ontbranding t~ beletten, als de
volkomen vermenging te bevorderen. Het buskruid , nu als eene vochtige !loffe van den molen komende, m{)et worden gekorreld, waartoe
men het in perkamelJte zeven heen en weder fchOOt, of het met eene
houten rol door de gantjes drukt. Het droogen gefchiedc, voorts,
met de hoogstmogelijke voorzigtighdd, of in door kagchels verwannde vertrekken, of ook wel door hetten \vaterdamp, die onder de
pl~ten langs geleid wordt, waarop het lluskrnid ligt uitgefpreid; hetgeen gewisfelijk wel het veiligfl:e. middel is. Eindelijk m~akt men de
korrel. rond en glad in eene ton, die in de rondte bewogen wordt.Men vervaardigt doorgaans driaërlci foort V<ln buskrnid, namelijk:
voor het gefchm. de musketten en de pistolen, waartoe de onderlinge
beihnddecJen allen in verfehillcllde evenredigheid genomen worden.
Deszdfs kra;.ht en de verfchrikkelijke uitwerkrcls, welke het kall
.te weeg brengen, is genoeg bekend; volgens de proeven van FONTANA, zou zich llit een kubik duim kruid 22ï6 gelUke duimen gal
ontwikkelen; terwijl pe luiten:1I1t kolonel WARNHAGEN, in Brazilie
dicnst doende, ontdekt heeft, dat het zaagfel van hout, vooral van
de minst harde foortcn, driemaal de kracht van het Bllskruid verdubbelt, 0111 rotfen te doen fpringen • wanneer men het in gelijke declen er onder mengt. (*)
De uitvinding van het Buskrllid is allezin; onzeker; alIlOcweI vrij
:Ilgemeen aan BARTHOLD SW,~RTZ, die in de 14de eeuw leefde, wor~
dende toegefchreven. Volgens de zeker!le berigten fchijnt het buskruid, voor het eerst, in Europa gebruikt te zijn. Hoe dit zij;
nog vroeger moet het gebruik er v.an bij de Chinezen zijn bekend
gewee~t, en het louter toeval, dm de vuurvattÎng van het kruid ee~
nen fieen. waarmede SW1\RTZ de noodige bef1anddeelen in den
mortier wreef, in de hoogte wierp, gaf gelegenheid, om het voor
-lang bekend.:! Buskruid , ten gebruike van het gefchut, te bezigen,
waaruit men te voren met ileenen kogels fchoot of wierp; wanraan
de benaming van mortier zijnen oorfprong te. dank eu heeft. De be.,.
Ii 3
roem·
(.) Zie; Algemeer.1 Klfiu Cl! Lut".b,ile. lSc9. No. 4<>.
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roemde JJOERIIAVE hield de vbu vai] het Buskruid voor eenen zeer
gezonden danlp in het z\·\-~arfte van de pest, omdat de uitbarstendi! ZOUlL:\ l fC waasfcm der f;:Ipetcr en zw;wcl de l11cht verbetert, en
dezdfde ,lamp, in eene kleine, beOotene plaats, het ollsedierce doodt.
lH);-,;;CdLf::TERq. Is de kunst, om, b~j het gebruik van het gefchu, dIe vO:lrlwmende zaken, naar vaste regelen, te voliJfengell en
te vcrid:ucn. ZIJ leen de kracht te waardeeren , wanrm~de df Iiogels
worden voocged,r~ven; dcrzelver fnclheid eil wederfiand in de lucht,
en bepaalde loopbanen. Zij is dus grootendeels eelle toepasfing
van de bewec1jkunde der voortgeworpene Iigchmnen. De beste
fdriften daarover zijn die van 13F.LIDOR, ROllINS, TEMPELHoFF
en anderen.
.
BUSTE. (In het Italiaansch il busto, en in het Latijn bustum,
waarvan deze be:Ja:ning \Va~rrchijn\ijk af kOlllstig is. offchoon het
Latijufchc woord eene geheel andere bctcekenis heeft), is eigenlijk
een borstbeeld, dat het hoofd en een gedf'elw van heli bovenlijf van
een mensch venoollt; op een voctHuk rust, en van dezelfde Hof
en op glijke wijzen, als de 11andbeelden" vervaardigd wordt. Men
llceft drie foorten van B/lstGI: 1. Zulke, bij welke aan h et hoofd
alleen de hals, met het bovenfre gedeelte van d~ fCHouders gehecht
is; 2. die het hoolä en het gehecle bovenlijf tot onder de ho!t~ van
het hart vertoonen (de eigenlijke zoogenoemde Busten); en 3. die
het hoofd met het geheek bovenliji tot aan den navel,· ja zelfs tot
de h'-,\'pell, voorfieJlen. De ged~alJte van het voetfruk is of rond of
vierb t, en IOllltijds bevindt zich, LUsfchen dit en het beeld, èene
:.zuil, elI vok wel eens een lange pilaar, wanneer men het geheel
een Hernl{! ilO-;;]]t, aan wc!l{e de Bilsten olJgenvUfcld haren oorQ1rollg ~ erfchuk:.§! zijn. Wij bezitten een groot aantal derzelve
uit de 0\1<:'1-. eid ; ó)ch vcr weg de meeste zijn uit Italie afkomstig.
Het grcotlle g~declte is viln marmer; doch diemen in HerC/!!flneum
gevor;den 11-: "ft , zjjll van brons. De zeldz:wmfie zijn van edele gefieentc. Vl1 kostbare metalen.
LUSTRuPlff:DON. Is eme manier van fchriJven, welke op
de munten en in hÏjfcbrifren, uit de hoogHe Gnekfche oudheid, ge~
vonden wordt. De regels l,epen niet onaft4chroken van de linker- naar
de regterhand , of van de regt er naar de liiJker; maar de eerfl:e begon aan de HJlker- en liep naar de regterhand , de tweede fchreef
men in eene omgekec:rde rigtÎng; terwijl de derde wederom als de
eerfl:e begon en ei!1digde enz. Men noemde deze fdrijfwijze Bustrophtdoll, omdat men op dezelfde wijze fchrcef, als men met d~
osfcn ploegde, te weten, telkeiJs omkeerenele.
BU~TLJAIUJ. Waren, bij de Romeillell, zwa~rdvechters, die op
of bij den houcfiapeI, of het gr;f, van {'enen \oornamen perfoon
of krijgsheld vochten. Het bU die geleg~nhcld geliorte bloed, verftrekte tot eene foort. van zoenofrèr, waardoor men zich verbeeldde,
de hellèhe goden te bewegen, om der ü:himmcn der algd'Lcrvenen
BUT.
,goedgtJllHig te zijn.
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EUTTIJ.\IAN. Eea Perziscll gewigt, omtrent 25 pond n~ar onze
rekenii!g.
DUXTORF. Van dezen naam leefden in de I~:lt!l:e twee eeuwen
verlèheidene geleerden, die zich in de HebreeuwCche letterkunde heb·
beu beroGmd gcmaakt. JOIIANN BUXTORF, te Camen, in IYes/falen,
geboren, reisde, na zijnc volbragte fludicn, àoor DlfitscMalld e1l
?witfer/(md, en werd te lJa-;.,cl hoogleeraar ij} de HebrecmvCche taal.
'N'a dien post 33 jaren met roem bekleed te hebben, llier[ bij in
1629. Zijn voornaam!l:e arbci~i bepaalde zich tot de [chriften der
Rabbijnen, waarin hU zeer bedr~yen was. Ook vervaardigde hij ee,
nige voortreffelijke gr::mmaticale en lexicogl'~phiCche werken.
Zijn zoon, insgelijks JOIlANN geheeten , te Bazel geboren, beoe.
fende hetzelve vak zijns vaders; bezoc 11t, in zijne jeugd, de voor~
naamfle fleden van l1ollqnd, Frankrijk en Duitsch!,wd, waar de
Hebreeuw[che Letterkunde het meest geoefend wcró; beklom vervol.
gens den leer!l:oel zijns v;ldel's ti! Em:el, en ftÏi::rf aldaar in 1664Bü was fdrijver van verfcheidclle geleerde werken.
Jon.\NN JAKOB" zijn zoon, werd mede te Bazel geboren, en overked aldaar in 1704- Hij volgde zijnen vader op als hoogleeraar in
de Hebreeuw[che taal. I3ehalve eene voorrede voor cene nieuwe
uitgave van den TIBERIAS zijns groGtvadcrs, heeft hij niets in het
licht gege\'en; maar verfcheidene belangrijke handfchl'ift2n nagelaten.
Zijn neef JOHANN beklom te Bazel denzelfden leer!l:oel, fiierf,
in 1723, in die ftad, en liet eenen zoon na, die de loopbaan z\jns
vaders naflreefde. Van hem zien mede etteliike [chriften het licht.
BYSSUS. Oude fchrijvers hebben gemeend, dat dit woord aanduidde zeer fijn linnen, vervaardigd van eene [omt van zeer tce·
der, fijn vlas; dan te onregt:. want het was, bij de ouden, dezelve
flof als die, welke wij katoen noemen; een woord, afkomstig of
gevormd van het Arabisch woord cotOIl; deze flof, en het gewas.
waärvan dezelve afkomstig is, aanduidende (*). Bysfils is dezelfde
benaming in het Griekseh.
J3YZANTINISCI~~ SCHRIJVERS. Of liev~r, uit hoofde van
het groote belang hunner ge[chiedk1mdige werken, B)''Mntinijèhe Bis..
torie-fchnj1'ers; beginnende van CONSTANTINUS dm Grooten, en eit!·
digende kort lJ:l de verovering vnn f{ollflontinope! , in het jaar 1433.
Vier derzelven hebben zamen eenc doorloopende geCcliiedeois gele
verd tot 14-70, te weten: ZONARAS , NICETAS ACO;\llNATUS, CHOr>I.
ATES, NI.CEPHORVS GREGORAS, en LAoNlCus of NIKOLAVS CHALCON'
DYLAS. De overige [chrijvers , die alleen enkele nukken der Byzan.
tijn[che ge[chiedellis behandeld hebben, vindt men bijna alle in het:
corpus ByzaJJtinu11l, waarvan, in r 643. eene prachtige uitgave, in
de koninldijke boekdrukkerij te Pa;'fjs ~ in 3 deden, in folio, in het
licht ver[chenen is.
BYZANTIUM. Eene fiad, dus gcnocmd naar haren eerften flichI i 4(et:
(') In het Egypti!ch of Koptisch heet het gewas totnem segiar.
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ter BVZAS, en aan den Traeili:),cll lJ~'c/)ort!s, op een driehoeki!t vom'.
gebergte, gc1cgrll; het te!~cnwl)ordi:;'~ l(mJ(l7l1ti1J1pd. lij was cene
Griekièhe vrlkl'l:'IJi:;1J'\, (1')C)r de J/leg,u'mzr'1'S aangelegd, Cil l1~drr
Iwnd door de j;/ikzicrs llÎtgehcid eIJ vcrfrn~id. Ter zijde bevond
zich eene kleine bogr v:m P,"O!JOJ/tis, met mme Ceras, welke drie
havens vormde. De fchüm,e C'l p,ll11fh;1) li,;giilg" van lJyza/lt/tl1il wa~
ongemeen voordeclig voor dcn h;lIldd, en fielde h~ar in fb~t, om
dien op de Zwarte· zee , door tolien en belastingen, te brpC'rk'?lJ. Dan,
hoe zet'r dit de bJoeijende welvaart der fbo aanmerkelijk vermeerder·
de, moest zij echter ook dikwijls de aam'allen der Tllrnc':el"s. B.rthi.
17iers, Gtdlicrs, ja zelfs oer Griekm, verdnrcn, dic op hare gelukkig!!
ligging jnloersch wrrren. Inzonderheid leed zij veel in den Peloponne·
fiichen oorlog; doch, na <Îenzelven, Ichepte zij wederom adem, en,
ondel' de keizers, rees haar bloei tot het hoogl1e tOppllJlt. . Sedert
KONST,\NTYN, die haar, naar zich, Konfltmtinol'0lis (Konf}antynflad)
l10emde, werd zij de tweede hoofd Had des RomeinCehen rijks en
de reridcnticplaats der regenten, die alle poging-cn deden, 0111 haar in
luister het oude Rom!; te doen evenaren. Zij werd, even als deze
fiad, in 14 landfl:reken (rcgious) verdeeld, en had een amjJhitlteater,
een [or/tilt Ro,"!U/1lU;ll, eenen circus 11lt1xilllllS, en eene menigte prach.
ti ge gebouwcn en ihlldbee!dcn, die men gedeeltelijk uit Rome der..
waarts bragt. N1 de verovering door de TlIrkel1, onderging de fiad
velerlei voranderingen. Daar, waar eertijds het not fiond, is nu het
Serail, en het oord, waar de tempel van VENUS pronkte, word mt
door de zeven torens ingenomen; terwijl het land aan gene zijde van
den zeeboezem, in den omtrek van de kaap lI1e!opo.n, tegenwoo!d~
~!e voorHad G("(lt~ en Topllttnti uitmaakt,

----..
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Bladz.

A

Bladz.

1

:Aal (Mul"ena)
I\.~lmoezenjer

!2

Aanleg

Aantrekking, Aantrekkings.
kracht
A~p

Aardappelen

S

9

A~rdbcving

1I

Aardbol (De) of Aardkloot

12

A~rdboor

1415
16
-17
18
19
-

Anrdewerk (Delftsch)
Aardewerk (Engelsch)
Aardgordels
Aardhars (Bitumen)
Aa-rdharGg-Hout
Aardpek (zie Bergpek)
Aard-Tor (Cm-obus L.)
AardrUksbeCchrijving, Aardrijkskunde
1\argau
Abdera
AbeiIIard (Peter)
Abcrii (Joh. Lod.)
Abildgaard (Nicolai)
Ab intestato
Abolitie
Abbonnement
Aba
Abra Cadabra, of Abras mdal?Yt~

20

22

D.

Abraham à Salitn Clara
Abresch (Petrus)
l\brikozenbootU
Abces ~zie: Ettergezwel)
Abfolm
Ablhakt
Abt
Abt (Thomas)
Abl1kir
Abulfeda
Abydus
AbysGnie
Acapareur
Accent
Acceptant
AccesGt
Açcijns
Accommodatie
Accompagneren
Accrediteren
Achajers.
Achaat (Silex Achates)
Achelous
Achenwall (Gottfried)
Açheron
AchiIles
Achilles Tatins
Achiotter (zie: Orlean)
Achivers
Achmet III.
AchromatiCche-kijker

I i 5

!l3

!l4
IlS

26

-ar
29
30
31

32
A-
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Achronisch
32
Ackerman (Konrad)
}.cre
Acre, Accon, St~ Jean deAcrc 3q
Acrifius
Acrostichon
Actaeon
Act~

Actie
Actium
34
Active handel
Active Schuld
ilS
Acton (Joscph)
Adagio
Adams
36
Adams (JOhll)
Adanrol1 (Michel)
37
Adder (Co/liber)
38
Addi[oll (Jofeph)
39
Adel (Hoofdtre~kea van de ge·
. fchierlcnis des tegel1\voordigen
.:Europefcben AdcJs)
40
Adelaar
·4 Z
Adelaars-Hout
43
~dchl3Ti1:ecll

,Agclung Oohall11 Chritoph) 44
Ademen

45

/l.di'pt:lS
tdequa~t

A~~
~des of

~

Hades (zie : Pluto) 47

Adhefie
Adjuncren
Admiraal
Adonis
Adoni[che verzeil
Adopteren
Adrastus

Adres

48
49

Bladz.
bntoor
Adrianopel
Adriati[cile- zee ... Golf
rmetie)
Aeacus
Aediles
Aegeifche zee
Aegeri:t
Adr,,~,

49
Vif/J

5°

~egeus

Aegide
Aegin:l
Aegisthus
Aegos Potamos
5J
Ar.:milius Pal·dus (zie: Pa}llus)Aeneal CHenricus)
Aeneas
53
Aeneis
Aeneûdemtls
Aeolia of Aeolis
54.
Aeo!us
Aeolus-Hal(P (zie: Harp)
Aequacor
Aequilibril~m

Aequinoctium
Acquivalcllt
Aera
Acrodynamick
Aerologie
Açromantie
Ac,romctrie
Acronaut
A,eronamiek
Acrollat
Aerof1:atick
Aefcllijllls
Ae[chines
Aeskulaap, of Aescl:L1pins
Aelon
Aefopus

55

56

Ae-

INHOUD.
Bladz.
agnus Dei
56

Aesthetik
Aesthcllsch
AClu
57
Aetber
(ietilÎologie
Aethiüpicrs
58
Aetllu
Aetoliers
Afdaiende Linie
Affiditeit (zie: Verwantfrhap)AJfrij (Lodewijk AUgUStillUS
Philip graaf van)
Afgetrokken Denibeeld (zie:
Denkbeeld)
59
Afgieetèl
Afgodllang (zie: Boa)
Aflaat
Afleider
61
Afplatting der Aarde
Afrika
62
Affl:and
63
Afwisl~ling

Afwijkende zonnewijzers
Afwij king (A berrati0 )
Aga
Agamemnon
Aganippus
,Agapes
Agap2ten
Agathodaemon
Agatholl
Agellde (Kerkelijke)
Agent
AgeGlaus
Agio
Agiotagie
Agioteur
Agis
Agnaten

64

65

66

AgOll~S

591
Bladz.
~6

67

AgraLfche wetten
..,Agriocola
Agrico!a (Rudolfus)
AgrippilJa
63
Aguraibaai (De)
Ahriman
Aiax
69
Aiguilloll (Armand Vignerod
Dl1plcsfis Richelieu, hertog van)

Aioon
Aix
Akacia
Akademie
Akarnanie
Ak1.Jar (Mahomed)
A~ll

7°

71
73

M

Aken (Vrede te)
Akkoord
7S
Aku'fl:ick
Alanen (zie: volksverhuizing) 76
Alarich
Albani (Hmmibal e~ Alexandtr)
Albani (Karel Eduard, graaf
van)
Albanie (Francis co)
Alb:mie
Albast, Albaster
71
Albatros (Diomedea Exulans)Albertns-Daalder, Albertinen 79
Albigcnzen
Albinus (llcrnard Siegfried) 80
Aibion
Albla~ferwatlrd

81

Alboin
Albrecht 1, hertog van Oostenr.AI.

soB
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Bladz.
Albrt'chtsbetger (JohaulJ Georg)
82
Album
Alcaeus
83
A1calde
Alc:tli (zie: Alkali)
Akeste
Alchemie
Alcibmdes
84
Alcide~

Alcmene
85
A1dennan
Aldobrandini
Allemannen (zie: Volksverhui-j
ziug)
A1embert (Jean Ie Rond d') <Alençoll
86
i\leppo
87
Alexander, de Groote
-A1exander Newski, of
Newskoi
90
"A1exander, de zesde
Alxeatitlii:t
A1exaoorijnfche Codex
91
Alexandrijnrche eeuw
92
Aiexandrijufche vuzen
Alexis (Pètrowitsch)
Alfred of Aelfred, de Groote 93
Al fresco Schild eren, (zie: Pres~-co Schilderen)
94
~garotti (De graaf Prans)
.....lgarotti's· poeder CPull't's
Atgorotti)
-A1gebra
Algemeen denkb~eld (zie:
Denkbeeld)
95
Algiers
.A~gor;thmus, ook AlgorismusA~guazii

96

Bladz.

Alibij

9ó

Ahc~nte

Aligheri (zie: Daote)
Alkali
Alkamencs
Alkmaar
Alkohol
Alkor:m (De)
Alla Breve
-A1!nh
Allegorie
Allegretto
Anegri (Gregorio)
Allegro
Allemande (De)

9'1

98
99

100

An;~ntie

p., lIigatie-Rekenil1g

Allodmm
AlltlVie
A1magest
Almanak
AI marco
Almelo
Aloë
Alooi
Al pari
Alpen (De)
Alphen (Hieronimus van)
!lIphen
Alpheus
-AIr (De)
-AlterlllTI Tantum
Al:ona
Aluin

101

-

I ()Z

1°3
104

105

-

106
Alva (Ferdinand Alvarez van
Toledo, hertog van)

Al1ladis

108

A1118lgama
Amalia (Anna)

1°9

A.
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Amalthea

109

Am3n~lenÎIs

Amarijllis Gigantea
Amathus (dmathullt)
Ilo
Amazonen
Amazonen (Het land der)
Ambasfadeur
111
Amber
Amboin:1
112
Ambroliaunfche Lofzang
113
Ambrofijn
AmcJigo Vespucci
Amerika
Amersfoort
116
Amethist
JI7
Amfioen
Amianth
AmÏ('ns
Amiot (PrJUr)
118
Amman
Ammon
Ammonia
Ammoniakzont, Armoniakzout
119
Ammons-I-Ioorn
120
Amnestie
Amor
Amortifatie
Amortiferen
121
Amphibien (dmpltibic)
Amphiktyonen
123
Amphion
Amphitheater
Amphitrite
124
Amputatie
Amfierdmn
125
Amulet
127
An~baptis~en (zie: Wederdo0rers)

SOf}

Bladz.
Anacharfis (de Jonge)
127
Anacharfis CloGts (zie:
Cloots)
uS
Amchronismus
Anagram
Anakreol1
Analenma
128
Analogie
Analyfis (Wijsgeerige ontbinding)
Analyfis (Wiskundige)
129
Analyfis (Onbepaalde of
diopl111 ntirche)
130
Analyfis (Scheikunài.;e)
Anamorphol1s
131
131
Ananas (Pillea lndit:a)
Anapaesrus
Anarchie
Anathema
_
Anatomie (zie : Ontleedkunde)Anaxagoras
Anchifes (zie: Aelleas)
Anciennete
13Z
Ancona
Andalufie
Andantino
Androgeus
Androm3che
Andromeda
133
Anecdote
Anello (Thomas) zie: Mafanielto
Anemas koop
Anellrisma
Angelcn
_

-

-

Angelika K:mfman (zie:
Kaufman)
134Angelo Bonoroca, of Bl1onaroti (Michael) zie: Buonarpti.An-
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134
of Engelfche

kerk
Angloife (De)
A" lumanie
Angora
Ankarfl:rom (Jakob Johan) 135
Anker
Anna, Koningin van GrootBrittanje
136
Annaberg , of St. Annaberg
AI'na Iwanpwna, keizerin
van Rllsland.
Annalerl
Annaten
Anniverfaril1m
Annonce
Annuitclten
137
Anodijna
Anomalié
Ar:cni.im
Anfeatisch (~ie: Hanîeatisch)Anquctil dl1 Perron (Abraham lJii~cinthe)
Anfon (G~orge)
138
Anfpach, of OnoJzbnch
Antaeus
Antagon;st
Antenor
139
Anthologie
Anthropologie
AnthropomorphoGs
Anthropophogen
Antidotum (zie: Tegengift) Antigone
Antigonu8
140
Antiken
Antikritik
AntilIe.
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Bladz.
Antilope
140
Antimonium (zie: Spiesglas) 141
AllcÎ'lomie
Am ,;ous
Amioc::ie
142
Antiochus (zie: Syrie)
Antiope
Antipatei'
Amip1rhie
Antiphlogisthifclie Chemie
(zie: Scheikunde)
143
AntiphonÎe
Antipodes
.....
Antiquarius
.....
Antiquiteitcn (zie: Oudheid.kunde)
Anti~pasmödica
-Antisthenes
Anthithcfe
Antoinette (zie: Marie AI1toinette)
~
Antonintls
Antoninus (Marct!s AureliiJs) 144
Amonitls (Marcus)
I\ntwerpcll (de Provincie) 14S
Antwerpen ~ de Stad)
Anblbis
141
D' Anville (Joh. Baptiste
14S
Bomgl1ignon)
Aorta (zie: Slagader (groote) Apanage
-Apathie
-Apelles
Apellbrood-boom, Baobab.
(Ada17fom'{J tiigitatt#)
145/
Aphelium
lSd
ApllOri,men
-Aphrodificli
.-

....

Aphrodite

A-
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ApicitlS
Apis
Apodictisch
Apogeum
Apokalypfis
Apokryph
Apolinarifche fpelen

i5°

151

Apollino

Apollo
Apollonius

152

Apologie

Apophthcgma
Apoplexie (zie: Bel'oert~) 153
Apollaat
A Posteriori
Apostrophe
Apoth~kersku!lst CP harmacie) Apotheofe
App~1

App;Jboom
154
Appellanten
Appenijn21l
Appifche weg
Appius Clandius (zie: Clandins)
155
AppJicaten
Applicatuur
Appulfus
Apm::in (de graaf)
Apriani (Andrea)
April
A Priori
156
Aproches
Apfides
AqlladllCtUs (zie: Wilterleiding)Aqnamarin (zie: Beril)
Aquarel
Aqua tinta (zie: Graveren)

Aqua

tof~l1à

Sil

Bladz.
Aquitaniën
i56
Arabesken
Arabie
]57
ArabiCche Lettetludde
Arachne
161
Arak
Arund:! (graaf van)
162
Arancologie, Arachneologie Aranjuez
Ararat (zie: Annenie)
luatns
~
Arbitrnç;c
163
fde (Jeanne de) (7.ic: Maagd
van Or~ans)
Arc"de
Arcanum
Arcetl1aus
Archacolo;:ie

Archai'Hlll1S
164
Archangcl
-}\rchenllOlz (Jóhunn Wilhelm
von)

Arche t Upe8
Archiatcr
Archilochu9
Archimandrit
165
Archimedcs
Archipf'1
J66
Architekt
Architektuur ,(zie: Bouw_
kunst
Arthitraaf

Archive
.\rchomen

Arcilemo
Arcon (Jean Claude Eleono. _
_
re Leinceau d')
Are
167
Areometer

A.
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Arnd (Johunn)
1ó1
177
Areopaglu
Arnhem
Aretllllfa
Aromatick
168
Aretologie
Aroma
ArgantiCche L31np
Arquebuferen
Argclls (.J all. Dapt. d~ Boi·
Arragon
j cr, markJraaf van) (zie:
Arret
178
lloijer)
Arria
Argonauten
Arrierc-garde
Ar,: l1m ent
17°
AlTonderen
Argus
A. rOl1disfement
Ariadne
Ar[ellaal
Arianen
Arfel1ik
Arierre
171
Amba
179
Arion
Arcaxerxes
ArioCo
Artemis
180
Ariosto
Artemifia
Aristurchus
I7z
Arrcmifia
Aristidcs
Arteriae
Aristippus
Arthritis, Arthritica (zie: Jicht)Aristocratie
173
Artillerie
Aris ta-d em ocrati e
Aruspices
Aristogiton en Harlllodius

liu.
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Fr~tres

Aristoph~nC's

Arvr.lcs

Aristoteles van Stagira
174
Arithmetica (zie: Rekenkenkunst)
Arkadie
Arkadisch gCllootCchap
175
Arkwright (Richard)
Armade
Armadi\la
Armatuur
Armenie
Armeniers
Armillaris (Sphera)
176
Arminil1s, of Hernn:mn
n' Arnalld (Franc:ois Thomas
Marie de Baculard)

As , of Spil
Af.1r
Asbest
Ascanius

Aruauten

181

Asc~ndentel1

Asce,ici
Asch
Aschdág
Aièn
Asklepiadeiîche verzzn
ASl110di
Aspafia
Aspecten
Asphalt (zie: Bergpek)
A<phyria
Aspis (Co/ibcr Aspis)

182

183

Aid

I N HOU D.
Bladz.
Asfa Foetida (zie: Duivelsdrek)
183
Asfemblée
Asficnto-Traktaat
Asfignaat
184
185
AsÎlmilatie I Asfimilatio
Asfifes
Asfuran:ie
ASfyrie
186
Astroiden
Asthma
Astrachan (Astrakan) bndC)Astrachan (Stud)
187
Astrea
Astrolabium (Hoekmeter)
Amognofie
Astrologie
Astronomie (zie: Sterrekund.) 1 88
Astr'onomifchc Tafels
Asturie
Astynax
Asymtotes
Atahalipa, of Atahualpa
Atalanta
Atalante
Ataraxia, Artaraxio
189
Athene
Athletue
Athos
Atlamen
Atlantis
190
Atlantifche zee
Atlas (zoon van Japee)
Atlas (gebergte)
Attnospheer (zie: Dampkring) Atmometer, Atmidometer
Arool11
191
Atonie
192
Atreus
ALGE~1. WOOIlDENB.

r.

Kk

5 13
Bladz

Atriden
193
Atropos
Attentaat
Attila
Attisch
Attitude
Attribuut
D'Anbai:1e (Droit)
J y4
Audebert Cl eau Baptiste)
....
Audiemic
J95
Auditeur
Augias
Augsburg
Augsburgfche Confesfie
196
AugureIl
Allgustinus
197
Augustus
Augustus (Octavius eeGlr) 198
Augustus III (Frederik)
Alllllonier
199
Aurelia (C1try[alis)
Aurelianus
Aureola, of Areola
Aureus
Aurorll
Aufonia
Aufierlitz
200
Au!l:ralie of de Zuid wereld
Authemica
Authentiek
Auto Da Fé
Aurocratie
Autocrator
Autodidactos
.!lol
Autographisch
Automaat
Autonomie
Auxiliaire
202
Avarij, of Havarij

-

A-

514

I

IJ 0

N

Bladz.
Ave 1'I'Taria
Averani (Benedetto)
Avernus
Avers
Avesta (zie: Zendavesta)
Avignon en Venaislin
Avis (Advis)
Avocatorien
Avontuurlijk

202

JZoS

2°4

U

D.

Bladz.
Axioma
204Azie
Azijmus
20S
Azimuth
Azijn
Azoni
2°7
Azorifche Eilanden
Azote (zie I Stikaoflucht)
Azuur

-

-=-~~

B.
li.

208

Baai
Baak
Baal, Bel
Baan (De)
!l°9
:Baanderheer
Baar
Baar-Regt
Babet
Babylon (thans lrnk Arabi
!l10
genoemd)
lUI
l3accalaureus
:Bacchante
l3acchanalien
:Bacchus, of Baccheu$
ZIZ
l3acchus
13acchylides
:Baccio Della Porta
2 13
Bach (Johan Sebastiaan)
Backhuizen (Ludolph)
Baco (Francis'cns)
1114
Bacon (Roger)
2 15
Bacnlometrie

-

-

lJaeuhls Astronomieu»

Baden (M:il'kgraaffchap)
!lIS
Baden (Stad)
Badenfche vrede
!lJÓ
Baetilia
Baffias
Bagdad
Bagijnen
Bahama-Eilanden
Bahir
Bahrdt (Carl Friederkh)
Baijremh
!l17
Baile (Peter)
!l18
Baillij (Jean SiIvain)
Baiva
21 9
Bajaderen
Bajazet I
2!J.O
Bajocco
Bakker (P. Huizinga)
Rakl.et (Jakob)
!l21
Bakker (Meemfes .Meinaertzoon)
Balanceren
Balans
Balasui
.."...

---

-

13aJ.

I

N H 0
Bladz.

221
Balbek
~22
Baldachill
13alearifche wetten
Balie
13alista
Balistiek
Balkon
Ballade
Ballet
Ballotte
223
Baltimore
Baltifche zee
Ballufirade
Bamberg (voormat. hoog!l:icht)13amberg (Stad)
224
Bambocciaden
Bambus (Bamóusa)
Ban
Ban (Kerkelijke)
Banda
Bandelier
225
Bandieten
Banianen
Bank
226
Bank (ondiepte in zee)
Bank (' s f{Ol1jllgS)
Banks (Jozeph)
Eannaat
Banqllct, of Banke~
Bantams-werk
Barat
Baraterie
Baraticr Oo11:111n Philip)
Barratto-Halldel
227
Barbados
Barbarisme
narbarye
J!28
Barbetten
Barbiton

U

D.

SIS
13ladz.

Barcarolles
21lS
Barcelona
...Barden
Bardit (Het)
229
Bareuth (zie: Baijreuth)
Baricaderen
Barigello, of Baridchello
Barrilla
Bariton, ook Bordon, nota
di Bordotl~ genoemd
Bark (Eene)
Barlow (Joel)
Barlowe (N.)
230
Barnave (Anton Pierre Jofeph Mada)
.-,
231
Barn!l:een
Barok
Barometer
Baron
232
233
Baron (Michael)
Boronet
Barri (G1'tm"n DU)
234
Barriere-Traktaat
Barros (Joan de)
235
Barthelemij (Jean Jaques)
Bartholomeërs
236
Bartolozzi (Frans)
Bas (Generale)
237
Bas
238
Baralt
Bafcha, Bafchy, Basch
Bafedow (Johan Ben;ihard) Bafe! (Kanton)
239
Bafel (Hoofd!l:ad)
Ban.Iica
~49
BaGliscus
BaQs
BnskerviIle Oohal1l1)
Basnage de Beauval
BasKk2

S~6

I N HOU D.
Bladz.
Bladz.
13agqnen, mscaijer~
Beaumarchais (Peter Augus~4°
ilas-re:ief
tin Caron van)
250
:Basfa, beter Pafcha
241
Beaumollt (De ridder DE
Easièthoorn
on de)
251
J3~'G (Laura Maria Catharina) Beaurepaire
~51
Ihs:;:n
Beccaria (Baron van)
Rflstaard
Beccaria ( Giovanni Bapnu~
242
tista)
Bastille
Becah, of Bekah
243
Bastion
Bedm (Johann Joachim)
f,astonuc!e
Becijfering
Bataaffche Republiek
~53
Beck
13atarc!e
Beczka
Rataten , of Batatten
Beda (bijgenaamd FèneraButavia
bi/is)
Batavieren
244 Bedekte weg
Both
Bedevaart
Bathylus
245
B~:l~1m
Batb-kol
Bedrog der zir.tuigen
254
Rathos
Beduinen
:Bato
Beef-Rog, (zie: Trilmg)
Batocken
Beeldenleer , Beeldfpraak (Iko13atterij
nologie)
13atteux (Charles)
!l46
Beeldenflormers (lkonoc!asBattologie
ten)
255
Battonie (Prompeo j
Beeldhouwkunst
Battus
Beeldfpraak, Bee~dfchrifr,
13aucis (zie: Philemon)
(llicroglyphïca)
~57
Baumans hol
Bec!dzuil
~58
:Baumgarten (Jacob SiegBeelzebub
mund)
247
Becnvreter
Faufe (Johan Frederik)
Beenzwart
Bautfen
Beesha
248
Baz3c
Beg, of Begh
Bazar
Begraafplaatfen
Beauchamp CT ofeph de)
Behemoth
260
l3eauharnois (Alexander "iBeijeren
eQmt~ de)
.249
Beijs
:61
13eauJlcu
Beiram , Bairam
Dei-

1 N HOU D.
S'7
Bladz.
Bladz.
13eiza
~61
Benzoë, Em::-.oi11, llenjOÎl1 274Dekker (Balthazar)
Bepennen
!lJ5
262
Bekker (Elizabeth)
Bepumen
Eelastingen
263
Berbice
Belegeren
Berceau
~elfast
Bercllas , of juister Birchnth 276
Belgiërs
264
l3ercheroit
Eelgrado,
BerclJtold (Grnaf Leopold
Belial
van)
Belifaril1s
Berengaeianen
277
BeIla.donna (Atr~pa Bdla~
Berenke
dOKna L.)
265
Berennen
Be)lamij (J acobl1s)
Berg
Bellcg~rde

266

Bellcwp:lOl1
Belles-Lettre~

267

Eelletefl:a
Belletri~t

Belloculus
BeJlona
Bell-Rock, of kaap Inch 263
Belomantie
Belons
Belt (De)
Belvcdere
Eembo (Pietro)
269
Eenares
Eenda (George)
Bender
270
Bendidia
Benedictus XVI
Benedi ctij ner -ord e
Benevento
271
Bo::ngaalsch Lijnwaad
Bcngalc
Benin
272
Benjowski (Modts August
graaf van)

B e::itlcij lRichard)

Berg-aknde.lEi~

278

Bergambt
Berg-Balfem, ook Bergvet
geh eeten, (Bitumen 1nomia)Bergen
279
Bergen (de Hoofdflad)
zb
Eergen (Eene Stad)
Bergen (Een dorp)
Bergen op Zoom
283
Bef/:;erac
Bergliaspel
Berghtm (Nicolaa~)
Bergk~mpas

284

Berglachter
Bergman (Torbern)
Berg-olie, (Bitumen Nap/lta) Berg-pek (Bittlmen Aspbaltum)

Berg-regalia
Berg-fl:edell
Berg-fl:raat
Berg-toer (BitumeJ) Maltha)
Berg-vestingen
Bergwerk, of Bergbpuw
274
Berijl
K k 3

~85

286

287
Ber-

51 8
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Bladz.
287
Berkeleij (Gcorg)
13erkenboom (Bttula)
13erkheij (Johannes Ie Franq
van)
288
13erlijn
l3erlijnsch-Blaauw

290
29 1

lJerline
29 2
Bern (Kanton)
Bern (Hoofdfiad)
Bernard (Pierre Jofeph)
293
Bernardin de St. Pierre (Jaques Henri)
Bernhard (Dt heilige)
294
13ernhard (Hertog van !Péi1!tar)

~95

Bernhard~berg( De groote St.)~96

Bernier (S. A. J. B. M.
abt van)
297
13ernini (Giovanni Lorenzo) 293
l:lernoniIli
2%)
l3ern!1:orf (De graven van) Beroerte (Apoplexie)
301
-Berofns
302
-Berqnin (Arnaud)
·Berthier ( Alexander)
.I3erthoud (Ferdinand)
303
Bertoli (Giovanni Dominico) -Bertrand (Louis)
30 4
-llermch (Friederich JllSti!l) 305
l3erwick. of Bervick . (Charles Clement)
'13efançon
306
13efiIijdenis
Desfns
Befl:emming ('S Menfchen) 307
Betel
.3 03
Bethlehcm
Bemne
Betoog

Bladz.
Berooveren
Beukenboom (Fagu!)
Beunhaas
Beurs
Bevalligheden (De dne)
Bever (Castor Fiber)
Beverniock (Hironijmus
van) .
Beverwijk (Johan Tan)
Bevolking
Beweging
Beweging (Ec!tlwigduren4e)
Bewijs
Heza (Theodoruc)
Bezant
Bezetenen
Bezieres
Bezoar, (Lapis Bezoar)
Bianca CapeIlo (zie: Capello)
Beailchini (Francesco)
Bias
Bibliographie
Bibulus
Bicetre
Bid!oo (Godfried)
Bier
m:sbosch (Oe)
Biester
Bigamie
Bigot
Bij (Apis. Me!Nfica)
Bijbel
nUbelgcnoot[chap
Bijbelfche Aardrijkskunde
Bijbelfche Oudheden
Bijgeloof
Bij lbrief
Bijleggen, rJf nijdraaijen

310

3'5
316

3l?
319

321
325
3zÓ

327
329
33 0

-.

33 1

332

333

334
335

336
341
Bij-

I N HOU D.
Bladz.
Blekert (Rijnfche)
Bleiswijk (Pieter van)
Blik (Lam/na)
342
Blikfem of Weerlicht
Bloch (Marcus Eliezar)
343
Bloed (Het)
Bloeddoop
Bil!
Bloemaart (Abraham)
BiUaud Varennes (zie: RoBloemenhandel in Holland
befpierre)
Bingleij (Ward)
Bloemlluk
Blokhuis
BinnenlandCche Paspoort
3+4
Blokkeren
Binomisch
Biographe
Bloksberg , of de groote
Brok
Bion
345
tliornfihal (J acob Jonas)
B1ücher (Lebrecht von)
Biov:1c, of Bivouaè
346
Blum (Joach. Christ.)
Biquadraat
Btumauer ( Aloijs)
Birmingbam
Boa
Boccacius (Io. Boceacio)
Bifam
347
Biscaije
Boccage (Maria Anlle)
Bis c b wei Ier
Boeardo
Biscuit
llocherini (Luigi)
llismuth (Bimwflmm ,Jllf.1rBochetta
ca/i/a)
Bodemerij
Bisfchop
348 Bodenzee
Bisti
Bodmer (Johan Jakob)
349
Bitaube (Panl Jeremie)
Bodoni (Jean Baptiste)
Bithynie
Boegferen
35°
13izar
Boekdrukkunst
Bizarro
Boekdrukpers
BlauHw (Willem Janfen)
Boekerijen
131ack (Jofeph)
Boekhouden
1
35
Blackfione (William)
Boekweit
Blair (Hugo)
Boeötie
35 2
Blanchard CFrançois)
Boeren-Oorlog
353
Blanco
Boerhave
354
Blnnquet
Boethius
maron
Boet[elaar
.Blaspheillis
Boheemfche Broeders
Kk4
tlijnaeus (Antonius)
Bijziende (kortzigtig)
Bijou
Bilboa
Bilboquet
Bilfinger (Georg. Bernb.)

3P

519
Bladz.
354

355
356
357
358
360

363
36-t365
366

367
368
370
37 2
376
377
37 8
379
380

381
Bo-

520

I

N
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Bladz.

382
Boheemfche Gelleente
Boheme
nöhm (Jac ob)
333
Boijard
3 84Boijdel cröhn)
Boijer (Joh. Bapt. de)
Boijle (Rober)
BoiIe:lu DespreatlX (Nicolas)
3 RS
Bois de Garou
3g6
Bnizot (Louis Simon)
387
Bok of Bok-tor (Ccrambyx) Bolen, (Anna vil11) zie:
Boutain
388
Bolero
Bolingbrcke (IIenrij St.

Johl1)
Bologlia
Bol~lS

390

Bom
Bombaij
Bombardeer-tor ook Veester
391
Bombardo
Bombast
Bommel, Boemel, of ZaltBoemel
Bonaparte of Buonap~rte
392
Bonarota, of B11011arotti
(Michael Angelo)
Bon-bon
393
Bonifacius (De Heilige)
Bonifacius VIII
39+
Eon-mot
Bonn
Bonn~

Bonnet (Cl,arles)
Bonnet (Gijshert)
397
llonneval CC. A. graaf van) 401

Bladz.
Bononifche Steen
Bon-Sens
Bomekoe (Cornelis)
Bon-ton
Bomfcm
Bon-vi\'ant
Bonzen

4°1

402

......

Boogklavecimbaal
Boomwol (zie: Katoen)
Boord (Het)
Boot (Een)
Buütes (Fabel- en Sterrekunde)
Bootsman
Borax

-'"

403

Borda (Jean Charles)
Bordeaux

404

Bordeaux-wijn
Boren of llotonfiof

Boreas
40 5
Boren of Borea (Catharina) Borghefe (De Pil/a)
Borgia (Cefilr ) (zie: Alexander VI)
Botu (Ignatius Edler van)
I

B~rneo , zie: Sundafche Ei·

landen)
Borromeifche Eilanden
Horyfl:enes
Bos (Lambert)
Bosch (Bern. de)
Bosch (Jeronimo de)
Bo:,jesmannen
Bosllie
Bosporus
Bosquet

40 6

408
40 9

4 J C)

BosquiiIon (Eduard Fr:mcois
1VT cric)
Bosfcha (Herman)

412
Bos·

521
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Dladz.
Bosfe of. Rondebosfe
'P7
Bosruet (J. B.)
130stanfchi
418
Bos~on (in Amerika)
Boston (in Engeland)
4I 9
Botanie (Zie: Kmid- of plantkunde)
Botanij-Baai
Boterboom
\
Both (Jan en Andries)
4 20
Bothnirche-Zeeboezem
Böttchcr (.1ohann Friedrich) 421
Bouchardon (Edmund)
BOllffon
Bougainville (Louis Antoine de)
Boulrrin (Anna)
422
B6ultvards (De)
423
BoulIé (Zie ~ Lodewijk

XVI)
Boulogne
Boultol1 TlTatthew)
Bourbon (Het Eiland)
424
Bombonfche Mogendheden
Bourdaloue (Lonis)
Bourdeaux (Zie.: Bordeaux) 425
Bourges en Berrij
Bourgoing (Jean Fr~l:çois de) Bourignon (Antolnette)
426
Boussole
Bomade
Bouwkunst
Bouworde
427
Bovennatuurkunde
428
Boxen
429
Braakland
430
Braband
Brachijgraphie
Brachijlogie

Bracteati
Brachmanen, (Zie: Brami-

Bladz.
43 0

nen)
Bradleij (Jam es )
Braga
Brahé (Zie: Tijcho van
Brahe)
Brahma
Bramante d'Urbi.l1o
Bramincn
Bramlteng
Brand (Ewald graaf van)
(Zie: Strilehzee)
Brand of Ontvlambare lucht
Brandenburg (Markgraaffchap)
Brander (Een)
Brandes (Charlotte Wilhel·
. mina Franciska)
Brandes (E.)
BrandewUn
-Brandglas
Branding,
Brandpunt
Brandfpiegel
Brandt (Gerard)
Brantome (De 'abt van)

4311

-

433

434
435
436

U7

(Aardrijkslmndi-

ge)
Ereec!te-Cirkel
Breedte (Meetkundige)
Breedte (Sterrekunçlige)
Breitinger (Johann Jncob)

KkS

43 1

438

Drasfes
Braunau
Bravo's
Brazilie
Breda
, Brederode
Breedte

--

440
441:

B~·

52 2

I N II 0
Bladz.

nrcitkopf (Johann .Gottlob
Imll1anuel)
442
:Breking- der Lichtfhalen
443
Jlremcll (AartSbisdom)
J3reme!l (Hoofdlbd)
Brennus
Ilres
444
Ilreslan
J3rest
Erctcuil (Zie: Cliatelet )

Breugel (Peter)
l{rcugcl (Jan of Joban)
J3rc\'e

445
446

U D.

Bladz.
45 1
BrocÏ-oven
Broeij en der Vogdcn (lIet) 452
Broekhuizen (Jo:m van)
453
13roglio (CLarles Frnnçois 454
Bronkhorst (Fieter van)
455
Frons
Broodboom
BrocdvolJllis
456
Brofc:lij (Zie: Farinelli)
Bros1'e5 (Charks ('e)
BrOl1s[ollct (Picrre Marie
.August)
457
Brouwer (Adria:m)
Brown (.Tollil)

45 8
459

l~ribantill

Brownistcn
13rucc (.Tailles)
Brugge
Bru;;mans (Ant.)
Brngmuns (Sebald JllstillllS)
Ilriihl (Gra:tf IIcinrich von)
BrUhl (Frederik Aloysi-

Brillant
DriFeis

us)
Bruiloft (Parijrche)

.BrisÎot de WarwiIle (Jean
t"jerre)

Bruining (Hermannus Adri-

J~:'cvct

Breviarium
J3ri~reus

TIricl (De)

ll;icllne (Zie: Neder)
Ilrigddc-

447

~ •.

I3risFotinismus
Ilristol
Brittanie (Zie: AE'!on en
ook Groot ·Brittannie)
Brittanllieus CeFar
J3rizomaneie

448

449

Broem'd
J3roentclles
Broekell (De) (Zie: Bloeksl.Jeq~)

Broekman (Frans Carl)

111'0" ~j
13rocdcr·G cmcelltc (EJ'r!lI{;eli(i/Ie)

anus)
13ruinftecn (11!agnefium)
Drukteren
Brumdrc
Emu (Ch!ulcs Ie)

460
461
462
466

4 67

469

470

Brune (G. 1\1. A.)

Bn1l1c, hilde
Brnnll
BnlllO (de Grootc)
13rullO (de Heilige)
13rullO (Jorc1mms)
Brun,wi.ik Wolfcnbuttel
Brnllswi.ik (dè Hoordi1\ld)
IIn1l1s\vijk (Il crtog Ferdinand van

47 1
472
473
474

l' n;;lS-
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Eladz.

Dladz.
~runs\Vijk (T~l1dwig

Ernst

523

Bulimie

491

475
Hertog van)
Drunswijk (Prins Maximilia:m
Julil1s Leopold van)
Drunswijk WOll2i1l11mel (Ka.
rel Wilhelm F"rdinaud Her-

Bulle (John)
Bnlle
Bune (de gouden)
49~
Bulletin
Bulow (Friedrich WilheJm)

to~ van)
Ermle!
478
Brums (Ludns JUllius)
479
Ermus (J.\Ia;·cus Jl1nius)
Eruijere (Jean de Ia)
480
13ruyll (Cornelis de)
Bucentaurus
Bucephalus
Bllcha118n (Geotg)
481
Buehnnan (Claudins)
BucharUc
Bllckin;;ham (Gcorg Villiers,
Hertog van)
48 ~
Buclder (Joballn)
484Bllcknick (Arnold)
485
nllcolifchc G.:dichtcn
IlucllosAyros
Brjf~l (Bas.
J]llI)uil!S of
Bt:ffelus)
4%
Dulfon (Gcorg Louis Je
Clerq, Graaf van)
487
flllggC (Thomas)
4- 88
Buidel.Rat (Didelp.'Jis ;tfa/"fupialis)
489
Buikfprekcrs
490
1lubrest
11ukowinà.

Bulow (H. von)
Bllq112n

'"Bulgnrj~

49.1

495

Burgos
Bl1l'ggraaf
Bnrg-vredc, I1nrg-verdrag
Bur[;er (Godfricd Allg1l5t)

I1urgcrkroon
Burgondi!i:he Kreits
I1urke (Edmund)
Bmlesk
Burm2n
Burns (Robert)

496

497
49)

Bm"f.1

Busbcck (Augier Ghislcll
van)
Bnsch OOh:111n Georgc)
Bu[chiu6 (Amoll Friedrich)
Buskruid

Bus[chicterij
Bmtc
BustrophédoI!'
Bnsttlarij
Buttim2n

500

sol
50 Z

503

Bllxtor[
BySl11S

Byzantiniîche fchrijvm
Byzantium.

491
.... Z&"!GW
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Bij den uitgever deus zijn gedrukt en alom
te bekomen:
Aangename en nuttige Lektuur voor allerlei klasfen van lezers,
S fiukjes.
. '
Aardrijkskundig fcllOolboekje ToJ~(>r:S de llIeuwste landsverdeelmg,
wet acht nieuwe kIIàrtjes, .2de veel vel'~neerderde druk 1 door
J. van [,rijk Rz., 1820. (Ook zonder kaartJes.)
Almanak voor het lager ondelwijs voor 1819 en 1820.
Bauer, Parabolilche verklaringen van onzen Heere J. C.
Bekn<,>pte gefchiedellis der voornaamfte lallden, v?lken en .ToorTallen III de wereld, een leer en leesboek voor de Jeugd, Nwuwe
druk, in drie liukjes.
Beknopt Tafereel der onlangs in Spanje vernietil!r!e Inquifitie.
llelang\'ijke Verhalen uit de Algemeene G:fch~edeJlis. Een lees'boek voor jonge lwden vm acht tot veertien Jaren, ter bevorderin~ Tan kennis en g-oede zeden, .2 Hnkjes, nieuwe druk.
Bilderbeek , (L. F. rrijlzeer von) Alexander, een gefchiedkundig Tafereel.
'
.Boert en Erllst, of uitgflzochte verzameling van aardige anekdoten, zonderlin~e voorvallen enz. .2 flukjes.
Br,dow, Merkwaardige voorvallen uit clc algemeene werelfJ,;efchifldenis, gefchikt yoor het eerIie onderwijs in de historien, bIjzonder voor Stads- en DurpsfdlOleu. Viel de vt::el yerbderde en tot
op onzen tijd vermeerderde druk. 182().
Cantate op het feest van Jezm geboorte, door P. de Grient
IJreux, in Muzijk gebragt door
Pi'ins, Organist te Zutphen.
Columbus, Ol1tdE"kker van bet zoogenoemd Amerika. Nieuwe druk.
Day en Wittiams J letrboc'k der koophandelkuIlst.
,
De kleine. Prederik in het groote I'ijk der natuur I met 23 nieuwe gecoui. platen.
De vaart der Nederlanders op Oostindie, op het eit;lde del' zestiende eeuw. Een leesboek voO!' de lagere fcholen, 1816.
Dietrieh, huishoudkundige Verhandeling over <Ie Moeskruiden
en Veldvruchten enz., om die voor bedervelI, bevriezen of verrotten te bewaren, .21e druk.
Dolz, lesl'('n over de gezellige welvoegelijkheid voor jonge lieden, 1220.
Ebert, mei kwaardigheden van natuur en kunst, een nuttig eu
aangenaam leesboek voor de jeugd.
Eichhorn, Gelchiedenis der drie laatfte eeuwen, door S. 1'. d. Meer.
Elife, of de vrouw zoo als zij behoorde te zijn, lIJet vier platen.
Ewald, over de uiterlijke Kanlelwelfprekendheid, met breedvoerige aanteekeniágen dool' J. Gtari,ife.
pu;.ke, Vertellingen VOOI' ue Jeugd, tot een Le(,8boe~, .in de Scho'lèn, nieuwe druk •
. - Oefeningen in de R(!ken~ en Taalkunde voor Meisje!!.
. - Handb~ek van Welgernani€l'dheid en Zede!ijkheid in Karakter..
fchelfen, vooral ten dienfie der JOlIgelingfchap. Het bn niet mis'fell, of Jongelingen en jOIl~e Dochters f:u!len door de lezinO" val1.
dit boek opgewekt wO/'lleu, zich, zoodanig te gedragen, ddt ~Hlers
en leermeesters vreugde \'alt hun beleven, eu zij teu voorbeelde
Ihekkcn vun andere kinderen.
- Handboek vour jonge Dochters uit den Burgerlland, of aanwijzing tot die fc/JOol/ehe zoo wel als huishoudelijke kUlldii'hedell
en bekwaamheden, welke haar als meisje, echtgenoote el! h~smoe..
dr:r betamen en verlierelI.

.r.

Fre-

FrefJille, Ievensbefchrijving van beroemde hcn~n, met platen.
Galerij der menfch;'I1, een lee~buek .,.oor de Jeugd en meer bejaarden, met gecouI. pI. 2 deelen m carton.
Galerij der merkwaardigfte perlonen onzer eeuw, Ifle deel 1819'
(Het tweede d~el is ter perfe.)
Gefchiedkundige T ",Jere-p.[en, benelzende merkwaardi)-,f' Gébeurtenisfen , Vel'lwlen cu Anckdolen, Uit het leven " .. n heloemde en
~el'uchte menfchen.
Gelèhiedenis van den Ondergang der Franfl'he D'\Vin~el:\lIaij.
Gevallen van kleinen Jan, bd'chreven (loor kleinen Hein, met pl.
Gezangen op hct Paaseh-. I'inkfier- en Hemdvaartfetst. op vier
fterumen.
.
Goede, katechismus der natuurlijke gefchiedenis, 4 deelen met
~b gekl. plalen, waarop over 300 voorwerpen afgtbeeld zijn.
Gordon , Gelchied- en Staallundig Taferçel det' Lotgevallen van
Frankrijk, van de vroegfie tijden tot aan den dood van Ladewijk XVI.
.
Grosse, Teclmologifche Wandelingen, of Gefprekkf'IT van een' vaeler met zijne kinderen, over tie vrJornaamfte uitv,ndillgell, 3 dee·,
len, 2de druk.
Gedllchten over onderwerpen, betreffende de aanllaaude Nederlandfche wt:tgeving, 1819'
Gedachten over onderwerpen, het lager onderwijs bet rellende I
door ,.,all Driel en GörLitz, onderwijzers te ROlterdam , 1817.
Handleiding tot het oprigten en in llandhouden' VilU Vf)Or den
:Mensclt en den j3[(rgerlland 200 hoogst nuttige Imlustyiefcholen •
.Heerel~ ,handboek der gelchiedenis der oude Halen, dnor Dom
'SeijJèn., leeraar aan de Latijlifche febolen te Utrecht, 1818:
, Jienriette, of de V rou,,,, zoo al. zij. zijn kaIl, met eenc plltat.
Iielmutlt , . .Natuurleere voor Minkundigen , ter belhijdillg vall het
.Bijgeloof, met eelle pI.
Rerwerden, (van) Over het Evangelie van Johannes, 6 deel el!.
Historifehe K.inderbijbel; of Schriftuurlijke lusthof:
.
Jungst, aanleiding tot de kennis der hemelfche ligdiamen en' het
wereld1iejfel. Nieuwe druk. .
.
- ZEdelijk ol1derwijs voor kinderen, tl'lt r!'geJing van derzelver
.
gedrag in en buiten dt;-feholen. ,Nieuwe druk '18:.lO.
- l~er en leesboekje voor kIllJeren, t<:11 gebru:ke der fcholell.
Nieuwe druk.
'
- Korte aanleroilJg tot de kennis van de Hemelfche Ligchamen
en het Wereldliellel, of bckhouwinl: van de .NatuLl!' en derzelver
Vel'fdlijnlelen. !lde druk.
.
Johanna eu Karotincl, of de gevol~en eener verdeelde liefde.
Jutia St. Laureizce , of de Ii:hoolle onbekende .
.7uLius en Gustaqf, of de edele VlllgteJingell; l'en oorfpronkeIijJc
llo!!alldsl'h verhaal,.. do,or A.,J. IJOT/kll/", JU. JUz • .2 deeLen 181 7.
Km'slen, ondèl'Wl)iI JU de lI.ekenkuude.
Karakterfchets van Alexander 1.
KasteeIe, (v. ct.) Ode aan God en lll~t Vaderland.
KeIllIer , de Geboden van Onzen Ucere Jo!ZU8 Christus door
Otlervein, 2 deden.
Kermisl'eisje Van een Rijnlandseh dorpje naar Amllerdam waarop men over allerlei uitvindingen zamen fpreekt.
'
Kinsvergen , oyer den oorlog tel' zee, !lde druk.'
Kiligge, Levensregelel1 of voorfchriften, om vroOm en dell<Tdzaam te leyell.
.b
Over de' verkeeri.ng met Menfchen, door Gruber, :l deeleu.
Ilort
.

Kort onderwijs in de kennis der Bijbelboeken, 6de dlUv;
Korte Gefchiedenis der merkwaal'digrle gebeurtcnisfen in de afge~oop€ne achttiende ee!lW, voor deu BUiger en L,~n~ll1all.
Korte fchets van het leven van Alexander den Bwkfprekcr J 181g.
Krummacher, Parabels.
Lavater , Jaatfle Le\'ensda~ll.
Levens en karakterrebets van/Fillem Frederi1:, pritlS van Oranje:Nasran [Lhalls Koning der r\<?dedaudm J enz. van J. von Amold,
en 7'. u. Schilperoort.
Lodewij1: Herder, of de gevaren eeller al te groote gevoeligheid,
een oorfpronkelijk Holl. ",erbaal , door /1. .J. Donker lVi. iltJz. 2 deelcn.
Maurits en Al~gu,8ta, of de kinderen zoo als zij Lehooren te zijn.
1I1eijer, handleiding om uit het hOl/la te leel'en rekenen, door
W. Goede.
Milton , lIet verloren Paradij~, door l1ei<8ig, 4 fiukjes.
'Miranda, Konhlgin van 't Noorden, 2 deelen.
lI'looc/r;. (van) aanleiding tot het z3menflellen en ontbinden Van
volzinnen, gemeenlijk bekend onder den naam V!l:i Construeren en
Ana!ysel't>n.
- Verzameling van oJlftel!en t(>1' ycrbelering van de daarin voorkomt>nde fpel- en taalfouten voor kinderen.
Nlltanrhjke GeLbiedenis voor de Jeugd, met platen, 3 deden •
.hieuw61Iltuis, Wiskundig Leerbol'k, I He deel; bevattende de
Reken- en Meetkunde, met 11 plalen, dito 2de deel Algebr".
NieuIV'e en niet verdichte verhalf'n ;voor de jeugd, naar den derden Hoogduitfchen druk vój gevolgd.
Nieuwe \ertellingen en ge[!Jl'ekjes, of leerzaam en onderhouclenil
leesboekje VOllr kinderen, voornamelIjk van 6 tot 9 jaren, 1818,.
Nieuwe Bijdragen ter bevordering van de kenllis en vf'rbeterl~g
van den opellbaren Eeretlienst, het Leel'aarsambt en het Kerkel1]k
befluur, 2 deplel1.
- !-ij de Pl'otestantsche Christenen 181g-182'), 2 deeIen.
Nif?uwold, het leven van Je::.us voor kinderen, van 5 tot 1 jaren,
nitgegeven door H. W. C . .A. Yisjèl', 2de druk 1819.
- ~ Spelend onderwijs, 4Je ver'beterde druk, met nieuwe plaatjes, 4 Hukjes 181 g.
Nieuwe kaart van hot KOJ~jngl'ijk der Nederlanden, door C. van
Bawjét en Zoon, op velin papje!' 1818.
Nitsch, bcfclllijving Vdll hd huislèlijk leven, de wetenfchapp:m ,
zeden, den godsdrenst , Haat en krijgskundig,on toeftand der Rom~i
nen, naar de vel'fchillelllle tijdperken der natie, uit het Hoogd. door
H. Weylilltih, 2 deelen.
Nog llopit geopenbaarde voorf,'hriffen voor Tabakrookers, Tabakhandelaars , en 'fabakfnuivers, 2de dmk.
Printeboek voor kinderen, behe/zellde onderwerpen uit het rijk
der NattlUl', der \Vetenfclwppefl, Kunlien en Ambachten, naauwkeurig a(:;ebeeld en in 5 talen lèevatteiij k berchreve",; alsmede breed.
\l'oerige verklaringen d~>r platen, in het Nederduitseh.
Pulemkin de Taurier, cc ce gewigtige bijdl'age tot de Gefchiede-.
llis van de laatUe helft der 18de eeuw.
Postm'~s, fèhets Viln het doel, de middelen, den gang en de gevolgen van Pestalozzi'" onderwijs erl opvoeding~-metllode, uiige...
geven dOOl' H. rv. C. A. P'is/èr 1819'
RaJ!, gerprekken voor kintTercn.
Reiclz, Onderwijs voor den Landman over de Rllndveeziekte,
ilhem, Regelen Van VODrzi~tighcÏd voal' OuJets en Leermeesters,

die

die hunne kinderen of breekelingen eenig. o~del'rigt omtrent de
voortteling willen mededeel en , en hun waarfchuwen voor wellust
en onkuischheid.
Rosenmulter, Gefchiedenis van den God8di~nst voor kinderen.
- Drievoudige ni01'gen en Avondgebeden , voor elken dag dor week.
Rumpf, Heldendaden van G. L. ""atb Blücher J Koninklijk Pruissisehen t;eneraal-\' el d ulaal'[ch alk.
Ruti!e/jort, tafereel der oude gefchiedenis, bev ttende de vorde..
:r'ingen der kunften en fraaije wetenfchappen, !.î deeleD.
~iander, Zedelijke zin en waarheid der Paradijs gefchieilellis.
Schoolonderwijs over de gezondheid van den mensell en derzei.
ver bewaring J naar aanleiding der Geneesheeren Faust e11 ""ort.
EyJ.:en, door 1'17. Goede.
5pei- en teesboekje ten dienfte der Scholen door .T. Pijkeren.
Theoretisch erf Praktisch Rekenbof'k voor de Nederlandl'che jeugd,
bijzonder toegepast op voorbeelden, getrokken uit den koophandel
en het dagelIjks leven, naar de nieuwe munten, maten en gewigten, door Krol, IUe Hul.je 1820 (het :;t en .3 is ter perfe.)
Tieboel , beredeneerde LatijufclJe, Fl'UlI!èhe, Neder- en Hoogd.
naamlijst, of Nomenclatuur der fcheikundige verbindingen, volgens
de nien,,-Ue th,'ol'ie.
"
Tillich, eerfte Leesboek voor kinderen van de eerUe klasse.
VaderlanûfdJe Gefch iedenis in 52 Lesfen voor de Nededal.ldfche
jeugd en scholen, derde verbüterde, en tot op onzen tijd vermeerderde druk, 11320.
Verkorte Gefchiedenis van Robinro/~ Crufoe, gefchikt tot een
Leesboek in de feholen. Nieuwe dmk.
Verzameling van leerzame opftellen tot een School en Leesboek:.
Yeillodter, overdenkiu;;en lnj het gebruik van het H. AvondmaaI.
Volledige verzameling van alle wetten en befluiten, het Kerkelijke en den Eeredirr.st betrdlpode, van het laatst van 181.3 tot op h~
den: 7.00 door Z. M. den Koning. het Departement voor de zaken
der Hervormde en andere Kerken, als ook door de Synoden tot op
heden geëmaneerd.
Witlem:/èn, de Kindervriend tot een Leesboek in de rclIolen, S
nukjes, nieuwe dr"k 1820.
Wij/;;, (~an) Rz., Nieuwe Handleiding tot de l\ardrijkskunde)
lfte deel, met eene uitmuntende kaart van OIIS Vaderlaud J 1818.
Zacho.riä, Gefchiedenis der Romeinen. l~en Leesboek Toor de
jeugd, 2 ftukjes, tweede verheterde dlUk.
Zeden, Gewoonten en Zotheuen van vweger en laLer tijden 1818.
Zegepraal der Vrijheid over de Dwingelandij, of Gefdliedenis
van Europa's VerlosIing, in de jaren 1813 J 1814 en 1815 J van
:E. KoMrau8ch.
Boeken in ondeifcheidene Talen.
1Jr,','der, Latijnsch[,eesboek voor eerstbeginnenden J ten gebruike der Latijnfche fcholen, :.I.dc verbeterde druk, 1820.
Döring, Vertalingspl-oeven voor meer gevorderde Leerlingen in
ae Latijnlcbe taal J Ilte deel met eene voorrede voorzien van Prof.
H. Bossclza, het tweede deel bewerkt dom' B. F. Nagel, Rector
te Tiel, behelzende cene korte fehels der Romeinfche Gefrhiedenis,
van de ftichting der ftad Rome tot den ondergang des Westerfcheu
Keizerrijks.
Ji'riesernan, .Nieuw Nederduitsch- Latijnsch Woordenboek. 2 deelen.
JUnKst, Lexicon Latillo-l3elgicurn ex majori SchelIel"Ïano aliis'que cuntractum in luilIn ft-udiofae jm-entutis. Met cel1e ""oITede
val! 1'1\;1; JE. BOS8c!tfl,
ó'tmcht-

Struchtmeyeri, Rudiml'nta Iinguae Graecae; eiJitio tertia. Een
voor leerlingen der GriekCche taal onontheerlijk en in verlcheidene
fcholen Viln olla vaderland, zoo wel als in Duitschland , met groot
voordeel ingevoerd, allernuttigst Schoolboek.
Em<ipidis Medea, cum adllolat. J. Lenting.
Gl'icksch Leesboek voor eerslbeginuendenten gebruike uer
I,atijnli;he [cholen, Ifte deel, 2 nukjes, 3de druk, door J. uen
Rector te Zwol 1820. (Hel 2de en 3de deel is tèr perfe.)
,
Dito 4de deel, poëtilche afdeding.
Lelzman, Handbucb del' deutschen Sprache, enlhaltend Anszüg~ aus den bostenklassischeu SchriftsteHern und Dichtern der

Jacob."

Denl.~('hen.

Meidinger, nieuwe beoefencmde Hoogduitfche Spraakkunst, of
.Nieuwe en verlnakelijke leerwijze OID de Hoogduit[che Taal te leeren, tweede \'el't;leterde druk, 1818.
Nencs deuisch-holländisches und hoIländisch-deutsches Handwör,
terhuch, 2 Theile, 2te verbesserte Anflage 1819'
S:unm!ung auserlesener Gesdlichte!1. und Erzäblur.grm zum Nutzen uud Vergnügen derer, welche die Deutsche Sprache' erlernen
wol/en, 2te verb<;8r.~rte Aulh;;e 1818.
Allereerst. FraiJsdl Leesboekje voor Leerlingen die het lfollandsch
lezen kU!lnen, 1817'
GJlIerie des Figu res, pour connoitre les objets de Ia nature et
des, A r(s, avec 151 fig.
Histoirc abrégée de RobÎlMon Cn~soe, partal!,ée en leçons, et
destinée à ~tre traduite ca Ho!l(lI1c!ai~, 2C ódition.
1'1 istoire abrégé,>de la coionie de Robinson Crusoe, lecture intéresfanfe et in~tructive pour la jeulles.• c' , arrallgée pour s'en servir
plus généralelIlen,t d~1is les écoles, par M. flan. Oert:
.
ValtmdtOn dctrrllte par Ie IllOllVement pnmordlal, ou théone
nouvelle dil cours des corps célestes et du mouvement, par M. Ie
('omte de Zu:ylen de Nye~'elt.
j'Weineke, oefeningen om Franllrh te Ieeren fçhrijven, een handhoekje om uit het Hollandsch in het Fransch te vertalen, door
S. J. M. van jWoocl:, Kosll~hooHlO[lder te Delft, twe~de druk.
Mûdinger,' Fraiili,he Leesoefeningen, gefchikt 0111 in het Nederdnitsch te vertalen, Sde druk.
l\1éthode Familiere, pour ('eux qui commencent à s'exercer dans
)a lan<Jue, Franç.lÏBe, cumposée p~r Fiern! Marin, troiselue ooition, "corri!(ée et considérab~ement augmeulée par S. 1. M.fla",
J,fonel:. Mahr~ de pension à Delft.
RoclLow, L'auli Jes Enfans, ouvrage destiué à exercer les enfans à la leclure, et à leur inspirer de la morale.
Sanguin, F ranrche ell Hollandlche Kindergefprekken, om die
beiJe talen vlug en zuiver te leeren fpreken.
VerziUl1eling van I~rzame Franfche gpf1ellen voor de jeugd, om
dezelve het onderwij~ in de Franfche taal aangenaam en gemakkeliJk te maken, benevens een woordenboekje·, waarin mea de
meeste woorden en lpreekwijzcll gemakkelijk vinden kan.
The. polite Preceptor" or a C'.olIeètion or" entertaining and instructive essays, collected fl'om the best englisch Writers.
Lelzman, EngeJfche- chrestomathie, ItS18.
Gedike, EngeJsch Leesboek voO!' eerstbeginnende, met een
Engelsch-Hullaudsrh Woordenboek:, 3de druk, 1820,
Robinson, the yonnger by J.- H. Campe.

